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Giriş 1

f 

Kullanım Kılavuzundan 
Yararlanın
 Bu el kitabında bu model için 

mevcut olan tüm opsiyonlar ve 
özellikler tanımlanmaktadır. 
Model farkı, ülkeye özel 
özellikler, özel donanımlar veya 
aksesuarlar nedeniyle burada 
açıklanan bazı tanımlamalar, 
göstergeler ve menü işlevleri 
sizin aracınız için geçerli 
olmayabilir.

 "Özet bilgiler" bölümü size genel 
bir bakış sunar.

 Kitabın ve her bölümün başındaki 
"içindekiler" kısmı aradığınız 
bilgiyi bulmaya yardımcı 
olacaktır.

 İstediğinizi bulmada size yardım 
edecek bir fihrist vardır.

 Bu kullanım kılavuzunda dahili 
motor kodları kullanılmıştır. İlgili 
satış tanımları "Teknik Bilgiler" 
bölümündedir.
Giriş

Giriş
Aracınız ileri teknolojinin, mükemmel 
bir emniyet, çevresel uyum ve 
kullanımda ekonomik olmanın ideal 
sentezini temsil etmektedir.

Aracınızı güvenle kullanmak ve 
mükemmel performansını görmek 
artık sizin elinizde. Kullanım kılavuzu 
bunun için gerekli tüm bilgileri 
sunmaktadır.

Araçta bulunanları yanlış kullanım 
neticesinde meydana gelebilecek 
muhtemel kaza ve yaralanmalar 
konusunda bilgilendirin.

Aracınızı kullanmakta olduğunuz 
ülkenin ilgili kanunlarına mutlaka 
uyun. İlgili kanunlar bu kullanım 
kılavuzundaki bilgilerden farklılık 
gösterebilir.

Bu Kullanım Kılavuzunda bir tamir 
atölyesine gidilmesi öneriliyorsa, 
Chevrolet Yetkili Servisine 
başvurmanızı tavsiye ederiz.

Tüm Chevrolet Bayileri ve Yetkili 
Servisleri uygun fiyatlarla birinci sını
bir servis sunmaktadır. Chevrolet 
tarafından eğitilmiş tecrübeli 
teknisyenler özel Chevrolet 
standartlarına göre çalışmaktadır. 

Kullanım kılavuzu, bilgi ve eğlence 
sistemi kullanma kılavuzu ve servis 
kitapçığı daima araç içinde 
bulundurulmalıdır.
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Kitap içerisindeki resimlemelerde 
kullanılan sağ ve sol, ön ve arka 
gibi yönlendirme bilgileri her 
zaman sürüş yönü baz alınarak 
verilmiştir.
Araç ekranındaki bilgiler sizin 
lisanınızı desteklemiyor olabilir.

ehlike, Uyarı, Dikkat
Aracınızı daima keyifle kullanmanızı 
dileriz.

Chevrolet

{Tehlike

zerinde ? Tehlike başlığı olan 
etinler risk ve hayati tehlikeleri 
elirtir. Talimatların dikkate 
lınmaması hayati tehlikeye neden 
labilir.

{Uyarı

zerinde ? Uyarı başlığı olan 
etinler muhtemel kaza ve 

aralanma tehlikelerini belirtir. 
alimatların dikkate alınmaması 
aralanmaya sebep olabilir.

Dikkat

Üzerinde Dikkat başlığı olan 
metinler araç ile ilgili muhtemel 
hasar tehlikelerini belirtir. 
Talimatların dikkate alınmaması 
aracın hasar görmesine sebep 
olabilir.
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Bkz. Merkezi kilit sistemi, sayfa 26.

Koltuk ayarı
Koltuk pozisyonu

1968931

Koltuğu öne veya arkaya doğru 
hareket ettirmek için, kolu çekin ve 
koltuğu istenen pozisyona kaydırın.

Kolu bırakın ve koltuğun yerine 
oturduğundan emin olun.

Bkz. Koltuk ayarı, sayfa 48.

Bkz. Koltuk pozisyonu, sayfa 47.
Özet bilgiler Aracınızı ilk sürüşünüz 
ile ilgili önemli bilgiler

Araç Kilitlerinin açılması 
Radyo frekanslı uzaktan 
kumanda

C11E2076

1. KİLİTLE düğmesi
2. KİLİT AÇ düğmesi
3. BAGAJ KAPAĞI CAMI düğmesi

Bkz. Radyo frekanslı uzaktan 
kumanda, sayfa 18.
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oltuk bel desteği

C11E2055A

ürücü koltuğu bel desteğini 
ükseltmek veya alçaltmak için, kolu 

leriye veya geriye doğru hareket 
ttirin.
oltuk sırtlıkları

C11E2053A

olu çekin, eğimi ayarlayın ve kolu 
rakın. Koltuğun hissedilebilir bir 
kilde kilitlenmesini sağlayın.

yarlarken koltuğa yüklenmeyin.

Koltuk yüksekliği

C11E2054A

Minderin dış tarafında bulunan kolu, 
koltuk minderi istenen pozisyona 
gelinceye kadar pompalayın.

Koltuk minderini indirmek için kolu 
birkaç kez aşağıya doğru bastırın.

Koltuk minderini kaldırmak için kolu 
birkaç kez yukarıya doğru çekin.
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Emniyet kemeri

MD033

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

Sürüş esnasında kemerin 
omzunuzun üzerinden geçen kısmını 
çekerek, kemerin bel kısmını 
gerdirin.

Bkz. Emniyet kemerleri, sayfa 58.
Koltuk başlık yüksekliklerin 
ayarlanması
Yükseklik ayarı

C11E1015A

Koltuk başlığını yukarıya doğru 
çekin.

Koltuk başlığını indirmek için kilit 
açma düğmesini basılı tutarak başlığı 
aşağı doğru çekin.

Bkz. Koltuk başlıkları, sayfa 45.

Yatay ayar

C11E1010

Koltuk başlığını ileriye doğru çekin. 
Geriye hareket ettirmek için, koltuk 
başlığını öne doğru çekin. Daha 
sonra otomatik olarak geriye hareke
eder.
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ireksiyon Ayarı

C11E3010A

olu aşağıya doğru yatırın, 
üksekliği ve derinliği ayarlayın, kolu 
ukarıya doğru kaldırın, kilitlenmesini 
ağlayın. Direksiyonu sadece araç 
abit konumda iken ayarlayın.
yna Ayarı
ikiz aynası

C11E3008A

öz kamaşmasını azaltmak için 
na gövdesinin altındaki kolu çekin.

kz. Manuel dikiz aynası, sayfa 38.

Yan aynalar

2178629

Seçici şalteri, LH aynası için "L"’e 
veya RH aynası için "R"’e hareket 
ettirerek, ayarlamayı istediğiniz 
aynayı seçiniz.

Bkz. Uzaktan kumanda aynalar, 
sayfa 36.
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C3E1001A
Gösterge Paneline Genel Bakış
LHD Araç



8 Özet bilgiler 

R

C3E1002A
HD Araç
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Dış Aydınlatma

2238127

Dış lambaları açmak veya kapatmak 
için, anahtar düğmesini çevirin. 
Aydınlatma anahtarının dört konumu 
mevcuttur: 

P(KAPALI): Tüm lambaları 
kapatmak için düğmeyi OFF 
(KAPALI) konumuna çevirin. 

Tüm lambalar söner ve düğme 
AUTO konumuna geri döner. 
1. Hava çıkışları
2. Dönme ve şerit / Dış lamba 

kumanda elemanları
3. Korna
4. Gösterge grubu
5. Ön Cam sileceği / Yıkayıcı
6. Dörtlü ikaz flaşörü/ESC KAPALI 

şalteri
7. Orta eşya gözü
8. DCS anahtarı / Eco (stop/start) 

düğmesi veya Park asistanı 
düğmesi

9. Kombine düğme
10. Kart tutucu
11. Bozuk para muhafaza gözü
12. Motor kaputu açma kolu
13. Direksiyondaki ses kumanda 

birimleri
14. Hız sabitleme sistemi /Klima 

kontrolü düğmeleri
15. Klima Sistemi
16. Vites kolu
17. Elektronik el freni (EPB) düğmesi

18. Eco şalteri
19. Çakmak
20. Ses sistemi
21. Torpido gözü
22. Ön yolcu emniyet kemeri 

anımsatma lambası / Ön yolcu 
hava yastığı KAPALI lambası
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örtlü ikaz flaşörü

C11E2050A

alıştırmak için | tuşuna basın.

kz. Dörtlü ikaz flaşörü, sayfa 131.
UTO: Dış lambalar ve gösterge 
neli aydınlatma lambaları dış 
dınlatma koşullarına göre otomatik 

arak yanar veya söner.

 : Park lambaları, kuyruk 
mbaları, plaka lambaları ve 
sterge paneli aydınlatma lambaları 
nar.

 : Ön lambalar ve tüm üst lambalar 
nar.

kz. Dış lamba kumanda elemanları, 
yfa 127.

Ön far uzun/kısa huzme 
değiştirici

C11E2071A

Kısa huzmeli fardan uzun huzmeli 
fara geçmek için kolu ileri doğru itin.

Kısa huzmeli fara geçmek için kolu 
tekrar ileri doğru itin veya direksiyona 
doğru çekin.

Bkz. Ön far uzun/kısa huzme 
değiştirici, sayfa 129.

Bkz. Geçmek için selektör, 
sayfa 130.
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Ç

B



Özet bilgiler 11

A

Cam Silme ve Yıkama 
Sistemleri
Ön cam sileceği

2238054

Ön cam sileceklerini çalıştırmak için, 
kontak anahtarını ON konumuna 
getirin ve ön cam silecek / yıkama 
kolunu hareket ettirin.

HI: Sürekli silme, hızlı.

LO: Sürekli silme, yavaş.

INT: Fasılalı çalışma.

OFF: Sistem kapalı.
Dönüş ve şerit değiştirme 
sinyalleri

2268202

kol yukarıda = sağ gösterge

kol aşağıda = sol gösterge

Bkz. Dönüş ve şerit değiştirme 
sinyalleri, sayfa 131.

Korna

C11E2039

Basın Y
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NT: Fasılalı çalışma.

O: Sürekli silme, yavaş.

kz. Arka cam sileceği ve yıkama 
istemi, sayfa 93.

ıkama tertibatı

C11E2007A

ıkayıcılar çalışmaya başlayana 
adar kolun ucundaki düğmeye 
asın.

üğmeyi bıraktığınızda, yıkayıcılar 
urur, ancak silecekler silmeye 
aklaşık 3 kere devam eder.
IST: Buğu giderme fonksiyonu.

kz. Ön cam sileceği / yıkayıcı, 
yfa 90.

n cam yıkayıcı

C11E2006A

olu çekin.

kz. Ön cam sileceği / yıkayıcı, 
yfa 90 altında "Ön cam yıkayıcı".

kz. Yıkama sistemi sıvısı, 
yfa 311.

Arka cam sileceği ve yıkama 
sistemi
Silecek

2274836

Bagaj kapısı sileceklerini çalıştırmak 
için, kontak anahtarını ACC veya ON 
konumuna getirin ve ön cam 
silecek/yıkama kolunu yukarı doğru 
hareket ettirin.

Ön cam silecekleri aşağıdaki üç 
pozisyonda çalışır:

OFF: Sistem kapalı.
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Şanzıman
Manuel şanzıman

2457824

Vites değiştirmek için, debriyaj 
pedalına sonuna kadar basın, vites 
kolunu vitese takın ve debriyaj 
pedalını yavaşça bırakın.

Geri vitese geçmek için, vites 
değiştirme kolunu geri vites 
konumuna getirirken, vites 
topuzunun arkasında bulunan 
düğmeye basın.

Bkz. Manuel şanzıman, sayfa 265.
Bkz. Arka cam sileceği ve yıkama 
sistemi, sayfa 93.

Bkz. Yıkama sistemi sıvısı, 
sayfa 311.

Klima sistemi
Isıtmalı arka cam, ısıtmalı yan 
aynalar

C3D2007A

=  tuşuna basarak ısıtma 
fonksiyonu etkin hale getirilir.

Bkz. Isıtmalı aynalar, sayfa 37.

Bkz. Isıtmalı arka cam / ön cam 
sileceği buz giderici, sayfa 42.

Camların buğudan ve buzdan 
arındırılması

C11E4005

Hava dağıtım düğmesini buzdan 
arındırma 5 konumuna getirin.

Bkz. Isıtma ve havalandırma sistemi
sayfa 233 altındaki "Ön camın 
buzdan arındırılması".

Bkz. Klima sistemi, sayfa 236 
altındaki "Ön camın buğudan 
arındırılması".



14 Özet bilgiler 

O

P
ko
çe

R
ha

N
D
Ş
ge

+,

C12E9003A

ren pedalına basın ve vites 
eğiştirmek için serbest bırakma 
üğmesine basın.

erbest bırakma düğmesine 
asmanızı gerektiren vites 
eğişiklikleri oklarla gösterilmiştir.

MD173

ahatça vites değiştirin.
tomatik şanzıman

C3D3004A

 (PARK): Ön tekerlekleri kilitler. P 
numu, araç hareketsiz ve el freni 
kili durumda seçilir.

 (GERİ): R konumu, yalnızca araç 
reketsiz olduğunda seçilir.

 (NÖTR, BOŞ): Boş vites

: Tüm normal sürüş koşulları için. 
anzımanın, 6 ileri vitesin tamamına 
çirilmesine olanak verir.

 -: Manüel mod konumu.

C11E3002A

MD174

Vites değiştirmek için serbest 
bırakma düğmesine basın. Oklar 
serbest bırakma düğmesine basmayı 
gerektirmeyen vitesleri gösterir.
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 Dizel motorlarda: ön ısıtma için K 
sönene kadar anahtarı ON 
konumuna çevirin.

 Debriyaj pedalına ve fren 
pedalına basarak anahtarı 
START (BAŞLAT) konuma 
çevirin, motor çalıştığında bırakın

Çalıştırma işlemini tekrarlamadan 
önce veya motoru durdurmak için 
kontak anahtarını LOCK (KİLİTLE) 
konumuna geri getirin.

Park etme
 Aracı kolay alevlenebilecek 

zemin üzerine park etmeyin. 
Zemin, egzoz sisteminin yüksek 
ısısından dolayı alev alabilir.

 El frenini daima, açma 
düğmesine basmadan sıkıca 
çekin. Yokuş aşağı veya yokuş 
yukarı durumlarda mümkün 
olduğunca sıkı çekin. El freni 
kolunu daha kolay indirmek için 
aynı zamanda ayak frenine 
basın.
Başlangıç
Sürüşe başlamadan önce 
yapılması gereken kontroller
 Lastik basınçları ve lastik 

durumu.
 Motor yağı seviyesi ve sıvı 

seviyeleri.
 Tüm camlar, aynalar, dış 

aydınlatma ve araç plakaları 
temiz olmalı, üzerinde kar ve buz 
olmamalı ve fonksiyonunu yerine 
getirecek durumda olmalıdır.

 Koltukların, emniyet kemerlerinin 
ve aynaların doğru konuma 
getirilmiş olması gerekir.

 Frenlerin düzgün işleyip 
işlemediğinin kontrolü araç düşük 
hızlardayken yapılmalı, özellikle 
ıslak frenlerde.

Motorun kontak anahtarı ile 
çalıştırılması

C11E3021

 Anahtarı ACC konumuna getirin.
Direksiyon kilidini açmak için 
direksiyonu biraz hareket ettirin

 Manuel şanzıman: Debriyaj 
pedalına basın

 Otomatik şanzıman: vites kolunu
P veya N konumuna getirin.

 Gaz pedalına basmayın
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Motoru durdurun ve kontağı 
kapatın. Direksiyon kilidini yerine 
oturması hissedilinceye kadar 
çevirin.
Düz yolda veya yokuş yukarı 
durumda, kontağı kapatmadan 
önce vitesi birinci vitese alın veya 
P konumuna getirin. Yokuş 
yukarı durumda ayrıca ön 
tekerleklerin kaldırıma doğru 
bakmamasını sağlayın.
Aracın yokuş aşağı giden bir 
yolda durdurulması halinde, 
kontağı kapatmadan önce geri 
vitese takın. Ön tekerleklerin 
kaldırıma doğru bakmasını 
sağlayın.
Camları kapatın.
Aracınızı kilitleyin.
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Katlanabilir kilit dişine sahip 
anahtar

C11E2075A

Dışarı çıkarmak için tuşa basın.

Anahtarı katlamak için, düğmeye 
basın ve anahtarı elle katlayın.
Anahtar, Kapılar ve 
Camlar

Anahtarlar ve kilitler .......................17
Kapılar ...........................................28
Araç Güvenliği ...............................30
Yan Aynalar ...................................36
Dikiz Aynası...................................38
Camlar ...........................................39
Tavan ............................................43

Anahtarlar ve kilitler

Anahtarlar
Yedek anahtarlar
Anahtar numarası çıkarılabilir bir 
etikette belirtilmiştir.

Anahtar elektronik şifreli devre 
kesicinin bir parçasıdır ve anahtar 
numarası yedek anahtar sipariş 
edilirken bildirilmelidir.

Bkz. Dış bakım, sayfa 352 altındaki 
"Kilitleme".
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Uzaktan kumandalı verici 
üzerindeki UNLOCK butonuna 
bastığınızda, gösterge paneli 
lambaları otomatik olarak yanar ve 
ve yaklaşık 30 saniye için, kontak 
şalteri ACC pozisyonunda 
olmadıkça yanık olarak kalır.

adyo frekanslı uzaktan 
umandanın etki mesafesi yaklaşık 6 
etredir. Etki mesafesi dış 

tkenlerden dolayı değişebilir.

örtlü ikaz flaşörü işlev kontrolü için 
ısa süreli yanar.

zaktan kumanda itinalı kullanılmalı, 
em ve yüksek ısıdan korunmalıdır. 
umanda gereksiz yere 
ullanılmamalıdır.
adyo frekanslı uzaktan 
umanda
zaktan kumanda ile:

Merkezi kilit sistemi
Hırsızlık alarm sistemi
Arka kapak camı

C11E2076A

1. KİLİT butonu: Tüm kapıları 
kilitler. Dörtlü ikaz flaşörü birkez 
yanıp söner ve hırsızlığı önleme 
sistemi devreye girer.

2. KİLİT AÇ butonu: Tüm kapıları 
açar.
Dörtlü ikaz flaşörü iki defa yanıp 
söner ve hırsızlığı önleme sistemi 
devre dışı kalır.
Bazı ülkelerde, sürücü kapısını 
açmak için KİLİT AÇ butonuna bir 
kez daha basın.
Tüm kapıları açmak için, KİLİT 
AÇ butonuna 3 saniye içerisinde 
yeniden basın.

3. BAGAJ KAPISI CAMI butonu: 
Yaklaşık 1 saniye kadar basılı 
tutulduğunda bagaj kapısı camını 
açar.

Not

Anahtar kontaktayken LOCK, 
UNLOCK ve TAILGATE GLASS 
düğmeleri çalışmaz.

R
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k
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Katlanabilir kilit dişine sahip 
anahtar

2207429

Not

CR2032 (veya eşdeğeri) pil 
kullanın.

1. Verici kapağını açın.
2. Kullanılmış pili çıkarın. Baskı 

devreye ve diğer parçalara 
dokunmamaya özen gösterin.

3. Yeni pili takın. Negatif tarafın (-) 
alt kısma geldiğinden emin olun.

4. Verici kapağını kapatın.
Arıza
Merkezi kilit sistemi radyo frekanslı 
uzaktan kumanda ile 
çalıştırılamıyorsa bunun sebepleri 
şunlar olabilir:
 Etki mesafesinin aşılması,
 Pilin çok zayıflaması,
 Radyo frekanslı uzaktan 

kumandanın etki mesafesinin 
dışında ardarda çalıştırılması,

 Kısa aralıklarla sık sık çalıştırarak 
merkezi kilit sistemine aşırı 
yüklenilmesi sebebiyle akım 
beslemesinin kısa süreliğine 
kesilmesi,

 Harici telsiz tesislerinden yüksek 
güçte radyo dalgalarının alınması 
sebebiyle meydana gelen 
parazitler.

Uzaktan kumanda pilinin 
değiştirilmesi
Pili uzaktan kumandanın çekim alan
dikkati çeker derecede azalmaya 
başladığında değiştirin.

Kullanılmış aküler ev çöpüne 
atılmamalıdır. Akülerin uygun bir ger
dönüşüm merkezine bırakılması 
gerekir.
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üğmeye (A) basın ve anahtarı 
ıkarın. Düğmeye (A) basmadan 
nahtarı çıkarmayın.

lıcının içindeki anahtar, anahtarlığın 
ili bittiğinde veya acil durumda 
ürücü kapısı anahtar silindiri için 
ullanılır. 

ğer yeni bir anahtara ihityaç varsa 
atıcınıza başvurun.

C3D2010A

Ç
y
ş
a

. Vericinin çalışmasını kontrol edin.

abit anahtar
kü değişimini bir tamir atölyesine 
ptırın.

Not

Kullanılmış lityum piller çevreye 
zararlıdır.

Tasfiye işleminde yerel 
yönetmelikleri uygulayın.

Evsel atıklarla birlikte atmayın.

Not

Vericiyi uygun bir şekilde çalışır 
durumda muhafaza etmek için, 
aşağıdaki esaslara uyunuz:

Vericiyi yere düşürmeyin.

Verici üzerine ağır nesneler 
koymayın.

Vericiyi, sudan ve direk güneş 
ışığından koruyun. Verici 
ıslanmışsa, yumuşak bir bezle 
silin.

Open & Start Sistemi

C3D2013A

Eğer araçta Anahtarsız Erişim 
Sistemi varsa, anahtarı çıkarmak için 
alıcının altına yakın bir yerde ince bir 
düğme (A) alıcıda bulunur.

D
ç
a

A
p
s
k

E
s

Dikkat

ıplak ellerle bataryanın düz 
üzeylerine dokunmayınız. Pilin bu 
ekilde tutulması onun ömrünü 
zaltır.
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C3D3002A

Kontak kumanda düğmesi dört farklı 
konuma döndürülebilir. 

Dikkat

Kapı kolundaki düğme sadece 
anahtarsız kilit açma işlevi için 
kullanılır. Araçtan çıktığınız zaman, 
anahtarsız erişim vericisindeki kilit 
düğmesine basarak tüm kapıları 
kilitleyin veya Anahtarsız kilitleme 
işlevini aktive ettiğinizi kontrol edin.
1. Q (Kilit): Tüm kapıları kilitlemek 
için bir kere basın. Kilitlendiğini 
onaylamak için dönüş sinyali 
göstergeleri bir kere yanar veya 
korna bir kere çalar.

2. K (Kilidi Aç): Tüm kapıların 
kilidini açmak için bir kere basın. 
Dönüş sinyali göstergeleri iki kere 
yanar ve hırsızlığı önleme sistemi 
devre dışı kalır. Araç 
yapılandırmasına göre bazı 
ülkelerde sürücü kapısının kilidini 
açmak için KİLİT AÇ düğmesine 
bir kere basın. Daha sonra, tüm 
kapıları açmak için, KİLİT AÇ 
düğmesine 5 saniye içerisinde 
yeniden basın.
İç lambalar yanabilir.

3. 8 (Bagaj kapısı camı): Bagajı 
ait kilidi açmak için yaklaşık bir 
saniye basın ve tutun.

4. L (Araç Bulucu/Panik Alarm): 
Aracı bulmak için yaklaşık iki 
saniye basın ve tutun. Dönüş 
sinyali lambaları üç kere yanar ve 
korna üç kere çalar.

Anahtarsız Kilit Açma

J3D2002

1m içindeki anahtarsız erişim vericis
ile, kapının kilidini açıp kapıyı açmak
için ön kapıya yaklaşın ve kapı 
kolundaki düğmeye basın. Eğer 
verici tanınırsa, kapının kilidi açılacak
ve kapı açılacaktır.
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K
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1:
2:
3:
4:
•

•

nahtarsız Kilitleme
ğer kontak kapalı, tüm kapılar 
apalı ve en azından bir anahtarsız 
rişim vericisi aracın içinden 
ıkarılmışsa kapılar birkaç saniye 
onra kilitlenir.

ir kendin doldur istasyonunda, eğer 
ürücü anahtarsız erişim vericisi ile 
irlikte araçta çıkarsa, yakıt dolum 
apağı dahil tüm kapılar ve arka 
apak otomatik olarak birkaç saniye 
onra kilitlenecektir. Yakıt alma 
snasında veya yakıt alımı bitince 
akıt dolum kapağı ve arka kapak 
ahil tüm kapıların kilidini açmak için 
apı kolundaki düğmeye basın veya 
nahtarsız erişim vericisindeki kilidi 
ç düğmesini itin. 
ontak kumanda düğmesini 
ndürmeye çalışırken anahtarsız 
işim vericisinin aracın içinde 
lunması gerekmektedir.

LOCK (Kapalı)

ACC (AKSESUAR)

ON

START (MARŞ/ÇALIŞTIRMA)

Manuel şanzıman: debriyaj 
pedalına basın. Kontak kumanda 
düğmesini START konumuna 
döndürün, motor çalışırken fren 
pedalına basılı olarak debriyaj 
pedalı baskısını kaldırın ve 
Elektrikli Park Freni svicini 
serbest bırakın.
Otomatik şanzıman: Vites kolunu 
P (Park) veya N (Boş) konumuna 
getirin. Motor diğer konumlarda 
çalışmayacaktır. Araç hareket 
ederken motoru tekrar 
çalıştırmak için, sadece N (Boş) 
kullanın.

Eğer araçta anahtarsız erişim 
sistemi varsa, motoru çalıştırmak 
için ayağınızın fren pedalında 
olması gerekmektedir.

• Dizel motor: K gidene kadar 
üniteyi ısıtmak için kontak 
kumanda düğmesini ON 
konumuna döndürün. 

Kontak kumanda düğmesini START 
konumuna çevirin.

Marş basınca, kontak kumanda 
düğmesini çevirmeyi bırakın, ON 
konumuna geri dönecektir.

Eğer kontak kumanda düğmesi 
dönmezse, topuzu itmeyi deneyin ve 
tekrar döndürün.

Eğer verici aracın içinde değilse veya 
verici ile çakışan şeyler varsa, 
göstergenin ortasındaki Sürücü 
Bilgilendirme Merkezi (DIC) 
ELEKTRONİK ANAHTAR 
ALGILANMADI bilgisini 
gösterecektir.

A
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A

C3D2016A

Eğer verici pili zayıfsa, aracı çalıştır- 
mayı denediğinizde göstergenin 
ortasındaki DIC ELEKTORNİK 
ANAHTAR ALGILANMADI bilgis, 
görüntülenebilir. Aracı çalıştırmak 
için orta konsol saklama alanındaki 
verici cebine vericiyi düğmeleri 
yukarı bakacak şekilde yerleştirin. 
Daha sonra, Araç P (Park) veya N 
(Boş) konumunda, fren pedalına 
basın ve kontak kumanda düğmesini 
çevirin. Verici pilini en kısa zamanda 
değiştirin.
Araçtaki Vericilerin 
Programlanması
Sadece araca programlanan 
anahtarsız erişim vericileri 
çalışacaktır. Eğer bir verici 
kaybedilmişse veya çalınmışsa, 
satıcınızdan yenisi satın alınabilir ve 
programlanabilir. Araç tekrar 
programlanarak kaybolan veya 
çalışan vericilerin artık çalışmaması 
sağlanır.

Düşük Verici Pili ile Aracın 
Çalıştırılması

C3D2017
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P

1

2

3

apı kilitleri

{Uyarı

Araç içerisindeki sıcaklık, dış 
ortamdaki sıcaklıktan daha çabuk 
artar ve çok yüksek seviyelere 
ulaşabilir.
Asla çocukları ya da evcil 
hayvanları yanlız başlarına araçta 
bırakmayınız.
Bu durum, ciddi yaralanmaya veya 
ölüm yol açabilir.
Çocuklar; elektrik kumandalı 
camları ve diğer kumanda 
ünitelerini çalıştırabilir ya da aracı 
hareket ettirebilir.
Çocuklar araç içerisindeyken, 
anahtarı kontakta bırakmayınız.
Bu durum, ciddi yaralanmaya ya 
da ölüme neden olabilir.
ilin Değiştirilmesi

2201493

. Vericinin altına yakın bir yerde 
bulunan ince düğmeye basarak 
ve anahtarı dışarı çekerek 
anahtarı vericiden çıkarın. 
Düğmeye basmadan anahtarı 
çıkarmayın.

. Vericinin kenarındaki yuvaya 
yerleştirilmiş düz, ince bir nesne 
ile vericiyi ayırın.

. Eski pili çıkarın.

4. Yeni pili, artı ucu aşağı bakacak 
şekilde takın. CR2032 veya 
eşdeğeri bir pil ile değiştirin.

5. Vericiyi arkaya birlikte takın.
6. Anahtarı tekrar vericiye takın.

K
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A

 

C11E2032A

Araç içinden her hangi bir kapıyı 
kilitlemek için, kapı kilit düğmesine 
aşağıya bastırın.

Araç içinden her hangi bir kapıyı 
kilitlemek için, kapı kilit düğmesine 
aşağıya bastırın.
Manuel kapı kilitleri

C11E2031A

C3D2008

Kilidi yuvasına sokarak sürücü 
kapısını manüel olarak kilitleyin veya
açın.

Dikkat

Tüm kapıları kilitleyin ve araç 
içerisinde kimse yokken park 
ettiğinizde anahtarı yanınıza alın.
Kilitlenmemiş araçlar hırsıza 
davetiye çıkarır.
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Not

Kapıyı açıp kapatırken veya 
aracınızı sürerken bir ses 
duyulması durumunda kapı kilidini 
ve menteşesini düzenli aralıklarla 
gres yağı ile yağlayın.

Sürücü kapısı ve ön yolcu kapısı, 
kapılar kapı kilitleme butonu ile 
kilitlenmiş olsa bile kapı kolununun 
içten çekilmesi ile açılabilir.
erkezi kilit sistemi
erkezi kilit sistemini, sürücü 
pısından devreye alabilirsiniz. Bu 

stem, sürücü kapısından anahtarla 
ekanik olarak veya uzaktan 
mandayla (dışarıdan) ya da sürücü 
pısı kilitleme düğmesi kullanılarak 
eriden) tüm kapıların ve bagaj 
pısının kilitlenmesini ve kilitlerinin 
ılmasını sağlar.

Merkezi kilit tuşu

C11E2065A

Kapıları, ayrıca sürücü kapısındaki 
kapı kilit şalteriyle de kilitleyebilir 
veya kilitlerini açabilirsiniz.

Kapıları kilitlemek için şalterin sol 
tarafına basın.

Kapı kilitlerini açmak için, şalterin sol 
tarafına basın.

Araç içinden veya dışından her hangi 
bir kapıyı açmak için, kapı kolunu 
çekin.
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Emniyet kilitleri

2058864

Dikkat

Çocuk kilidi KİLİTLİ (Lock) 
konumda olduğunda iç kapı kolunu 
çekmeyiniz. Aksi takdirde iç kapı 
kolu zarar görebilir.
Karşılıklı kilitlenme
Araçtan çıkarken ilave koruma için, 
eğer araçta ilave hırsızlık-önleme 
sistemi varsa kapıları sürgülü 
kilitleyebilirsiniz.

Güvenlik kilidi tüm elektriki kilitleri 
elektronik olarak sıkıştırır ve 
böylelikle, camların kırılması ile giriş 
durumunda bile hiç bir kapı açılmaz.

Güvenlik kilidini devreye sokmak için, 
aşağıdakilerden birini uygulayın:
 LOCK düğmesine ikis kez arka 

arkaya basın. LOCK butonuna bir 
kez aracı kilitlemek için basın ve 
tekrar (3 saniye içinde) 
kilitlenmeyi çalıştırmak için basın.

 Anahtarı sürücü kapı kilidine 
sokun ve anahtarı iki kez sürekli 
olarak aracın arkasına doğru 
çevirin. Bu, bir kez kapıları 
kilitlemek için, ve ikinci kez 
kilitlenmeyi çalıştırmak içindir.

Güvenlik kilidini devre dışı bırakmak
için, anahtar üzerindeki KİLİT AÇ 
(Unlock) butonuna basın. Bu kapı 
kilitlerini açar.

Not

Güvenlik kilidi fonksiyonu tüm 
kapılar ve bagaj kapısı kapalı 
olduğunda çalışır.

Not

Güvenlik kilidi, kapıların kilidi 
normal yoldan açıldığında devre 
dışı kalır.

{Uyarı

Aracınızda insanlar varken 
kilitlenmeyi kullanmayınız. 
Kapıların kilidi içerden açılamaz.
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{Uyarı

Bagaj kapağı veya bagaj kapağı 
camı açık durumda iken aracın 
kullanılması, egzoz gazlarının 
yolcu bölmesine girmesine yol 
açar.
Aracınızı, bagaj kapısı açık 
durumdayken sürmeyin.
Egzoz gazları genellikle zehirlidir 
ve yaralanmaya ya da ölüme yol 
açabilir.
ir anahtar veya uygun bir tornavida 
llanabilirsiniz.

apının çocuk emniyet kilidini 
lıştırmak için, çocuk emniyet 

litlerini yatay konuma getirin.

apıdaki çocuk emniyet kilidi etkin 
an bir arka kapıyı açmak için, 
pıyı dışardan açın.

apının çocuk emniyet kilidini iptal 
mek için, çocuk emniyet kilitlerini 
şey konuma getirin.

Kapılar

Arka kapak
Bagaj kapısı da merkezi kilit sistemi 
ile kilitlenip ya da kilidi açılabilir. 

Bkz. Merkezi kilit sistemi, sayfa 26.

Bagaj kapısını kapama alanı 
çevresinde sizin ve bir başkasının 
vücut uzuvlarının bulunmadığından 
emin olun.

{Uyarı

ocuk emniyeti kapı kilitlerini arka 
oltuklarda çocuklar seyahat ettiği 
üddetçe kullanın.

Dikkat

Bagaj kapısını açarken veya 
kaparken, engellerden serbest 
olduğunu kontrol ettiğinizden emin 
olun.
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Arka kapak camı açma 
düğmesi

C11E2068A

Bagaj kapısı camını, sürücü kapı 
paneline yerleştirilen bagaj kapısı 
camını açma düğmesine basmak 
suretiyle açabilirsiniz.

Bagaj kapı camı aynı zamanda 
uzaktan kumanda üzerindeki bagaj 
kapı camı düğmesine basmak 
suretiyle de açılabilir. Bkz. Radyo 
frekanslı uzaktan kumanda, 
sayfa 18.
C3D2015A

Anahtarsız Erişim Sistemli araçlarda, 
eğer araç kilitliyse, anahtarsız erişim 
vericisi tanınması için arka kapağın 
1 m yakınında olmalıdır; arka kapak 
daha sonra lisans plakası üzerindeki 
arka kapak açma düğmesi ile 
açılabilir.

Dikkat

Arka kapak açma düğmesi ile arka 
kapağın kilidini açarken, tüm 
kapıların kilidi de açılacaktır. Arka 
kapağı kapattıktan sonra, aracın 
güvenliği için anahtarsız erişim 
vericisindeki kilit düğmesine 
basıtığınıza emin olun.
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ırsızlık alarm sistemi
ip 1
mniyet göstergesi

C11E2070A

u gösterge, hırsızlığı önleme 
isteminin aktif olduğunu göstermek 
çin yanar.

mniyet göstergesi, kapılar uzaktan 
umandalı verici ya da anahtar 
ullanılarak açıldığında söner.
C11E2064A

çtıktan sonra, bagaj kapısı camı 
erindeki kolu tutun ve kaldırın.

agaj kapısını kapatmak için, kapıyı 
ice kilitlenecek şekilde aşağıya 
stırın. Kendi kendine kilitlenir.

A
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Dikkat

Araç hareket halindeyken bagaj 
kapı camı açma düğmesini 
çalıştırmayın.
Aracınızı bagaj kapısı camı açık 
durumdayken kullanmayın.
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Hırsızlığı önleme sistemi, tüm 
kapılar, kaput ve bagaj kapısı 
tamamiyle kapandığında, kilitli 
poziyona geçer. Emniyet 
göstergesi kilitli durumdayken sabit 
bir şekilde yanar. LOCK 
düğmesine tüm kapılar, kaput ve 
bagaj kapısı kapatıldığında 
basarsanız, açık durum bypass 
edilir ve sistem, emniyet göstergesi 
sabit bir şekilde açıkken doğrudan 
kilitli konuma geçiş yapar.

Not

Hırsızlığı önleme sistemi kapılar 
manuel olarak kilitlendiğinde veya 
uzaktan kumandalı verici 
kullanıldığında, aktif hale getirilir.
Bu gösterge, kapılar uzaktan 
kumandalı verici ya da anahtar 
kullanılarak kilitlendiğinde yanar.

Kapı kilidi ve hırsızlığı önleme 
modu
Etkinleştirilmesi
1. Tüm camları kapatın.
2. Kontak anahtarını LOCK 

konumuna getirin ve anahtarı 
çıkarın.

3. Bütün yolcuların araçtan 
çıkmasını sağlayın.

4. Tüm kapıları kaputu ve bagaj 
kapısını kapatın.

5. Verici üzerindeki KİLİT AÇMA 
(Unlock) tuşuna basın ve bırakın.
Verici üzerindeki LED, bir kere 
yanıp söner.
 Tüm kapılar kilitlenir.
 Dörtlü ikaz flaşörü bir defa 

yanıp söner.

 Hırsızlığı önleme modu 
yaklaşık 30 saniyeden sonra 
aktif hale gelir.
Kontak anahtarı kontağa takıl
olduğunda; verici, hırsızlığı 
önleme sistemini 
çalıştırmayacaktır.

Not

Sistem, camlar açık olduğunda bile
devreye girebilir. Aracı terk 
etmeden önce tüm camları ve 
kapıları kapatın.

Not

Verici üzerindeki LOCK 
düğmesine, tüm kapılar, kaput ve 
bagaj kapısı tamamen kapalı 
değilken basarsanız, hırsızlığı 
önleme sistemi bu durumda açık 
konumdadır ve güvenlik gösterges
hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.



32 Anahtar, Kapılar ve Camlar 

1 iren Sesi
racınızda Thatcham sigortasına 
ygun ek bir hırsızlık önleme sistemi 
arsa, bu sistemde zorla giriş, eğim 
e cam kırılmasını algılama 
ensörleri bulunur.

u sistem aracın içini bu sensörlerle 
enetler ve yolcu bölmesine zorla 
iriş, lastiklerin çalınması veya izinsiz 
ekiş tespit ettiğinde sireni 
tkinleştirir.

ireni durdurmak için:
 Vericideki kilitleme/kilit açma 

(LOCK/UNLOCK) düğmesine 
basın.

zinsiz giriş hala mevcutsa, siren sesi 
eriyodik bir şekilde tekrarlanarak 
ktif hale getirilir.

Not

Hırsızlık önleme modu etkin iken, 
anahtarla bir kapı açıldığında bir 
alarm asesi duyulur.

A
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. Emniyet göstergesinin, sistem 
kilitli durumu girdiği zamandan 
itibaren yaklaşık 30 saniye kadar 
yandıktan sonra, yavaş bir 
şekilde yanıp söndüğünü teyit 
ediniz. Verici üzerindeki LOCK 
butonuna ikinci kez bastığınızda, 
hırsızlığı önleme sistemi, 30 
saniyelik gecikmeyi atlayarak 
derhal aktif hale gelir. Bu emniyet 
göstergesi saatin sağ tarafında 
bulunur. 

Korna sesi
Sistem, kapılardan, bagaj kapısından 
veya kaputtan herhangi birisi açık 
olduğunda, verici üzerindeki 
anahtara veya kilitleme düğmesine 
basmaksızın yaklaşık 30 saniye için, 
görsel (harici lambaların yanıp 
sönmesi) işaret ve duyulabilir (korna 
basılması) ses sağlar.

Korna sesini kesmek için:
 Vericideki kilitleme/kilit açma 

(LOCK/UNLOCK) düğmesine 
basın.

 Sürücü kapısının kilidini kontak 
anahtarıyla açın.
(Bu bazı ülkelerde korna sesini 
kapatmayabilir. Sesi kapatmak 
için LOCK (KİLİTLE) ve UNLOCK 
(AÇ) düğmesine basın) İzinsiz 
giriş devam ederse, alarm belirli 
aralıklarda çalmaya devam eder.

Eğer sistem yukarda tanımlandığı 
gibi çalışmıyorsa, bir tamir atölyesine 
kontrol ettiriniz. Yetkili bir servise 
gitmenizi öneririz.
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{Uyarı

racı, içinde herhangi birisi 
ırakılması gerektiğinde 
ilitlemeyiniz.
ocukları ya da evcil hayvanları 
raç içerisinde kesinlikle 
ırakmayın. Araç içerisindeki 
ıcaklık, dış ortamdaki sıcaklıktan 
ok daha çabuk artar ve çok 
üksek seviyelere ulaşabilir.
u durum, ciddi yaralanmalara ya 
a ölüme sebebiyet verebilir.
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C11E2034R

Ek hırsızlık önleme sistemini 
kapatmak istiyorsanız, tavan iç 
döşemesindeki düğmeye basın. 
Hırsızlık önleme kapalı göstergesi 
o yanar.

Bu düğmeye basarak ek hırsızlığı 
önleme sistemini yeniden 
etkinleştirdiğinizde, hırsızlığı önleme 
sistemi göstergesi söner.
Kapıyı açmak için vericideki KİLİT 
AÇ butonunu kullanın.

Not

Soğuk havada anahtar deliği 
donduğundan kapı açılamazsa, 
anahtar deliğine hafifçe vurun veya 
anahtarı ısıtın.

{Uyarı

Aracı, içinde herhangi birisi 
bırakılması gerektiğinde vericiyi 
kullanarak kilitlemeyiniz.
Verici araç içi korumasını 
etkinleştirir ve araç içinde bir 
hareket tespit edildiğinde, siren 
verilir.
Çocukları ya da evcil hayvanları 
araç içerisinde kesinlikle yalnız 
bırakmayın.
Araç içerisindeki sıcaklık, dış 
ortamdaki sıcaklıktan çok daha 
çabuk artar ve çok yüksek 
seviyelere ulaşabilir.
Bu durum, ciddi yaralanmalara ya 
da ölüme sebebiyet verebilir.
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rka kapağı açarken alarmın devre 
ışı olmasını önlemek için, lisans 
lakası üzerindeki arka kapak açma 
üğmesine basın. Anahtarsız erişim 
ericisi arka kapağın 1 m yakınında 
lmalıdır.

evre dışı bırakılması
istemin devre dışı bırakılması için 
şağıdakilerden birisini yapın:
• Anahtarsız erişim vericisindeki 

kilit açma düğmesine basın.

Dikkat

Anahtarsız erişim sistemli 
araçlarda, arka kapak açma 
düğmesi ile arka kapak kilidi 
açılırken, arka kemer tamponun 1 
m yakınında anahtarsız erişim 
vericisi ile tüm kapılar da 
kilitlenecektir. Arka kapağı 
kapattıktan sonra, aracın güvenliği 
için anahtarsız erişim vericisindeki 
kilit düğmesine basıtığınıza emin 
olun.
apı kilidi açma ve hırsızlığı 
nleme modu
evre dışı bırakılması
. Sürücü kapısının kilidini kontak 

anahtarıyla açın. Veya
. Verici üzerindeki UNLOCK (kilit 

açma) düğmesine basın ve 
bırakın.
 Verici üzerindeki LED, bir kere 

yanıp söner.
 Tüm kapıların kilidi açılır.
 Dörtlü ikaz flaşörü iki defa 

yanıp söner.
 Hırsızlığı önleme modu devre 

dışı olur.

azı ülkelerde, sürücü kapısı bir 
ahtarla açıldığında, alarm sesi 
yulabilir. Kapıları açmak için 
ricideki KİLİT AÇ butonuna 
stığınızdan emin olun.

Otomatik kapı kilidi
Vericiyi kullanarak hırsızlığı önleme 
sistemi devre dışı bıraktıktan sonra; 
araç kapısı açılmazsa ya da motor 
30 saniye içerisinde çalıştırılmazsa, 
bütün kapılar otomatik olarak kilitlenir 
ve hırsızlığı önleme modu yeniden 
devreye girer.

Tip 2
Etkinleştirilmesi
Sistemi etkinleştirmek için, 
anahtarsız erişim vericisindeki kilit 
düğmesine basın.

Anahtarsız kilitleme işlevinden sonra 
yaklaşık 30 saniye geçince 
hırsızlık-önleme alarm sistemi 
etkinleştirilir.

Sistemi etkinleştirmek için, tüm 
kapıların, kaputun ve arka kapağın 
kilitlendiğinden emin olun.
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kumanda düğmesi LOCK/OFF 
konumuna getirildiğinde araç 
otomatik olarak immobilize olur. 
Kontak kumanda düğmesi ON 
konumuna getirildiğinde ve araçta 
geçerli bir verici algılandığında 
immobilizasyon sistemi devre dışı 
bırakılır. 

Eğer anahtarsız erişim vericisi hasar 
görürse, aracınızı 
çalıştıramayabilirsiniz. Gösterge 
panelindeki immobilizer ışığı, 
hırsızlık-önleme sistemini devreye 
alma veya devre dışı bırakmakla ilgili 
bir problem varsa yanar. Aracı 
çalıştırmaya çalışırken, kontak 
açıkken immobilizer ışığı kısaca 
yanar. Motor çalışmaz ve immobilizer 
ışığı yanarsa, sistemde bir sorun 
vardır. Kontak kumanda düğmesini 
kapatın ve tekrar deneyin.

Kontak kumanda düğmesi dönmezse 
ve anahtarsız erişim vericisi hasarsız 
görünüyorsa, tekrar deneyin. Motor 
çalışmazsa ve immobilzier ışığı 
yanarsa, farklı bir anahtarsız erişim 
• 1m içindeki anahtarsız erişim 
vericisi ile, kapıya yaklaşın ve 
kapı kolundaki düğmeye basın.

• Motoru çalıştırın.

Elektronik şifreli devre kesici 
(Immobilizer)
Tip 1
Elektronik Şifreli Devre Kesici 
(Immobilizer) Sistemi, takılı olduğu 
aracınızda ilave bir hırsızlık önleme 
işlevi sağlar ve aracın başka 
kimseler tarafından izinsiz 
çalıştırılmasını önler. Elektronik 
şifreli devre kesici (immobilizer) 
sistemi ile donatılmış bir araçta 
geçerli olan anahtar, elektronik 
olarak kodlanmış entegre şifre 
çözücülü kontak anahtarıdır. Şifre 
çözücü, kontak anahtarına 
görünmeyecek şekilde 
yerleştirilmiştir.

Motoru çalıştırmak için sadece 
geçerli kontak anahtarı kullanılabilir.

Geçersiz anahtarlar sadece kapıları 
açabilir. 

Kontak anahtarı LOCK (Kilitli) 
konuma getirilip ve kontaktan 
çıkarıldıktan sonra, motor otomatik 
olarak hareketsiz hale gelir.

Elektronik şifreli devre kesici 
(Immobilizer) sistemi kontak anahtar
AÇIK (ON) konumunda iken, bir 
arıza tespit ederse, elektronik şifreli 
devre kesici (Immobilizer) gösterges
yanıp söner veya devamlı yanar ve 
motor çalışmaz.

Aracı kontrol ettiriniz, yetkili bir 
servise gitmenizi öneririz.

Not

Soğuk havada anahtar deliği 
donduğundan kapı açılamazsa, 
anahtar deliğine hafifçe vurun veya
anahtarı ısıtın.

Tip 2
Sistemin manuel olarak devreye 
sokulması veya devreden 
çıkarılmasına gerek yoktur. Kontak 



36 Anahtar, Kapılar ve Camlar 

ve
ku
ar
ko
ye

E
ku
ve
ko
dü
gö
H
ki
pr
er
ba

H
bı
bı
ki
hı
et
ki
ol

zaktan kumanda aynalar

2178629

eçici şalteri, LH aynası için "L"’e 
eya RH aynası için "R"’e hareket 
ttirerek, ayarlamayı istediğiniz 
ynayı seçiniz.

yna ayarlama düğmesinin ilgili 
ısmına basarak seçili olan aynayı; 
şağı, yukarı, sağa ya da sola 
yarlayın.
ricisini deneyin. Eğer kontrol 
manda düğmesi dönerse, ilk verici 
ızalı olabilir. Veya, vericiyi orta 
nsolun altındaki verici cebine 
rleştirmeyi deneyebilirsiniz.

ğer farklı bir verici ile kontak 
manda düğmesi hala dönmüyorsa, 
ya vericinin verici cebine 
nmasıyla kontak kumanda 
ğmesi dönmüyorsa, aracın servise 
türülmesi gerekmektedir. 
ırsızlık-önleme sistemi bakımını 
min yapabileceği ve araca 
ogramlanmış yeni bir anahtarsız 
işim vericisi için satıcınıza 
şvurun.

ırsızlık önleme sistemini devre dışı 
rakan anahtarı veya cihazı araçta 
rakmayın. İmmobilizer kapıları 
litlemez. Araçtan çıktığınız zaman 
rsızlık-önleme alarm sistemini 
kinleştirmek için aracı 
litlediğinizden her zaman emin 
un.

Yan Aynalar

Dış bükey ayna
Dışbükey yan aynalar sayesinde kör 
açı küçülür. Aynanın bombeli 
yapısından dolayı aynada gözüken 
nesneler küçülür ve arkada bulunan 
aracın mesafesini doğru tahmin etme 
olanağı sınırlanır.
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Isıtmalı aynalar

C3D2007A

+ tuşuna basarak ısıtma fonksiyonu 
etkin hale getirilir.

Isıtma fonksiyonu araç çalışır 
vaziyetteyken devreye girer ve birkaç 
dakika içerisinde otomatik olarak 
veya düğmeye tekrar basılarak 
kapanır.
Katlanabilen yan aynalar
Manuel katlanabilen (sadece 
Rusya)
Yan aynalar yayaların güvenliğini 
sağlamak amacıyla bir darbeye 
maruz kaldıklarında içe doğru 
katlanırlar. Hafifçe bastırarak tekrar 
normal konumuna getirin.

Katlanabilen elektrikli yan 
aynalar

{Uyarı

Aynalarınız daima uygun olarak 
ayarlanmış olmalı ve sürüş 
sırasında bu aynalar çevredeki 
nesnelerin ve arkadaki araçların 
daha iyi görebilmesi için 
kullanılmalıdır. Aracınızı dikiz 
aynaları katlanmış şekilde 
kullanmayın.

Dikkat

Motor çalışmıyorsa, aynayı 
devamlı olarak çalıştırmayın.
Bu durum aküyü boşaltacaktır.
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tomatik karartmalı dikiz 
ynası
lektro-krom dikiz ayna

C11E3009A

racınız, arkadaki araçların sebep 
lacağı parlak ışıkları otomatik olarak 
zaltarak gözlerinize dengeli bir ışık 
eviyesi sunan Elektro-Krom Dikiz 
ynası (ECM) ile donatılmış olabilir.
ikiz Aynası

anuel dikiz aynası

C11E3008A

öz kamaşmasını azaltmak için 
na gövdesinin altındaki kolu çekin.

O
a
E

A
o
a
s
A

{Uyarı

Ayna; gece görüşü için 
ayarlandığında, aynadaki görüntü 
netliğinde azalma olur.
İç dikiz aynası gece görüşü için 
ayarlandığında, iç dikiz aynasını 
kullanırken daha çok dikkat 
göstermeniz gerekir.
Aracın net bir arka görüş 
olmaksızın kullanılması; ciddi 
yaralanmalara, aracınızın ve 
içindekilerin maddi zarara 
uğrayacağı bir kazaya yol açabilir.
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C11E2066A

Elektrik kumandalı camlar kontak 
AÇIK konumdayken kumanda 
edilebilir.

İlgili cam için olan kumanda 
düğmesini bastırarak camı açabilir 
veya kumanda düğmesini çekerek 
camı kapatabilirsiniz.
ECM’yi açmak için, ayna 
muhafazasındaki düğmeye basın. 
Gösterge lambası yanacaktır. Kontak 
şalteri ON (açık) konumunda 
olmalıdır.

ECM’yi kapatmak için, düğmeye 
tekrar basın.

Camlar

Elektrik kumandalı camlar

Dikkat

Çevrenin ışık seviyesini ve 
arkanızdaki araçların sebep olduğu 
ışık parlaklığını tespit etmek için iki 
ışık sensörü vardır.
Sensörleri kapatmayın veya EC 
aynasının üzerine herhangi bir şey 
asmayın.
Aksi takdirde ECM’nin çalışmasını 
kısıtlayabilirsiniz ve bundan 
herhangi bir fayda 
sağlayamayabilirsiniz.

{Uyarı

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

C11E2067A

ürücü camında otomatik açma 
onksiyonu vardır.

amı açmak için, şalteri aşağıya 
oğru sertçe bastırın ve bırakın. Cam 
tomatik olarak sonuna kadar açılır. 
am açılırken durdurmak için şaltere 

ekrar basın.

amı kapatmak için, şalteri yukarı 
ekin ve tutun. Camı durdurmak için 
alteri bırakın.
ullanım
lektrik kumandalı camları, kontağı 
N konumuna çevirdikten sonra, her 
pı paneli üzerinde bulunan 

ektrikli cam kumanda düğmesini 
llanarak çalıştırabilirsiniz.

amı açmak için, düğmeyi aşağıya 
ğru bastırın.

amı kapatmak, düğmeyi yukarıya 
ğru çekin.

am istenilen konuma geldiğinde, 
lteri bırakın.
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{Uyarı

Araçtan dışarı çıkarılmış vücut 
uzuvları, aracın yanından geçen 
objelere takılabilir. Tüm vücut 
uzuvlarınızı araç içinde tutun.
Çocuklar, elektrik kumandalı 
camları çalıştırabilir ve cam arasına 
sıkışabilirler.
Çocukları ya da evcil hayvanları 
araç içerisinde kesinlikle yalnız 
bırakmayın.
Elektrik kumandalı camların yanlış 
kullanımı ciddi yaralanmalara ya da 
ölüme neden olabilir.
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Arka camlar için çocuk 
emniyet sistemi

C11E2069A

Arka kapılardaki cam kumanda 
düğmelerini etkisiz hale getirmek için 
v düğmesini kullanın.

Etkinleştirmek için tekrar v 
düğmesine basın.
Otomatik yukarı/aşağı
Sürücü camında otomatik 
yukarı/aşağı fonksiyonu vardır.

Camı otomatik olarak tamamen 
açmak için, şalteri tamamen aşağıya 
doğru basın. Camı otomatik olarak 
kapatmak için, şalteri tamamen 
yukarıya doğru çekin. Otomatik 
işletimde, siz şalteri bıraksanız bile 
cam tamamen açılır veya kapanır.

Cam çalışırken onu istenen 
pozisyonda durdurmak için, şalteri 
hareketin zıt yönüne doğru yukarıya 
çekin veya basın ve serbest bırakın.

Anti-sıkıştırma fonksiyonu
Sürücünün camı otomatik olarak 
kapanıyorken bir engel 
algılandığında, cam güvenlik 
nedenlerinden dolayı otomatik olarak 
en az 11cm açılacaktır.

{Uyarı

Anti-sıkıştırma fonksiyonu altı 
ardışık çalışmadan sonra 
çalışmayabilir. Cam şalterlerini 
amaçsız çalıştırmayın.
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üneşlikler

2326151

öz kamaşmalarını önlemek için 
üneşlikler katlanabilir veya yana 
atırılabilir.

üneşlikler içinde ayna varsa 
eyahat ederken güneşliklerin 

çindeki ayna kapakları 
apatılmalıdır.
ıtmalı arka cam / ön cam 
ileceği buz giderici

C3D2007A

 tuşuna basarak ısıtma fonksiyonu 
kin hale getirilir.

ıtma fonksiyonu araç çalışır 
ziyetteyken devreye girer ve birkaç 
kika içerisinde otomatik olarak 
ya düğmeye tekrar basılarak 
panır.
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Dikkat

Arka camda yapacağınız temizlik 
işlemlerinde keskin aletler ya da 
aşındırıcı cam temizleyiciler 
kullanmayın.
Ön veya arka camında yaptığınız 
temizlik ya da çalışmalarda, 
defroster tellerine zarar vermeyin 
ve yüzeyi çizmeyin.



Anahtar, Kapılar ve Camlar 43

C11D2018A
Tavan

Sürgülü açılır tavan 
(Sunroof)

Sürgülü açılır tavana kontak AÇIK 
konumdayken kumanda edilebilir.

{Uyarı

Güneşlikleri yolun, trafiğin veya 
diğer nesnelerin görülmesini 
engelleyecek şekilde 
yerleştirmeyin. {Uyarı

Sürgülü açılır tavanı kullanırken 
dikkatli olun. Özellikle çocuklar için 
yaralanma tehlikesi mevcuttur.
Sürgülü açılır tavanı kapanış 
esnasında yakından takip edin. 
Camlar hareket halindeyken 
aralarına birşey sıkışmadığından 
emin olun.
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tor perde
tor perde manuel olarak kumanda 
dilir.

apatmak veya açmak için güneş 
torunu kaydırın. 

ürgülü açılır tavan açıldığında stor 
erde açık konumda kalır.

{Uyarı

Araçtan dışarı çıkarılmış vücut 
uzuvları, aracın yanından geçen 
objelere takılabilir. Tüm vücut 
uzuvlarınızı araç içinde tutun.
Sürgülü açılır tavanın (Sunroof) 
yanlış kullanımı ciddi 
yaralanmalara ya da ölüme neden 
olabilir.
ç/Kapat
çılır tavanın açılması için, dğmeyi 
fifçe geriye doğru çekin. İlk 
ımda manüel olarak açılacaktır.

üğmeyi kuvvetlice geriye doğru 
ktiğinizde ise otomatik olarak ve 
mamen açılacaktır(İkinci Adım).

çılır tavanın kapatılması için, 
mamen kapanana kadar düğmeyi 
riye veya aşağıya doğru itmeye 
vam edin(sadece, mamnüel işlem)

çılır tavanı yukarıya doğru hareket 
tirmek için, şalteri yukarıya doğru 
sın ve basılı tutun.

çılır tavanı aşağı doğru hareket 
tirmek için, düğmeyi aşağı doğru 
sın ve basılı tutun.

çılır tavanı istenilen konuma 
ldiğinde lütfen düğmeyi bırakın.

Not

Açılır tavan, kontak anahtarı LOCK 
pozisyonundayken veya kontak 
dışındayken, 10 dakikaya kadar 
veya bir sürücü kapısı açılana 
kadar çalıştırılabilir.
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Dikkat

Kılavuz raylarda kir olup olmadığını 
düzenli olarak kontrol edin ve 
kirlenmiş olması durumunda 
temizleyin. Açılır tavanın lastiğinde 
kir varsa, tavan açılıp kapanırken 
ses çıkabilir.
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MD024

Koltuk başlığının ortası göz 
hizasında olmalıdır. Bu durum, uzun 
boylu kişiler için mümkün değilse, 
mümkün olan en yüksek konum, çok 
kısa kişiler için en alt konum 
ayarlanmalıdır.
Koltuklar, Güvenlik 
Sistemleri

Koltuk başlıkları .............................45
Ön koltuklar ...................................47
Emniyet kemerleri..........................58
Hava yastığı sistemi ......................62
Çocuk emniyet sistemi...................68

Koltuk başlıkları

Koltuk başlıkları
Doğru konum

{Uyarı

Aracınızı sadece koltuk başlıkları 
doğru pozisyondayken sürünüz.
Çıkarılmış ya da yanlış şekilde 
konumlandırılmış baş destekleri 
çarpışma anında ciddi baş ve 
boyun yaralanmalarına sebep 
olabilirler.
Aracınızı kullanmadan önce koltuk 
başlığının ayarlanmış olduğundan 
emin olun.



46 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri 

Y

P
iç
P
iç
ba
do

ktif koltuk başlıkları
rkadan çarpışma olması halinde, 
ktif baş destekeleri otomatik olarak 
ne doğru eğilir. Baş destekleri 
aşınızı daha etkili bir şekilde 
estekler ve boyun omurgası 
ölgesindeki aşırı genişlemenin yol 
çacağı yaralanma riskini düşürmüş 
lur.
ükseklik ayarı

C11E1015A

ozisyonu yukarıya doğru ayarlamak 
in koltuk başlıklarını çekiniz. 
ozisyonu aşağıya doğru ayarlamak 
in, serbest bırakma butonlarına 
sarken koltuk başlıklarını aşağıya 
ğru itiniz.

Yatay ayar

C11E1010A

Ön koltuk başlıklarını eğmek için,

1. Tamamen ileri doğru itip 
bırakarak tam dik konumuna 
getirin. 

2. Baş desteğini istediğiniz konuma 
gelene kadar dikkatli bir şekilde 
ileriye doğru itin.
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 Koltuk yüksekliğini tüm taraflara 
ve gösterge paneline iyi bir bakış 
sağlayacak şekilde ayarlayın. 
Tavan döşemesi ile başınız 
azasında en az bir el mesafesi 
bulunmalıdır. Üst baldırlarınız 
koltuğa doğru bastırılmadan 
koltuğa hafifçe dayanmalıdır.

 Koltuk başlığını ayarlayın. Bkz. 
Koltuk başlıkları, sayfa 45.

 Emniyet kemerinin yüksekliğini 
ayarlayın. Bkz. Üç noktalı 
emniyet kemerleri, sayfa 60 
altında "Yükseklik ayarı".
Ön koltuklar

Koltuk pozisyonu

MD028

 Kalçanızı olabildiğince koltuk 
sırtlığına dayayın. Koltuk ve 
pedallar arasındaki mesafeyi 
ayarlayın. Pedallara basarken 
biraz açı bırakın. Yolcu koltuğunu
olabildiğince arkaya çekin.

 Omuzlarınızı olabildiğince koltuk
sırtlığına dayayın. Koltuk 
sırtlığının açısını, kollarınızla 
rahatça direksiyon simidine 
ulaşabilecek konuma getirin. 
Direksiyon simidini çevirirken 
omuzlarınızın sırtlığa temas 
ettiğinden emin olun. Sırtlığı 
gerektiğinden fazla geriye 
yatırmayın. Maksimum yaklaşık 
25lik bir eğim tavsiye ederiz.

 Direksiyon simidini ayarlayın. 
Bkz. Direksiyon ayarı, sayfa 89.

{Uyarı

Sadece doğru koltuk ayarı ile sürüş 
yapın.
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K oltuk sırtlıkları

C11E2053A

olu çekin, eğimi ayarlayın ve kolu 
ırakın. Koltuğun hissedilebilir bir 
ekilde kilitlenmesini sağlayın.

Not

Ayarlarken koltuğa yüklenmeyin.

G
e
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2
o

K
h
k
e

oltuk ayarı Koltuk pozisyonu

1968931

Koltuğu öne veya arkaya doğru 
hareket ettirmek için, kolu çekin ve 
koltuğu istenen pozisyona kaydırın.

Kolu bırakın ve koltuğun yerine 
oturduğundan emin olun.

K

K
b
ş

{  Tehlike

erektiğinde hava yastığının 
mniyetli bir şekilde devreye 
irebilmesi için direksiyona 
5 cm’den daha yakın mesafede 
turmayın.

{Uyarı

oltukları asla araç seyir 
alindeyken ayarlamayın. Koltuklar 
ontrolsüz bir şekilde hareket 
debilir.
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A

 

Koltukların elektrik 
kumandası ile ayarlanması 
(sadece sürücü koltuğu)

{Uyarı

Sürücü koltuğunu araç hareket 
halindeyken ayarlamayınız.
Sürücü aracin kontrolünü 
kaybedebilir ve yaralanmaya ya da 
araçta hasara yol açabilir.
Koltuk yüksekliği

C11E2054A

Minderin dış tarafında bulunan kolu, 
koltuk minderi istenen pozisyona 
gelinceye kadar pompalayın.

Koltuk minderini indirmek için kolu 
birkaç kez aşağıya doğru bastırın.

Koltuk minderini kaldırmak için kolu 
birkaç kez yukarıya doğru çekin.

Koltuk bel desteği

C11E2055

 Sürücü koltuğu bel desteğini 
yükseltmek veya alçaltmak için, kolu
ileriye veya geriye doğru hareket 
ettirin.



50 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri 

K

K
et
ha
tu

K
ge

oltuk arkalığının ayarlanması

C11E1013A

oltuk arkalığını öne veya arkaya 
oğru yatırmak için düğmenin üst 
arafını öne veya arkaya doğru itin ve 
u pozisyonda tutun.

oltuk arkalığı istediğiniz konuma 
eldiğinde düğmeyi bırakın.
oltuğun ileri-geri ayarlanması

C11E1011A

oltuğu ileriye veya geriye hareket 
tirmek için, kolu ileriye veya geriye 
reket ettirin ve bu pozisyonda 
tun. 

oltuk arkalığı istediğiniz konuma 
ldiğinde düğmeyi bırakın.

Koltuk yükseklik ayarı

C11E1012A

Koltuk minderinin ön veya arka 
kısmının yüksekliğini ayarlamak için 
düğmenin ön veya arka kısmını 
yukarıya veya aşağıya doğru itin.

Koltuk arkalığı istediğiniz konuma 
geldiğinde düğmeyi bırakın.

K
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Katlanır koltuk arkalığı
Ön yolcu koltuğunun 
katlanması

Dikkat

Eğer koltuk arkalığını ileriye doğru 
uzun objeleri taşımak için 
katlarsanız, kayak gibi, bu tip yüklerin 
bir hava yastığının yakınında 
olmadığından emin olunuz.
Bir çarpışmada, şişen bir hava 
yastığı bu nesneleri bir kişiye doğru 
itebilir. Bu durum ağır yaralanmaya 
veya hatta ölüme sebep olabilir. Bir 
hava yastığının şişeceği bölgede 
herhangi bir nesne olmadığından 
emin olunuz.
Isıtmalı ön koltuklar

C11E2038A

Koltuk ısıtıcı düğmeleri, orta konsol 
şalter grubundadır. Koltuğu ısıtmak 
için:

1. Kontak anahtarını açın.
2. Isıtmak istediğiniz koltuğun 
ısıtma şalterine basın. 
Düğmedeki gösterge lambası 
yanar.

Koltuk ısıtıcısını kapatmak için, 
düğmeye tekrar basın. Düğmedeki 
gösterge lambası söner.

Dikkat

Hassas cilde sahip kişilerde koltuk 
ısıtmasının sürekli olarak en üst 
kademede tutulması tavsiye 
edilmez.
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Dikkat

Koltuk arkalığı kilitlenmemişse, ani 
bir durmada veya kazada öne 
doğru hareket edebilir.
Bu burada oturan kişinin 
yaralanmasına sebebiyet verebilir. 
Herzaman koltuk arkalığının 
kilitlendiğinden emin olmak için, 
ileri ve geri itiniz.
olcu arkalığını katlamak için şunları 
gulayın:

1. Başlığı tamamen aşağıya indirin.
2. Koltuğun ön kenarı altındaki 

manivelayı,koltuğu gidebildiği 
kadar geriye kaydırmak için, 
çekin ve çekili pozisyonda tutun 
ve manivelayı bırakın.

3. Koltuğun yan tarafında sırtlık 
ayar kolunu kaldırın, sırtlık 
tamamen katlanmış duruma 
gelene kadar koltuk sırtlığını 
ileriye doğru katlayın.

Yolcu koltuk arkalığını yükseltmek 
için aşağıdakileri uygulayın:

1. Koltuk arkalığını kaldırın ve 
orijinal pozisyonuna itin.

2. Koltuk arkalığını, koltuk 
arkalığının üstünden baskı 
yaparak yerine kilitleyin.

3. Koltuk arkalığının düzgün bir 
şekilde yerine oturduğundan 
emin olmak için koltuk arkalığını 
öne doğru yeniden çekerek 
kontrol edin.

Dikkat

u koltuk sırtlığı üzerine 
oyacağınız nesneler ani bir duruş 
eya dönüşte, veya bir kazada 
arparak insanları yaralayabilir. 
rabayı kullanmadan önce tüm 
ğeleri çıkartınız veya emniyet 
ltına alınız.
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C11E1019A

Arka koltuk sırtlıklarını ayrı ayrı 
katlamak için:

1. Üç emniyet kemerinin tümünün 
çözülü konumda olduğundan ve 
ön koltuk sırtlıklarının geriye 
doğru yatık olmadığından emin 
olunuz.

2. Koltuk başlıklarını tamamen 
aşağıya doğru bastırın.

3. Koltuk sırtlığının üstünde bulunan 
kolu, koltuk sırtlığını serbest 
bırakmak için kaldırın.
Arka koltuklar
Arka koltuk sırtlığının 
katlanması

{Uyarı

Ön koltuklarin boyunu aşacak 
kadar fazla bagaj ya da diger 
yükleri koymayiniz.
Araç hareket halindeyken 
yolcuların katlı koltuk sırtlıklarına 
oturmasına izin vermeyin.
Aracinizin kargo ve yolcu taşimak 
üzere tasarlanmiş degişik alanlari 
bulunmaktadir.
Ani bir durma ya da kaza halinde 
katlı bir koltuk arkalığı üzerindeki 
sabitlenmemiş bagaj ya da yolcular 
fırlayabilir.
Ciddi yaralanmalar ya da ölüm 
durumu meydana gelebilir.

Dikkat

Emniyet kemerleri bağlı 
konumdayken arka koltuğu 
katlamak, koltuğa veya emniyet 
kemerine hasar verebilir. Bir arka 
koltuğu katlamadan önce emniyet 
kemerlerini her zaman çözün ve 
çözülü konumdaki yerlerinde 
olmalarını sağlayın.
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rka koltuk sırtlığının 
yarlanması

C11E1018A

rka koltuk sırtlıkları kısmen 
atırılabilir.

oltuk sırtlığını hareket ettirmek için, 
rka koltuk sırtlığının üstündeki kolu, 
oltuk sırtlığı istenilen pozisyona 
yarlanana kadar kaldırın.
. Arka koltuk arkalığını öne ve 
aşağı katlayın.

ir arka koltuk arkalığını orijinal 
zisyonuna geri getirmek için:

. Emniyet kemerlerini, sıkışıp 
sıkışmadığından emin olmak için 
tutucu kılavuza bağlayın.

. Koltuk arkalığının üstünü 
bastırarak koltuk arkalığını eski 
yerine oturtun.

. Emniyet kemerlerini tutucu 
kılavuzdan çıkarın.

4. Koltuk sırtlığının üst kısmından 
baskı yaparak koltuk sırtlığının 
yerine kilitlenmesini sağlayın.

5. Koltuk arkalığının düzgün bir 
şekilde yerine oturduğundan 
emin olmak için koltuk arkalığını 
öne doğru yeniden çekerek 
kontrol edin.

A
a

A
y
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{Uyarı

Aracınızın arka koltuğunda yolcu 
varken aracı kullanmadan önce, 
arka koltuk sırtlıklarının tamamen 
geride ve kilitli pozisyonda 
olduğundan emin olun.
Araç hareket halindeyken, koltuk 
sırtlığının üstündeki serbest 
bırakma kolunu çekmeyin.
Araç hareket halindeyken serbest 
bırakma kollarını çekmeniz, 
yolcuların yaralanmalarına neden 
olabilir.
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C11E1004A

Üçüncü sıra koltuk giriş veya çıkış 
için, aşağıdakileri uygulayın:

1. Üç emniyet kemerinin tümünün 
çözülü konumda olduğundan ve 
ön koltuk sırtlıklarının geriye 
doğru yatık olmadığından emin 
olunuz.

2. Koltuk başlıklarını tamamen 
aşağıya doğru bastırın.

3. Koltuk arkalığının dışındaki 
manivelayı ileriye doğru çekin ve 
koltuk arkalığını katlayın.
Arka koltuğun çift katlanması
(sadece 7 koltuklu)

{Uyarı

Ön koltuklarin boyunu aşacak 
kadar fazla bagaj ya da diger 
yükleri koymayiniz.
Arka koltuklar öne doğru katlıyken 
yolcuların arka bölümde 
oturmasına izin vermeyiniz.
Ani bir durma ya da kaza halinde 
katlı bir koltuk arkalığı üzerindeki 
sabitlenmemiş bagaj ya da yolcular 
fırlayabilirler.

{Uyarı

Emniyet kemerleri bağlı 
konumdayken arka koltuğu 
katlamak, koltuğa veya emniyet 
kemerine hasar verebilir.
Bir arka koltuğu katlamadan önce 
emniyet kemerlerini her zaman 
çözün ve çözülü konumdaki 
yerlerinde olmalarını sağlayın.
Çift katlamda veya geri katlamada 
(normal konum), emniyet kemeri 
tokalarının koltuk tarafından 
sıkıştırılmadıklarından emin olun.
Ciddi yaralanmalar ya da ölüm 
durumu meydana gelebilir.
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C11E1017A

Dikkat

Koltuk katlı konumdayken 
manivelayı çekmeyin. Bu işlem 
manivelanın ve ilgili parçaların 
zarar görmesine sebep olur.
C11E1005A

. Koltuk otomatik olarak ileriye 
doğru düşecektir ve hava basıncı 
destekli çubuklar, koltukları 
katlanmış vaziyette tutacaktır.

rka koltuk arkalığını orijinal 
numuna geri getirmek için:

. Emniyet kemerlerini, sıkışıp 
sıkışmadığından emin olmak için 
tutucu kılavuza bağlayın.

. Arka koltuk minderini aşağıya 
yönlendirin.

3. Arka koltuk minderini tabana 
kilitleyin.
Arka koltuk minderinin, yukari 
çekilip aşagi bastirilarak emniyetli 
bir biçimde kilitlendiginden emin 
olun.

4. Arka koltuk sırtlığını orjinal 
konumuna geri getirmek için: 
Koltuk arkalığını ileri ve geri 
çekerek emniyetli bir biçimde 
kilitlendiğinden emin olun.

5. Emniyet kemerlerini tutucu 
kilavuzdan kurtarin.

{Uyarı

Arka koltuk minderini alta doğru 
yönlendirirken, bacakları veya 
vücudun diğer kısımlarını arka 
koltuk minderi altındaki taban 
üstüne koymayınız.
Ciddi yaralanmalar ile 
sonuçlanabilir.
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Isıtmalı arka koltuklar

C3D2009A

Arka koltuk ısıtma düğmesi her bir 
arka kapı panelinde bulunmaktadır. 
Koltuğu ısıtmak için:

1. Kontak anahtarını açın.
2. Sol veya sağ dıştaki koltuk 

minderi veya arkalığından 
ısıtmak istediğinizin koltuk ısıtma 
düğmesine basın. 
Düğmedeki gösterge lambası 
yanar.
Üçüncü sıra koltuklarının 
katlanması

C11E1006A

Üçüncü sıra koltuklarının aşağıya 
katlanması için:

1. Emniyet kemerlerinin 
tokalarından çıkarıldıklarından 
emin olun.

2. Her koltuk sırtlığı üzerinde 
bulunan kolu kaldırın.

3. Koltuk sırtlığını ileriye doğru itiniz 
ve koltuk sırtlığı katlayınız.

Arka koltuk arkalığını orijinal 
konumuna geri getirmek için:

1. Koltuk arkalığını orijinal 
konumuna kaldırın. Koltuk 
arkalığını ileri ve geri çekerek 
emniyetli bir biçimde 
kilitlendiğinden emin olun.

2. Başlığı geriye doğru, orijinal 
pozisyonuna itin.
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mniyet kemerlerinin her biri aynı 
nda sadece tek kişi tarafından 
ullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
2 yaşından küçük veya 150 cm’den 
ısa kişiler için uygun değildirler.

elli aralıklarla emniyet kemeri 
isteminin tüm parçalarını doğru 
alışma ve fonksiyon açısından 
ontrol edin.

asarlı parçaları değiştirin. Bir kaza 
olayısıyla işlevselliğini yitirmiş olan 
mniyet kemerlerinin ve kemer 
erdiricilerin bir tamir atölyesi 
arafından yenileriyle değiştirilmesini 
ağlayın.

{Uyarı

Her sürüşten önce emniyet 
kemerini bağlayınız.
Emniyet kemerlerini takmayan 
yolcular kaza esnasında diğer tüm 
yolcuları ve kendilerini tehlikeye 
atmış olurlar.
Koltuk ısıtıcısını kapatmak için, 
düğmeye tekrar basın. 
Düğmedeki gösterge lambası 
söner.

Emniyet kemerleri

Emniyet kemerleri

MD033

Aracınızdaki ani hızlanma veya 
frenlemelerde kemerler araç içindeki 
şahısların emniyeti için bloke olur.
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Kemer gerdiriciler
Emniyet kemerleri, aracın ön, yan 
veya arka kısmında olabilecek belli 
bir şiddetin üzerindeki 
çarpışmalarda, aşağı doğru çekilerek 
gerdirilir.

Kemer gerdicilerin açılması

kontrol göstergesinin yanması ile

gösterilir 9.

Bkz. Hava yastığı ve emniyet kemeri 
gergi düzeni lambası, sayfa 108.

{Uyarı

Usulüne uygun olmayan kullanım 
(örn. kemer ve kemer kilitlerinin 
sökülmesi veya takılması) kemer 
gerdiricinin işlevselliğinin sona 
ermesine ve dolayısıyla yaralanma 
tehlikesine neden olabilir.
Not
Kemerin, keskin kenarlı cisimlere 
takılarak veya ayakkabılar 
nedeniyle hasar görmesini veya 
sıkışmasını engelleyin. Kemer 
sargılarının içine yabancı 
maddelerin girmesini engelleyin.

Emniyet kemeri anımsatıcı >. Bkz. 
Emniyet kemeri anımsatıcıları, 
sayfa 108.

Ön koltuklar 
Her ön koltuk, koltuk ayarlama 
donanımı, koltuk arkalığında 
yüksekliği ayarlanabilir baş desteği, 
üç noktalı kucak ve omuzdan saran 
emniyet kemerleri ve bir ilave 
güvenlik sistemi (hava yastığı) ile 
donatılmıştır .

Arka koltuklar
Arka koltuk, üç noktalı kucak ve 
omuzdan saran emniyet kemerleri ile 
donanmış iki yan koltuk ve kucaktan 
saran bir emniyet kemeri ile 
donanmış bir orta koltuktan oluşur.

Her dış taraf oturma konumu çocuk 
emniyet sistemi arka koltuğun 
arkasında bulunan alt ve top tether 
bağlantı elemanları ile donatılmıştır.

Bkz. Çocuk Emniyet Sistemi Montaj 
Noktaları, sayfa 71.

Üçüncü sıra koltukları
Üçüncü sıra koltukları üç noktalı 
kucak ve omuzdan saran emniyet 
kemerleri ile donanmış iki koltuktan 
oluşur.

Kemer kuvveti sınırlayıcıları
Ön koltuklardaki emniyet 
kemerlerinin kemer kuvveti 
sınırlayıcıları, bir çarpışma anında 
araç içindeki yolcuların vücutlarına 
etki edecek olan yükü, kemerleri 
kademeli olarak gevşetmek suretiyle
en aza indirir.
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alın giysiler emniyet kemerinin 
ücuda sıkı oturmasını olumsuz 
tkiler. Emniyet kemeri ile vücudunuz 
rasında hiçbir nesne, örn. el 
antası, cep telefonu, 
ulunmamalıdır.

{Uyarı

Emniyet kemeri, elbise ceplerinizin 
içindeki kırılabilir nesnelere 
dayanmamalıdır.
evreye girmiş ve bu yüzden 
nksiyonunu tekrar yerine 
tirmeyecek olan kemer gerdiricileri 

r tamir atölyesi tarafından 
ğiştirilmelidir. Kemer gerdiriciler 
dece bir defa devreye girer ve 
nksiyonlarını bir kez yerine 
tirirler.

Not

Aksesuarların ve diğer 
malzemelerin, kemer gerdiricileri 
etki alanı içinde bir yerde 
bulundurulmamasına özen 
gösterin.

Kemer gerdiricilerinde herhangi bir 
modifikasyon yapmayın, aksi 
takdirde araç kullanma müsaadesi 
ortadan kalkabilir.

Üç noktalı emniyet 
kemerleri
Takılması

MD035

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

Sürüş esnasında kemerin omzunuzun 
üzerinden geçen kısmını çekerek, 
kemerin bel kısmını gerdirin.

K
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ç
b



Koltuklar, Güvenlik Sistemleri 61

8

Hamilelik esnasında 
emniyet kemerinin kullanımı

Emniyet kemerleri hamile bayanlar 
dahil olmak üzere bütün yolcular için 
öngörülmüştür.

Tüm yolcular gibi hamile bayanlar da 
emniyet kemerlerini takmazlarsa 
ciddi şekilde yaralanma tehlikesi 
altındadırlar.

Ayrica emniyet kemeri düzgün bir 
şekilde takildiginda anne karnindaki 
çocugun bir kaza aninda emniyette 
olma olasiligi daha yüksektir.

Maksimum koruma için hamile bir 
kadın üç noktalı emniyet kemeri 
kullanmalıdır. 

{Uyarı

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

C11E2059A

1. Tuşa basın.
2. Yüksekliği ayarlayın ve konumu 

sabitleyin.

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

Çıkarılması

MD03

Kemeri çıkartmak için kemer kilidi 
üzerindeki kırmızı düğmeye basın.

{Uyarı

Yükseklik ayarını sürüş esnasında 
yapmayın.
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{Uyarı

Usulüne uygun olmayan kullanım 
hava yastıklarının patlama 
şeklinde açılmasına yol açabilir.
Sürücü araç sürüş hakimiyetine 
sahip olacak şekilde, 
direksiyondan olabildiğince uzak 
konumda oturmalıdır. Eğer hava 
yastığına çok yakın oturulursa 
hava yastığı açıldığında hayati 
tehlike veya ciddi yaralanmalar 
yaşanabilir.
Sürücü dahil tüm yolcular, 
herhangi bir kaza anında ciddi 
yaralanma ya da ölüm riskini en 
aza indirmek için, her zaman 
emniyet kemerlerini takmalıdır. 
Araç hareket halindeyken gereksiz 
yere hava yastıklarına 
yaslanılmamalıdır.
Hava yastığı açıldığında yüz veya 
vücut yaralanmaları (camların 
kırılması sonucu) veya cilt yanıkları 
meydana gelebilir.
ayanlar hamile oldugu dönem 
yunca kemerin kucak kismini 

abildigince aşagidan sarmaldir.

Hava yastığı sistemi

Hava yastığı sistemi
Hava yastığı sistemi birbirinden ayrı 
birçok sistemden oluşmaktadır.

Etkinleştiklerinde hava yastıkları 
milisaniyelik bir zaman zarfında 
şişer. Hava yastıkları çarpışma 
anında fark edilemeyecek bir hız ile 
açılır ve şişerler.



Koltuklar, Güvenlik Sistemleri 63

Hava yastığı sistemleri için kontrol 
lambası  9.

Bkz. Hava yastığı ve emniyet kemeri 
gergi düzeni lambası, sayfa 108.

Dikkat

Asfaltlanmamış yollarda araca 
çarpan nesneler hava yastığının 
açılmasına sebep olabilir. Araç 
trafiği için tasarlanmamış yollarda 
hava yastığının gereksiz yere 
açılmaması için aracınızı yavaş 
sürünüz.
Not

Orta konsol bölümünde hava 
yastığı ve kemer germe sisteminin 
kumanda elektroniği 
bulunmaktadır. Bu bölümde 
manyetik özellikli eşyalar 
bulundurmayın.

Hava yastıkları alanlarında, 
herhangi bir şey yapıştırmayın ve 
başka malzemelerle kaplamayın.

Her hava yastığı sadece bir defa 
açılır. İşlevselliği sona ermiş hava 
yastığının derhal bir tamir atölyesi 
tarafından değiştirilmesini 
sağlayın.

Hava yastığı sisteminin 
elemanlarında bir değişiklik 
yapmayın, aksi takdirde fabrikanın 
genel müsaadelerinin ortadan 
kalkmasına yol açabilirsiniz.

Hava yastığının açılması 
durumunda direksiyon, gösterge 
panosu, tüm kaplamalar, kapı 
contaları, tutamaklar ve ön 

koltukların bir tamir atölyesi 
tarafından sökülmesini sağlayın.

Bir hava yastığı açıldığında, 
yüksek bir ses duyulabilir ve 
duman çıkabilir. Bunlar normal 
durumlardır ve tehlikeli değildir, 
ancak yolcunun cildini tahriş 
edebilir. Tahriş devam ederse, bir 
doktora başvurunuz.

{Tehlike

Çocukların, bebeklerin, hamile 
bayanların, yaşlıların ve çok zayıf 
kişilerin hava yastığı ile donatılmış 
ön yolcu koltuklarına oturmasına 
müsaade etmeyin.
Ön yolcu koltuğuna bebek koltuğu 
yerleştirmeyin. Bir kaza anında 
açılan hava yastığı sebebiyle yüz 
yaralanması veya hayati tehlike 
söz konusu olabilir.
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{Uyarı

Ön hava yastığı sistemi ile 
mükemmel bir koruma; koltuklar, 
koltuk sırtlıkları ve başlıklar doğru 
bir şekilde ayarlandığı takdirde 
sağlanır.
Bkz. Koltuk pozisyonu, sayfa 47.
Hava yastıklarının açılma alanına 
hiçbir eşya yerleştirmeyin.
Emniyet kemeri, mutlaka doğru bir 
şekilde takılmış olmalıdır. Ancak 
bu taktirde hava yastığı sistemi ile 
koruma sağlanabilir.
n hava yastığı sistemi
n hava yastığı sistemi direksiyona 
 ön yolcu tarafındaki gösterge 
neline takılmış olan ve şişirme 
zeneğine sahip birer hava 
stığından oluşur. Bu üniteler 
erlerindeki AIRBAG yazısından 
laşılır.

C11E1009A

Ön hava yastığı resimde belirtilen 
açılardan gelecek belli şiddetin 
üzerindeki darbelerde açılır. 
Kontağın AÇIK konumda olması 
gerekir.

MD039

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

Yan hava yastığına yakın oturan 
bir çocuk, özellikle çocuğun kafası, 
boynu ya da göğsü açılma anında 
hava yastığına yakınsa, ciddi ya da 
ölümle sonuçlanabilecek 
yaralanma riski altındadır.
Çocuğunuzun kapıya, hava yastığı 
modülü yakınlarına yaslanmasına 
asla izin vermeyin.
Yan hava yastığı sistemi
Yan hava yastığı sistemi sürücü ve 
ön yolcu koltuğunun sırtlığında 
bulunan birer hava yastığından 
oluşur.

Üzerindeki AIRBAG yazısından 
tanınabilir.

Yan hava yastığı belli şiddetin 
üzerindeki darbelerde açılır. 
Kontağın AÇIK konumda olması 
gerekir.

2235845

Aracın yan taraflarının hasar 
gördüğü çarpışmalarda hava yastığı
toraks ve kalça kısmının yaralanma 
riskini büyük oranda azaltır.

Not

Sadece kullanımına izin verilen 
koltuk kılıflarını kullanın. Hava 
yastıklarının örtülmemesine dikkat
edin.

{Uyarı

Hava yastıklarının açılma alanına 
hiçbir eşya yerleştirmeyin.
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{Uyarı

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

TDL092A

erde hava yastığı aracın sağ ve sol 
van çerçevesi bölümündeki birer 
va yastığından oluşur. Üzerindeki 

IRBAG yazısından tanınabilir.

erde hava yastığı belli şiddetin 
erindeki darbelerde açılır. 

ontağın AÇIK konumda olması 
rekir.

2235846

Bu açılma yandan gelen şiddetli 
darbelerde yolcuların baş bölgesinde 
meydana gelebilecek yaralanma 
riskini azaltır.
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Kontak anahtarını kullanarak gerekli 
konumu seçin:

U = Ön yolcu hava yastıkları devre 
dışı konumdadır ve bir çarpışma 
esnasında açılmayacaktır. Kontrol 
lambası + devamlı olarak yanar. 
Şemaya uygun bir çocuk emniyet 
sistemi monte edilebilir.

V = Ön yolcu hava yastıkları etkin 
konumdadır. Çocuk emniyet sistemi 
monte edilemez.

{Uyarı

Ön yolcu koltuğunda çocuk 
bulunması durumunda ön yolcu 
hava yastığı sistemini devre dışı 
bırakın.
Ön yolcu koltuğuna yetişkin birisi 
oturduğunda ön yolcu hava yastığı 
sistemini tekrar etkinleştirin.
Hava yastığı açma-kapatma 
anahtarı
Ön yolcu koltuğunda çocuk emniyet 
sistemlerinin kullanılması durumunda 
ön yolcu için olan hava yastığı 
sisteminin devre dışı bırakılması 
gerekir. Perde hava yastığı sistemi, 
kemer gerdiriciler ve sürücü hava 
yastığı sistemleri aktif kalmaya 
devam eder.

TEL014

Ön yolcu hava yastığı sistemi, 
gösterge panelinin yan tarafında 
bulunan ve ön yolcu kapısı açıldığı 
zaman görülebilen bir kilit yardımıyla
devre dışı bırakılır.
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GC3E3001A

{Uyarı

AKTİF HAVA YASTIĞI ile korunan 
bir koltukta arkaya bakan çocuk 
emniyet sistemini bunun önünde 
ASLA kullanmayın, ÇOCUK 
ÖLÜMÜ veya CİDDİ 
YARALANMASI olabilir.
C11E2056A

n yolcu hava yastıkları bir çarpışma 
ında ancak kontrol lambası + 
nmıyor ise açılır.

eğişiklikleri ancak araç hareketsiz 
 kontak kapalı konumdayken 
gulayın.

apılan değişiklik bir sonraki 
ğişikliğe kadar ayarlı kalır. Hava 
stığı devre dışı bırakma kontrol 

mbası.

kz. Hava yastığı açık-kapalı 
mbası, sayfa 109.

Çocuk emniyet sistemi

Çocuk emniyet sistemi
Aracınıza uygun olarak tasarlanmış 
GM çocuk emniyet sistemini 
kullanmanızı tavsiye ederiz. 

Çocuk emniyet sistemi kullanılırken 
aşağıda belirtilen kullanma ve montaj 
talimatlarına ve çocuk emniyet 
sistemi ile birlikte verilen kullanım 
kılavuzuna uyun.

Yerel ve ulusal kurallara ve 
düzenlemelere mutlaka uyun. Bazı 
ülkelerde çocuk emniyet 
sistemlerinin ön koltuklarda 
kullanılmasına müsaade edilmez.
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sisteminde taşınmasını şiddetle 
tavsiye ederiz.

Araç ile seyahat ederken kucakta 
asla bir çocuk taşımayın. Bir 
çarpışma anında çocuk 
tutulamayacak kadar ağırlaşır.

Çocukların araçta seyahat etmesi 
için vücut ağırlıklarına göre değişen 
çocuk emniyet sistemleri kullanın.

Monte edilecek çocuk koltuğu 
sisteminin araç tipiyle uyumlu 
olduğundan emin olun.

Çocuk emniyet sisteminin araç 
içindeki sabitleme konumunun doğru 
olduğundan emin olun.

Çocukların araca, araç geçmeyen 
taraftan binip inmelerini sağlayın.

Kullanılmadığı durumlarda çocuk 
emniyet sistemini emniyet kemeriyle 
sabitleştirin veya araçtan çıkartın.
Doğru sistem seçimi
Çocuk emniyet sisteminin 
sabitlenmesi için en uygun yer arka 
koltuklardır.

Çocuğunuz araç içerisinde mümkün
olduğunca yüzü aracın arka kısmına
bakacak şekilde taşınmalıdır. Bu 
durum çocuğun yetişkinlere kıyasla 
çok zayıf olan bel kemiğinin bir kaza
durumunda daha az yüklenmeye 
maruz kalmasını sağlar.

12 yaşından küçük veya 150 cm’den
daha kısa 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 normlarına uygun olan 
sistemlerdir. Emniyet kemerlerinin 
150 cm’den daha kısa olan 
çocuklarda uygun konuma getirilmes
çoğu zaman zor olduğundan yaş 
bakımından zorunlu olmasa dahi 
çocuğun tam uygun emniyet 

{Uyarı

ÇOK –ÖNEMLİ UYARI
Önünde hava yastığı olan bir 
koltuğa çocuk koltuğunu kesinlikle 
yüzü arkaya bakacak şekilde 
yerleştirmeyin.
Çocuğun başı açılan hava 
yastığına çok yakın olacağından 
hava yastığı açıldığında çocuk çok 
ciddi olarak yaralanabilir.

{Uyarı

Çocuk emniyet sistemi ön yolcu 
koltuğunda kullanıldığında, ön 
yolcu için olan hava yastığı devre 
dışı bırakılmalıdır. Aksi halde hava 
yastıklarının açılması çocukta çok 
ağır yaralanmalara sebep olabilir.
Bu durum özellikle yüzü sürüş yö- 
nünün tersine bakan çocuk emniyet 
sistemleri ön yolcu koltuğunda 
kullanıldığında geçerlidir.
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Not

Çocuk emniyet sistemlerinin 
üzerine bir şey yapıştırmayın ve 
diğer bir malzeme ile kaplamayın.

Bir kazadan sonra, kazadan 
etkilenen çocuk emniyet sisteminin 
değiştirilmesi gerekir.

Lütfen bebek ve çocukların arka 
koltuklarda ve uygun çocuk 
emniyet sistemlerinde seyahat 
etmelerini sağlayın.

Çocuklar emniyet kemeri 
kullanacak yaşa gelene kadar 
lütfen çocukların yaşına uygun 
çocuk emniyet sistemini seçin ve 
uygun olarak kullanıldığından emin 
olun. Lütfen çocuk emniyet 
sistemlerinin ilgili ürün kullanım 
talimatlarına uyun.
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istemi üç noktalı emniyet kemeri ile 
i yönlendirme noktasından öne doğru 

oltuk 
daki 
ş 
larda

İkinci koltuk 
sırasındaki 

orta koltukta

Üçüncü 
koltuk 

sırasının 
koltuklarında

+ X X
+ X X

+ X X

X X

X X
Çocuk Emniyet Sistemi Montaj Noktaları
Çocuk emniyet sistemleri için müsaade edilen kullanım yöntemle

1: Sadece ön yolcu hava yastıkları devre dışı bırakıldığında. Çocuk emniyet s
sabitleniyorsa, koltuk arkalığı açısını en ileri konuma getirin ve emniyet kemer
gittiğinden emin olun.

+: ISOFIX ve Top-Tether sabitleyicili koltuk kullanılabilir.

U: Üç noktalı emniyet kemer ile birlikte çok amaçlı kullanıma uygun.

X: Bu ağırlık gurubunda çocuk emniyet sistemine müsaade edilmez.

Ağırlık sınıfı

Ön yolcu koltuğunda İkinci k
sırasın

dı
koltuk

Hava yastığı 
etkin

Hava yastığı 
devre dışı

Grup 0 10 kg’a kadar X U1 U
Grup 0+ 13 kg’a kadar X U1 U
Grup I 9 ile 18 kg 

arası X U1 U

Grup II 15 ile 25 kg 
arası X X U

Grup III 22 ile 36 kg 
arası X X U
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IS leri

IL iyet sistemleri için uygundur.

IS dır.

IU oğru bakan ISOFIX çocuk emniyet 
si

X

 
 İİkinci koltuk 

sırasındaki 
orta koltukta

Üçüncü koltuk 
sırasının 

koltuklarında

X X

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
OFIX çocuk emniyet sistemleri için müsaade edilen kullanım yöntem

: ’Araca özel’, ’kısıtlı’ ve ’yarı üniversal’ kategorilerine ait belirli ISOFIX çocuk emn

OFIX sistemi aracınızın modeline uygun olmalı ve kullanımına izin verilmiş olmalı

F: Bu ağırlık ve yaş gurubunda kullanıma izin verilen üniversal kategorideki öne d
stemleri için uygundur.

: Bu ağırlık gurubunda ISOFIX çocuk emniyet sistemine müsaade edilmez.

Ağırlık sınıfı Ebat sınıfı Fikstür
Ön yolcu 

koltuğunda

İkinci koltuk
sırasındaki

dış 
koltuklarda

Grup 0 10 kg’a 
kadar E ISO/R1 X IL

Grup 0+ 13 kg’a 
kadar

E ISO/R1 X IL
D ISO/R2 X IL
C ISO/R3 X IL

Grup I 9 ile 18 kg 
arası

D ISO/R2 X IL
C ISO/R3 X IL
B ISO/F2 X IL, IUF
B1 ISO/F2X X IL, IUF
A ISO/F3 X IL, IUF
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r için yüzü öne bakan çocuk emniyet 

çocuk emniyet sistemi.

an çocuk emniyet sistemi.

yüzü arkaya bakan çocuk emniyet sistemi.

akan çocuk emniyet sistemi.

ocuk emniyet sistemi
ISOFIX ebat sınıfı ve koltuk
A - ISO/F3: 9 - 18 kg arasındaki ve maksimum boy uzunluğuna sahip çocukla
sistemi.

B - ISO/F2: 9 -18 kg arasında olan daha küçük çocuklar için yüzü öne bakan 

B1 - ISO/F2X: 9 -18 kg arasında olan daha küçük çocuklar için yüzü öne bak

C - ISO/R3: 13 kg’a kadar ve maksimum boy uzunluğuna sahip çocuklar için 

D - ISO/R2: 13 kg ağırlığa kadar olan daha küçük çocuklar için yüzü arkaya b

E - ISO/R1: 13 kg ağırlığa kadar olan genç çocuklar için yüzü arkaya bakan ç
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orulariniz olursa ya da çocuk 
oltugunu uygun olarak takip 
akmadiginizdan şüphe 
çerisindeyseniz, çocuk koltugu 
reticisine başvurun. Buna rağmen 
racınıza çocuk koltuğunun montaj 
dilmesinde sorun yaşıyorsanız, 
etkili servis ile irtibata geçmenizi 
avsiye ederiz.

SOFIX çocuk emniyet sistemlerinin 
onte edilmesi:

1. Çocuk koltuklarının takılması için 
arka yan koltuklardan birini seçin.

C11E1003A
ofix çocuk emniyet 
istemleri

C11E1001A

nceleri çocuk koltukları aracın 
ltuğuna emniyet kemerleriye 
ğlanırdı.

u yüzden, çocuk koltukları 
ğunlukla hatalı olarak ya da 
cuğu yeterince koruyamayacak 
dar gevşek takılırdı.

Aracınızın iki arka yan koltuğuna 
ISOFIX alt sabitleyiciler ve arka 
koltuk arkasına top-tether bağlantı 
parçaları yerleştirilmiştir, bu parçalar 
çocuk koltuklarının doğrudan aracın 
arka koltuklarına bağlanabilmesine 
olanak tanır.

ISOFIX alt ve top-tether bağlantı 
parçalarıyla donatılmış çocuk 
koltuğunu monte etmek için, size 
çocuk koltuğuyla verilmiş olan 
talimatları uygulayın.

Oldukça zamanınızı alacak olsa 
dahi, çocuk koltuğuyla verilmiş 
olunan talimatları ve sonraki 
sayfalarda yazılmış olan talimatların 
hepsini dikkatlice okumalısınız ve 
takip etmelisiniz.

Çocuğunuzun emniyeti buna 
bağlıdır!
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m
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{Uyarı

Tüm ISOFIX alt ve top-Tether 
bağlantı parçalarını sadece 
tasarlandıkları amaçlar için 
kullanınız.
ISOFIX alt ve top-tether bağlantı 
parçaları alt ve üst sabitleyici 
donatılarıyla gelen çocuk 
koltuklarını tutmak için 
tasarlanmışlardır.
ISOFIX alt ve top-tether bağlantı 
parçalarını, yetişkinlerin emniyet 
kemerleri, teçhizatları ya da 
aracınızdaki diğer ekipmanların 
tutulması için kullanmayın.
ISOFIX alt ve top Tether 
bağlantıları; yetişkinlerin emniyet 
kemerleri, teçhizatları ya da 
aracınızdaki diğer ekipman 
unsurlarının tutulması için 
kullanılması durumunda, kazalarda 
uygun koruma sağlamayacak ve 
yaralanmalara ya da ölümlere 
neden olabilecektir.
2. İki alt bağlantı parçasının 
konumunu belirleyiniz.
Her bir alt bağlantı parçasının 
yeri, arka koltuk sırtlığı ile koltuk 
minderi arasındaki geçme 
kovanıyla tespit edilir.

3. Emniyet kemeri kilit mekanizması 
ya da emniyet kemeri dahil, alt 
bağlantı parçaları etrafında hiç bir 
yabancı maddenin 
bulunmadığından emin olun. 
Yabanci maddeler, çocuk 
koltugunun baglanti parçalarina 
uygun bir biçimde kilitlenmesini 
engelleyebilir.

4. Çocuk koltuğunu, koltuk üzerine 
iki adet alt bağlantı parçası 
üstüne yerleştirin ve çocuk 
koltuğuyla birlikte sağlanan 
talimatlara uyarak, koltuğu 
sabitleyicilere takın.

5. Talimatlara göre çocuk koltuğunu 
ayarlayın ve sıkın.

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.

Dikkat

Kullanılmayan çocuk güvenlik 
sistemi öne doğru savrulabilir.
Kullanılmadığı takdirde çocuk 
güvenlik sistemini sökünüz veya bir 
emniyet kemeriyle güvenlik altına 
alınız.
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op-Tether çocuk emniyet 
istemleri

2235843

op-tether bağlantı noktalarına 
rişmek için, şunları yapın:

1. Top tether bağlantı parçası 
etrafında bulunan yabancı 
maddeleri alın.
Bagaj bölümünün örtüsünü 
çıkartınız.

Ö
g
y
o
Y
k
d
a
Ö
a
b
y
y
Y
k
Y
m
y
Ö
k
ş

T
s

T
e

{Uyarı

n koltuga yerleştirilmiş çocuk 
üvenlik koltugu sistemi, ciddi 
aralanmalara veya ölüme neden 
labilir.
üzü arkaya dönük bir çocuk 
oltuğunu ön yolcu hava yastığı ile 
onatılmış aracınızın ön koltuğuna 
sla monte etmeyiniz.
n koltuğa monte edilmiş yüzü 
rkaya dönük bir çocuk koltuğunda 
ulunan bir çocuk, yolcu hava 
astığı açıldığında ciddi bir şekilde 
aralanabilir.
üzü arkaya dönük bir çocuk 
oltugunu arka koltuga yerleştirin.
üzü öne dönük bir çocuk koltuğu 
ümkün olduğunca arka koltuğa 

erleştirilmelidir.
n yolcu koltuguna takildiginda, 
oltugu en geriye dayanacak 
ekilde ayarlayiniz.

Dikkat

Tam büyüklükte yüzü arkaya 
dönük çocuk koltukları montaj için 
uygun olmayabilirler. Uygun çocuk 
koltuğu sistemlerine ilişkin daha 
fazla bilgi için yetkili satıcınız ile 
bağlantı kurunuz.
Çocuk koltuklarının ISOFIX alt ve 
top tether bağlantı parçalarıyla 
montajı.
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A

2. Çocuk koltuğunun kemeri 
üzerindeki klipsi top tether 
bağlantı parçasına, kemerde 
herhangi bir dönme olmayacak 
şekilde, takınız.
Kullandığınız pozisyon 
ayarlanabilir başlığa sahipse ve 
siz çiftli bir tether kullanıyorsanız, 
tether bağlantısını başlığın 
çevresinde döndürün.
Kullandığınız pozisyon 
ayarlanabilir başlığa sahipse ve 
siz tekli bir tether kullanıyorsanız, 
başlığı kaldırın ve tether 
bağlantısını başlığın altından ve 
başlık desteklerinin arasından 
geçirin.

3. Çocuk koltuğunun kemerini 
çocuk koltuğuyla birlikte sağlanan 
talimatlara göre sıkıştırınız.

4. Çocuk koltuğunun emniyetli 
olarak tespit edildiğinden emin 
olmak için montajdan sonra 
koltuğu ileri itin ve geri çekin.

C11E1008

{Uyarı

Çocuk koltuğundaki kemer 
üzerindeki klipsin, top Tether 
bağlantı parçasına doğru bir 
şekilde iliştirildiğinden emin olunuz.
Hatalı bağlamalar bağlama 
kayışını ve Top tether 
bağlantılarını etkisiz kılabilir.



Not
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i

A

C11E2024A

Eşya saklama ve bagaj bölümleri 
gösterge panosundadır. Burası 
küçük nesnelerin vb. saklanması için 
kullanılır.
Eşya saklama ve 
bagaj bölümleri

Eşya saklama bölümleri.................79
Bagaj/yük yerleri ............................84
Ek Eşya Saklama Özellikleri..........85
Tavan üstü bagaj taşıyıcısı............86
Aracın yüklenmesi ile ilgili 
bilgiler ............................................87

Eşya saklama bölümler

Gösterge panelindeki eşya 
koyma gözleri

C11E2025
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K

K
so

orpido gözü

C11D2019A

olun altını yukarıya doğru çekerek 
orpido gözünü açın ve torpido gözü 
ambası yanar. Sağlam bir şekilde 
terek torpido gözünü kapatınız ve 
öylece torpido gözü lambası söner.
art tutucu

C11E2077A

art tutucusunu bir kartı yuvaya 
ktuğunuzda kullanabilirsiniz.

Bozuk para muhafaza gözü

C11E2023A

Bozuk para gözünü açmak için, 
kapaktaki kolu kendinize doğru 
çekin.

Bozuk para muhafaza gözünü 
kapatmak için, bozuk para muhafaza 
gözü kapağını iyice bastırın.

T

K
t
l
i
b
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A

{Uyarı

Araç hareket halindeyken içinde 
sıcak sıvı bulunan üstü kapalı 
olmayan bardakları bardak 
tutucusuna koymayın. Sıcak sıvı 
sallandığında yanabilirsiniz. Araç 
sürücüsünün yanması araç sürüş 
hakimiyetini kaybetmesine sebep 
olabilir.
Ani durma veya çarpışma anında 
yaralanma riskini azaltmak için 
araç hareket halindeyken üstü 
kapalı veya emniyetli olmayan 
bardak, şişe veya kutuları vb. 
bardak tutucuya koymayın.
Daha büyük parçalar yerleştirmek 
isterseniz iç bölme çıkartılabilir.

İç bölmeyi çıkardıktan sonra torpido 
gözünün sol taraftaki kanalında 
muhafaza edin.

İçecek tutucuları

C11D2026

Bardak tutucuları orta konsolda ve 
ikinci koltuk sırası kolçaklarında 
bulunur.

Arka bardak tutucusunu kullanmak 
için, bardak tutucusu üzerindeki 
düğmeyi itin. Bardak tutucusu 
otomatik olarak dışarı çıkacaktır.

{Uyarı

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

A

C11E2028A

aşka bir muhafazayı kullanmak için 
ardak tutuculardaki kola basın ve 
ekin

B

özlük bölmesi

C11E2022A

çmak için aşağı doğru yatırın.

Orta konsol eşya saklama 
yeri

C11D2021A

Konsol kutusunu açmak için kolu 
çekin ve kapağı kaldırın.

Konsol kutusunu kapatmak için 
kapağı indirin ve yerine oturana 
kadar bastırın.

B
b
ç

Dikkat

u göze ağır nesneler koymayın.
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Koltuğu altındaki eşya 
koyma gözü

C11E2030A

Ön yolcu koltuğu alt eşya gözünü 
kullanmak için gözün ucunu tutup 
gösterge tablosuna doğru çekin. 
Orijinal konumuna geri döndürmek 
için gözü tutup koltuğa doğru itiniz.
Tavan döşemesi
Askılı tutamak

C11E2035A

Aracınızda, ön yolcu kapısının ve 
arka kapıların üst tarafında 
tutamaklar vardır. Her arka kapının 
üstündeki tutamakta askı 
bulunmaktadır.

Askılıkları kullanmak için aşağı çekin 
ve tutun. Askılıkları bıraktığınızda, 
otomatik olarak yerine dönerler.

Yolcular, tutamakları destek almak 
amacıyla araca binerken/inerken 
kullanabilir ya da hızlı değişen sürüş
koşullarında tutamak olarak 
kullanabilirler.

Dikkat

Araç askılıklarına asılan şeyler, 
sürücü görüşünü engelleyebilir.
Askılı olmayan tutamaklara 
herhangi bir şey asmayın.
Sürücünün görüş netliğinin 
azalması; ciddi yaralanmalara, 
aracınızın ve içindekilerin maddi 
zararıyla sonuçlanan bir kazaya 
neden olabilir.
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B

B
D

B
de
bö
pa

rka kısımdaki eşya 
uhafaza bölümü

C11E2045A

agaj bölmesi zeminin her iki 
arafında, zemin tablası mevcuttur.
agaj/yük yerleri

agaj bölümü
öşeme altı bölmeleri

C11E2044A

agaj bölmesi zemininde bir 
polama yeri mevcuttur. Döşeme 
lmelerine erişmek için, döşeme 
spas tutamağını yukarı çekiniz.

A
m

B
t

Dikkat

Bölmelerin içindeki nesnelerin 
bölmenin yukarısında taşmalarına 
mani olun. Aksi takdirde bölme 
veya bagaj döşemesi hasara 
uğrayabilir.
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9

 

Döşemenin dört bir köşesinde 
bulunan metal bileziklerdeki file 
kancalarına takılır.

Yük tutmak için file

C11E2043A

Opsiyonel yük tutma filesiyle küçük 
yükleri taşıyabilirsiniz.

Fileyi monte etmek için, filenin üst 
köşesindeki her halkayı arka panelin 
her iki bağlantısına ve metal halkalar 
içindeki iki file kancasını zeminin her 
iki alt köşesine asınız.
Ek Eşya Saklama 
Özellikleri

Bagaj Bölmesi Örtüsü

C11E2042A

Bir bagaj bölmesi örtüsü vasıtasıyla 
bagaj bölmesine koyulan bagaj veya 
diğer yükler saklanılabilir.

Örtüyü açmak için, örtü tutamağını 
kendinize çekin. Sonra tutucuyu 
bagaj kapısı açıklığının her iki 
tarafına yerleştirilmiş kanala 
yerleştirin.

Örtüyü kapatmak için, tutamağı bir 
miktar kendinize çektikten sonra 
serbest bırakın. Örtü otomatik olarak
geri çekilir.

Bagaj filesi
Yük tutma filesi

220749

Döşeme filesi, küçük yüklerin keskin
dönüşlerde ya da ani hızlanma ve 
frenlemelerde hareketlerine 
sınırlama getirir.
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Y
t
Y
t

{Uyarı

Portbagajdan daha geniş veya 
daha uzun olan bir nesneyi 
aracınızın üstünde taşımaya 
kalkarsanız sürüş esnasında 
rüzgara kapılabilir. Bu durumda 
kontrolü kaybedebilirsiniz. 
Taşıdığınız eşya şiddetli bir şekilde 
aracınızdan kopabilir ve bu sizin 
veya diğer sürücülerin kaza 
yapmalarına neden olabilir ve 
aracınıza zarar verebilir.
Portbagajdan daha geniş veya 
uzun herhangi bir eşyayı aracınızın 
üstünde taşımayınız.
Yüklenmiş portbagaj, aracın ağırlık 
merkezini değiştirir. Yüksek 
hızlarda araç sürmeyiniz. Yandan 
rüzgar gelirken dikkatli olun.
Bu önlemlerin göz ardı edilmesi 
aracın hasar görmesine ve kişisel 
yaralanmaya neden olabilir.
Tavan üstü bagaj 
taşıyıcısı 
Tavan bagajı
Portbagaj; bagaj bölümünde taşın- 
ması güç olan hacimli yüklerin (bisik- 
let gibi) ya da başka yüklerin 
taşınması için kullanılır. Portbagaj, 
tavanın iki yanına donatılmış raylar 
içermektedir. Yüklü bir tavan bagajı 
ile sürüş konusunda ayrıntılar ve tali- 
matlar için yetkili servise danışınız.
Yan raylara veya çapraz kızaklara 
yükün eşit dağıldığından emin 
olunuz. Tavan yüzeyine yükleme 
yapılmamalıdır.
Yüklenmiş bagaj taşıyıcısı aracın 
ağırlık merkezini değiştirir. Yan 
rüzgarlara maruz kaldığınızda 
dikkatli sürünüz ve yüksek hızda 
araç sürmeyiniz.

Aracınızı sürerken hasarı veya yükün 
kaybolmasını önlemek için, sık sık 
kargonuzu emniyetli bir şekilde 
bağlandığından emin olmak için 
kontrol edin.

Dikkat

ük tutma filesi küçük yükler için 
asarlanmıştır.
ük tutma filesiyle ağır eşyaları 

aşımayın.
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 Bagaj örtüsü ve gösterge paneli 
üzerine herhangi bir eşya 
koymayın, gösterge paneli 
üzerindeki sensörlerin üzerinin 
kapatılmaması gerekir.

 Yapılacak yüklemeler pedalların, 
el freninin ve vites kolunun 
kullanılmasını engellememelidir 
ve sürücünün hareket alanını 
kısıtlamamalıdır. Aracın iç 
bölümünde sabit olmayan ve 
gevşek konumda eşya 
bulundurmayın.

 Arka kapak açık konumda 
seyahat etmeyin.

 Faydalı yük, müsaade edilen 
toplam ağırlık (bkz. Tanımlama 
etiketi, sayfa 367) ve boş ağırlık 
arasındaki farktır.
Boş ağırlığın detayları için teknik 
bilgiler bölümüne bakın.
Aracın yüklenmesi ile 
ilgili bilgiler

Aracın yüklenmesi ile ilgili 
bilgiler
 Arka kapaktaki ağır eşyaları 

koltuk sırtlıklarına doğru 
yerleştirin. Koltuk sırtlıklarının 
güvenli bir şekilde sabit konumda
ayarlı olduğundan emin olun. Üs
üste konulan eşyalarda en ağır 
olanı en alta yerleştirin.

 Arka kapaktaki eşyaları kaymaya
karşı emniyete alın.

 Bagajda yük taşırken arka koltuk
sırtlıklarının açısı öne doğru 
ayarlı olmamalıdır.

 Yük koltuk sırtlıklarının üst 
kenarından daha yüksek 
olmamalıdır.

Tavan bagajı raylarının maksimum 
taşıma gücü 100 kg’dır. Aracınızı 
yüklerken azami araç kapasitesini 
aşmayın.

{Uyarı
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 Tavan yükü aracın yan rüzgar 
hassasiyetini arttırır ve araç 
ağırlık merkezinin yükselmesi 
nedeniyle direksiyon hakimiyetini 
zorlaştırır. Yük tüm tavana eşit 
olarak dağıtılmalı ve yükün 
kaymamasını emniyet altına 
almak için kemerlerle 
sabitlenmelidir. Lastik 
basınçlarını ve araç hızını yük 
durumuna göre ayarlayın. Yük 
sabitleyici bant ve kayışları sıkça 
kontrol edin ve gerektiğinde 
gerin.
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A
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Dikkat

Direksiyon simidi ayarlanırken 
direksiyon sütunu mili yönüne ağır 
darbe gelirse veya direksiyon mili 
kumanda kolu kilitli konuma 
geçerse direksiyon ile ilgili parçalar 
hasar görebilir.
Göstergeler ve 
kumanda birimleri

Kontroller .......................................89
İkaz lambaları, ekran göstergeleri 
ve kontrol lambaları .......................99
Bilgi ekranı...................................119
Araç mesajları .............................120
Araç bilgisayarı ............................121

Kontroller

Direksiyon ayarı

C11E3010

Kolu aşağıya doğru yatırın, 
yüksekliği ve derinliği ayarlayın, kolu
yukarıya doğru kaldırın, kilitlenmesin
sağlayın.

Direksiyonu sadece araç sabit 
konumda iken ayarlayın.
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D
tu

K
si
si
ile

B
sa

B
co

n cam sileceği / yıkayıcı
n cam sileceği

2238054

n cam sileceklerini çalıştırmak için, 
ontak anahtarını ON konumuna 
etirin ve ön cam silecek / yıkama 
olunu hareket ettirin.

I: Sürekli silme, hızlı.

O: Sürekli silme, yavaş.

NT: Fasılalı çalışma.

FF (Kapalı): Sistem kapalı.
ireksiyondaki kumanda 
şları

2443657

lima sistemi ve hız sabitleme 
stemi (cruise control) direksiyon 
midi üzerindeki kumanda birimleri 
 çalıştırılabilir.

kz. Elektronik Klima Sistemi, 
yfa 246.

kz. Hız Sabitleme Sistemi (Cruise 
ntrol), sayfa 276.

Korna

C11E2039A

Basın Y

Ö
Ö

Ö
k
g
k

H
L
I
O
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Yağmur sensörlü otomatik 
silme

2238058

Yağmur sensörü; ön camdaki 
yağmurun miktarını algılayarak, 
otomatik olarak silme hızını ayarlar.

Silecekleri otomatik olarak 
çalıştırmak için, ön cam silecek/ 
yıkama kolunu AUTO konumuna 
doğru hareket ettirin.
MIST: Buğu giderme fonksiyonu.

Buğu giderme fonksiyonu
Ön cam sileceklerini hafif yağmur ya 
da sisli havada çalıştırmak için, ön 
cam silecekleri ve yıkama sistemi 
kolunu hafif bir şekilde aşağıya doğru 
bastırın ve bırakın.
Kolu bıraktığınızda, kol otomatik 
olarak normal pozisyonuna döner.
Silecekler bir defa çalışacaktır.

Dikkat

Sürücünün görüş netliğinin 
azalması, aracınızda bulunanların 
yaralanması ve maddi hasar ile 
sonuçlanan bir kazaya neden 
olabilir.
Ön cam kuru veya kar ya da buz 
gibi engeller ile kaplı ise, ön cam 
sileceklerini çalıştırmayınız. Bu gibi 
durumlarda sileceklerin 
kullanılması; silecek lastiklerine, 
silecek motoruna ve camlara zarar 
verebilir.
Silecekleri soğuk havalarda 
çalıştırmadan önce, silecek 
lastiklerinin donarak camlara 
yapışıp yapışmadığını kontrol edin. 
Lastik donmuşken sileceklerin 
çalıştırılması, silecek motoruna 
zarar verebilir.
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S
si
yu
ay

S
si
ko

Ö
A
A
ko

n cam yıkayıcı

C11E2006A

olu çekin. Ön cama cam yıkama 
uyu püskürtülür ve silecekler bir 
ilme hareketi yapmak üzere 
alıştırılır.

A
s
a
ç
l
z

istemin hassasiyeti, ön cam 
lecek/yıkama kolunun uç tarafını 
karı ya da aşağı hareket ettirilerek 
arlanabilir.

istemi kapatmak için, ön cam 
lecek/yıkama kolunu OFF 
numuna doğru hareket ettirin.

n cam silecekleri, kontak anahtarı 
CC’ye açıldığında, silecek kolu 
UTO pozisyonundayken sistemi 
ntrol etmek için bir kez çalışır.

Yağmur sensörünün doğru 
çalışmasından emin olmak için, 
sensör bölgesi tozdan ve kirden 
arınmış olmalıdır. Yağmur sensörlü 
araçlar, ön camın üstündeki sensör 
bölgesinden tanınabilir

Otomatik şanzımanda seçici kolu "N" 
konumunda ve araç hızı 5 
km/saatten daha az ise, silecekler 
çalışmaz.

Ö

K
s
s
ç

Dikkat

raba yıkamalarında yağmur 
ensörü ile ön cam sileceklerini 
çmayın veya onları otomatik 
alışmaya ayarlamayın. Bu silecek 
astiklerine veya silecek sistemine 
arar verebilir.
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OFF: Sistem kapalı. Ayarlı olan 
konum.

INT:  Kesintili çalışma.

LO: Sürekli silme, yavaş hızda.

Yıkama tertibatı

C11E2007A

Yıkama suyunu bagaj kapısı camına 
püskürtmek için, yıkama başlayana 
kadar kolun sonundaki düğmeye 
basın. Düğmeyi bıraktığınızda, 
yıkayıcılar durur, ancak silecekler 
silmeye yaklaşık 3 kere devam eder.
Arka cam sileceği ve yıkama
sistemi
Silecek

227483

Bagaj kapısı sileceklerini çalıştırmak
için, kontak anahtarını ACC veya ON
konumuna getirin ve ön cam 
silecek/yıkama kolunu yukarı doğru 
hareket ettirin.

Ön cam silecekleri aşağıdaki üç 
pozisyonda çalışır:

Dikkat

Cam yıkayıcısını, sürekli olarak 
birkaç saniyeden daha fazla bir 
süre ya da cam yıkama suyu 
bitene kadar çalıştırmayınız. Bu 
durum, yıkayıcı motorunun aşırı 
ısınmasına ve pahalı onarım 
oluşturmasına yol açabilir.

{Uyarı

Çok soğuk havalarda ön cama 
yıkama suyu püskürtmeyin.
Yıkama sistemi sıvısı ve 
sileceklerin kullanılması dondurucu 
bir havada ön camdaki yıkama 
sıvısının donmasına ve 
görüşünüzü engelleyerek bir 
kazaya sebep olabilir.
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rka şık silecekler
ağmurda açık bir görüş elde etmek 

çin, ön silecek çalışıyorken ve geri 
ites seçildiğinde arka silecek 
tomatik olarak çalışacaktır.
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Dikkat

ürücünün görüş netliğinin 
zalması, aracınızda bulunanların 
aralanması ve maddi hasar ile 
onuçlanan bir kazaya neden 
labilir.
agaj kapağı camı; kuru, karlı ya 
a buzlu olduğunda cam sileceğini 
alıştırmayınız.
u gibi durumlarda sileceğin 
ullanılması; silecek lastiğine, 
ilecek motoruna ve cama zarar 
erebilir. 
ileceği soğuk havalarda çalıştır- 
adan önce, silecek lastiğinin 
onarak camlara yapışıp yapışma- 
ığını kontrol edin. Lastik donmuş- 
en sileceklerin çalıştırılması, 
ilecek motoruna zarar verebilir.
ok soğuk havalarda bagaj kapısı 
amına yıkama suyu püskürtmeyin.
agaj kapağı cam yıkayıcısını 
alıştırmadan önce camı ısıtınız.

Dikkat

Soğuk havalarda cam yıkama 
fonksiyonu kullanılırsa, cama 
püskürtülen su donarak görüş 
alanınızı olumsuz etkileyebilir.
Cam yıkayıcısını, sürekli olarak 
birkaç saniyeden daha fazla bir 
süre ya da arka kapak yıkama 
suyu bitene kadar çalıştırmayınız. 
Bu durum, yıkayıcı motorunun aşırı 
ısınmasına ve pahalı onarım 
oluşturmasına yol açabilir.
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Saat

C11E2036A

Kontak anahtarını ACC (aksesuar) 
ya da ON (Açık) konumuna 
getirdiğinizde, dijital saat zamanı 
gösterir. Dijital saatin üç ayarlama 
tuşu vardır. 

H: Saat tuşu.
Saati, 1 saat arttırmak için H tuşuna 
basın.
Far yıkayıcı 

2238134

Aracınız far yıkayıcılarına sahip 
olabilir.

Far yıkayıcıları, far merceklerinden 
birikintileri temizler.

Farları yıkamak için, farlar 
açıldığında gösterge panelinin sol 
kısmı üzerinde bulunan yıkama 
butonuna basın. Cam yıkama suyu 
farlara püskürtülür. Ardından, far 
yıkama sistemi yaklaşık 2 
saniyeliğine işlevsiz hale gelir. Cam 
yıkama suyu seviyesinin düşük 
olması durumunda, yıkama sistemi, 
püskürtmeden sonra yaklaşık 4 
dakikalığına işlevsiz kalır.
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rizlere bağlanan elektrikli 
ksesuarın maksimum akım çekişi 
20 Watt’ı aşmamalıdır.

ontak kapatıldığında aksesuar prizi 
evre dışı bırakılır. 

yrıca akü voltajının düşmesi 
urumunda da aksesuar prizi devre 
ışı bırakılır.

Dikkat

Şarj cihazı veya akü gibi akım 
sağlayıcı aksesuarları bağlamayın.
Uygun olmayan soketleri takarak 
prizleri hasara uğratmayın.
aati, 1 saatten daha fazla arttırmak 
terseniz; saat istediğiniz değere 
lene kadar H tuşuna basın ve 
sılı tutun. 

: Dakika tuşu.
aati, 1 dakika arttırmak için M 
şuna basın.

aati, 1 dakikadan daha fazla 
ttırmak isterseniz; saat istediğiniz 
ğere gelene kadar M tuşuna basın 
 basılı tutun.

: Ayar tuşu.
aati en yakın saat başına 
arlamak için S tuşuna basın.

rneğin saat 8:00 ile 8:29 
asındayken bu düğmeye 
sıldığında saat 8:00’a ayarlanır.

rneğin saat 08:30 ile 08:59 
asındayken bu düğmeye 
sıldığında saat 09:00’a ayarlanır.

Not

Akü bağlantılarını söktüğünüzde 
ve sonra tekrar taktığınızda ya da 
sigortayı değiştirdiğinizde araç 
saatinin sıfırlanacağını unutmayın.

Aksesuar prizleri

C11E2033A

Bagaj bölümünün sol tarafında ve 
arka orta konsolun altında birer 12V 
aksesuar prizi mevcuttur.
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{Uyarı

Aracınız içinde kolay alevlenebilen 
bir nesne (örn. tek kullanımlık 
çakmaklar) bıraktığınızda yaz 
aylarında araç içindeki sıcaklık 
artışından dolayı bu nesne 
alevlenebilir, patlayabilir ve bir 
yangına sebep olabilir.
Araç içinde alevlenebilir veya 
patlayabilir nesneler bırakmayın 
veya muhafaza etmeyin.

Dikkat

Çakmak soketi sadece çakmak için 
kullanılmalıdır. Başka 12 V bir 
aksesuarın sigara çakmağına 
takılması sigorta arızasına veya 
termal bir arızaya sebep olabilir.
Çakmak

C3D2030A

Çakmağı çalıştırmak için kontak 
anahtarını ACC veya ON konumuna 
çevirin ve çakmağı içeriye bastırın.

Çakmak kullanıma hazır olduğunda, 
otomatik olarak atarak ilk konumuna 
geri dönecektir.

Dikkat

Çakmağın aşırı ısınması, çakmak 
rezistansına ve çakmağın hasar 
görmesine yol açabilir.
Çakmak ısınırken çakmağa elle 
baskı uygulamayın. Bu durum, 
çakmağın aşırı ısınmasına sebep 
olabilir.
Arızalı çakmağı çalıştırmaya 
uğraşmak tehlikeli olabilir. Çakmak 
yuvasına bastırıldıktan sonra dışarı 
atmazsa, çakmağı çekerek 
çıkartınız ve bir tamir atölyesine 
kontrol ettiriniz. Yetkili servisinize 
başvurmanızı öneririz. Bu durum, 
ciddi yaralanmalara ve aracınızın 
zarar görmesine neden olabilir.
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ortatif küllük bardak tutucularına 
erleştirilebilir.

üllüğü açmak için, küllüğün 
apağını hafifçe kaldırınız. 
ullandıktan sonra, kapağı sıkıca 
apatınız.

üllüğü temizlik için boşaltmak üzere 
afifçe küllüğün üst kısmını saatin 

ersi yönde döndürüp çıkartınız.
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Küllükler

C11E2021A
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Dikkat

alıştırılmış sigara çakmağının uç 
ısmı aşırı derecede ısınabilir.
igara çakmağının ısınan ucuna 
okunmayın ve çocukların sigara 
akmağını kullanmasına veya 
igara çakmağıyla oynamasına izin 
ermeyin.
şırı derecede ısınan bu metal 
arça yaralanmalara ve aracınızda 
eya diğer nesnelerde hasar 
luşmasına sebep olabilir.

Dikkat

Sigaralar ve diğer yanıcı maddeler 
bir yangına yol açabilir.
Küllüklerin içine kağıt ya da başka 
tutuşabilen maddeler koymayın. 
Bir küllüğün yanması; kişisel 
yaralanmaya, aracınızın ve 
içindekilerin zarara görmesine 
sebep olabilir.
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A

Kilometre sayacı
Tip 1

C12E5003A

Seyir kilometre sayacı, aracınızın 
kaç kilometre veya mil sürüldüğünü 
gösterir.

Bu fonksiyonu en son 
sıfırladığınızdan itibaren, aracınızın 
kat ettiği yolu ölçen bağımsız seyir 
kilometre sayacı vardır.
İkaz lambaları, ekran 
göstergeleri ve kontrol 
lambaları

Kilometre saati
Tip 1

C11E2001A

Tip 2

C3D2019

Araç hızını gösterir.
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C3E2006B

ğer aracınızda göstergenin 
rtasında bir DIC, kilometre sayacı, 

rip A, trip B ve DIC’de dil gösterimi 
arsa.

ilometre saatinin sol alt tarafında 
ulunan düğmeye basarak kilometre 
ayacı, trip A, trip B bulunabilir.

ilometre sayacı ekranında, dil 
enüsüne girmek için düğmeye 
asın ve tutun. Araç sabir bir 
onumda vites P konumunda 
lmalıdır.
eyir kilometre sayaçlarını sıfırlamak 
in, seyir kilometre sayacı butonuna 
sın ve sıfırlanana kadar basılı 

tun. Seyir kilometre sayacı butonu 
lometre saatinin sol alt tarafında 
lunur.

ilometre sayacı, trip (mesafe) A ve 
ip (mesafe) B, seyir kilometre 
yacı butonuna basılarak 
arlanabilir.

ip 2

C3E2003B

C3E2004B

C3E2005B
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A

Tip 2

C3E2008A
Dili seçmek için düğmeye yeniden 
basın.

Her seyiri sıfırlamak için, düğmeye 
basın ve sıfırlanana kadar basılı 
tutun.

Motor devir saati
<Benzin>

Tip 1

C11E2002
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<D

T
akıt göstergesi
ip 1

C11E2040A
izel>

ip 1

C11E2003A

Tip 2

C3D2020A

Dakika başına olan motor devrini 
gösterir.

Bütün viteslerde aracınızı mümkün 
olduğunca düşük motor devrinde 
sürün.

Y
T

Dikkat

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

Motor soğutma sıvısı 
sıcaklık göstergesi

C11E2041A

Sıcaklık göstergesi, kontak anahtarı 
AÇIK konumuna getirildikten sonra 
motor soğutma suyu sıcaklığını 
gösterir.
Tip 2

C3D2018A

Yakıt deposundaki yakıt seviyesini 
gösterir.

Hiçbir zaman depoyu tamamen 
boşaltmayın.

Depoda arta kalan yakıttan dolayı 
doldurulması gereken yakıt miktarı 
belirlenmiş olan depo kapasitesinden 
daha az olabilir.

Frene basma, hızlanma ya da viraja
girildiğinde depodaki yakıtın hareket
yakıt gösterge ibresinin oynamasına
yol açabilir.

{Tehlike

Yakıt doldurmadan öncesinde 
aracınızı durdurun, motoru stop 
edin.
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Servis ekranı
Kontrol lambaları
Anlatılan kontrol lambaları her araçta 
mevcut değildir. Açıklamalar her 
gösterge modeli için uygundur. 
Araçta bulunan takımlar bu 
tanımlamadan farklı olabilir. Kontak 
açıldığında birçok kontrol lambası 
fonksiyon testi için kısa süreliğine 
yanar.

Dikkat

österge ibresi, göstergenin 
ırmızı bölgesine girerse; aracınızı 
ürmeye devam etmeyin. Bu 
urum, motorun hararet yaptığını 
österir.
araret yapmış bir motorla sürüşe 
evam etmeniz durumunda, 
racınız hasar görebilir.
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C3E2001A
Gösterge panelindeki kontrol lambaları
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C3E2002B
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A

Dönüş sinyalleri
G yanıp söner.

Yanıp sönmesi
Kontrol lambası, dönüş sinyali veya 
dörtlü ikaz flaşörleri etkin olduğunda 
yanıp söner.
Bir dönüş sinyali verdiğinizde ya da 
dörtlü ikaz düğmesine bastığınızda, 
yeşil oklar (kontrol lambaları) 
yanmazsa; sigorta ve ampulleri 
kontrol edin ve normal 
çalışmıyorlarsa değiştirin.

Bkz Ampul değiştirme, sayfa 316. 
Bkz. Sigortalar, sayfa 320. 

Bkz. Dönüş ve şerit değiştirme 
sinyalleri, sayfa 131.
Şanzıman ekranı
Tip 1

C12E5003A

Seçilen vitesi veya şanzıman 
modunu gösterir.

Tip 2

C3E2007

Eğer aracınızda göstergenin 
ortasında bir DIC varsa, seçili vites 
veya şanzıman modu ekranı DIC 
altında gösterilecektir.
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ava yastığı ve emniyet 
emeri gergi düzeni lambası
  yanar.

ontak açıldığında kontrol lambası 
aklaşık bir iki saniye yanar. Kontrol 

ambası yanmıyor veya birkaç saniye 
onra sönmüyor veya sürüş 
snasında yanıyorsa kemer gerdirici 
isteminde veya hava yastığı 
isteminde bir arıza var demektir. Bu 
urumda bir kaza anında sistemler 
onksiyonlarını yerine getiremezler.

emer gerdiricilerin veya hava 
astıklarının arızası veya bir defa 
evreye girmelerinin ardından 
şlevselliğinin sona ermesi 9 kontrol 
ambasının sürekli yanması ile 
österilir.

kz. Hava yastığı sistemi, sayfa 62. 

{Uyarı

Arıza nedeninin bir tamir atölyesi 
tarafından giderilmesini sağlayın.
mniyet kemeri 
nımsatıcıları
ürücü koltuğu için > kontrol 
mbası yanar veya yanıp söner.

C12E5002A

n yolcu emniyet kemeri 
ımsatıcısı torpido gözünün 
tünde bulunur.

n yolcu koltuğuna oturulduğunda 
 kontrol lambası kırmızı renkte 
nar veya yanıp söner.

Kontak anahtarı ON konumunda, 
emniyet kemerlerini bağlamanız için 
bir anımsatıcı olarak birkaç saniye 
süre ile kontrol lambası yanar ve 
uyarı sesi duyulur.

Lamba emniyet kemeri takılana 
kadar yanıp söner.

Sürüş esnasında emniyet kemeri 
takılmazsa, lamba yeniden yanar ve 
uyarı sesi tekrar duyulur.

Emniyet kemeri takıldığında, lamba 
söner ve uyarı sesi kesilir.

Bkz. Üç noktalı emniyet kemerleri, 
sayfa 60.
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. 

Arıza gösterge lambası
* yanar.

Kontrol lambası, kontak açıldıktan 
sonra yanar, motor çalıştıktan kısa 
bir süre sonra söner.

Arıza Gösterge Lambası (MIL), 
emisyonla ilgili parçalarda veya ilgili 
alt sistemlerde bir arıza olduğunda 
yanar.

Dikkat

Kontrol lambası aracınızda bakım 
gerektiren bir sorun olduğunu 
gösterir. Egzoz sistemi kontrol 
lambası yanarken aracın 
kullanılması, emisyon kontrol 
sisteminin zarar görmesine sebep 
olabilir. Ayrıca yakıt ekonomisi ve 
aracın sürülmesi de olumsuz 
olarak etkilenir.
Aracınızı, tamir edilmesi için derhal 
en yakın tamir atölyesine götürün.
Bkz. Emniyet kemerleri, sayfa 58 
altında "Kemer gerdiriciler".

Hava yastığı açık-kapalı 
lambası

C11E2056A

Kontrol lambası torpido gözünün 
üstünde bulunur.

Ön yolcu hava yastığı için olan + 
kontrol lambası yanar.

Kontrol lambası yandığında ön yolcu 
hava yastığı devre dışı konumdadır.

Şarj sistemi lambası
" yanar.

Kontrol lambası, kontak açıldıktan 
sonra yanar, motor çalıştıktan kısa 
bir süre sonra söner.

Motor çalışırken yanarsa
Aracınızı durdurun, motoru stop edin
Akü şarj etmiyor demektir. Motorun 
soğutması kesilmiş olabilir.

Bir tamir atölyesine başvurun.



110 Göstergeler ve kumanda birimleri 

M
te
ed
or
ya
ka
se

A
ya
(D
du
de

B

A
du
ge
de
ta
ta

M
ye
he
gö

ren sistemi ikaz lambası
 yanar.

l freni indirildiğinde fren sistemi sıvı 
eviyesinin düşük olması durumunda 
eya fren sisteminde bir hata olması 
urumunda kontrol lambası yanar. 

kz. Fren hidroliği, sayfa 311.

{Uyarı

Fren sistemi ikaz lambası yanıkken 
aracınızı kullanmayın. 
Bu durum, aracınızın frenlerinin 
normal çalışmadığı anlamına 
gelebilir.
Arızalı frenlerle aracın 
kullanılması; ciddi yaralanmalara, 
aracınızın ve içindekilerin maddi 
zarara uğrayacağı bir kazaya 
sebep olabilir.
otor kontrol modülü (ECM) arızayı 
spit ettiği sürece yanmaya devam 
er. Aşırı bir ateş almama seviyesi 
taya çıkarsa, MIL sürekli olarak 
nıp söner. Aşırı ateş almama, 
talitik konvertörün zarar görmesine 
bep olabilir.

rıza Gösterge Lambası (MIL) da 
narak, Dizel Partikül Filtresinde 
PF) bir arıza olduğunu gösterir. Bu 
rumda, sorunun çözülmesi için 
rhal bir tamir atölyesine başvurun. 

kz. Dizel Partikül Filtresi, sayfa 315.

racınızın elektronik sistemi, acil 
rum çalıştırma programlayıcıya 
çer ve aracınızı kullanmaya 
vam edebilirsiniz. Fakat, aracınızı 

mir edilmesi için derhal en yakın 
mir atölyesine götürün.

IL kısa süre için yanıp ardından 
niden sönüyorsa, bu normaldir ve 
rhangi bir sistem arızasının 
stergesi değildir.

En kısa sürede bir servise 
başvurun lambası
B aracınızın servise ihtiyacı 
olduğunda yanar.

Aracı derhal bir tamir atölyesine 
kontrol ettiriniz.
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Anti blokaj fren sistemi 
(ABS) ikaz lambası
!  yanar.

Kontak açıldıktan sonra birkaç 
saniyeliğine kontrol lambası kırmızı 
renkte yanar. Kontrol lambası 
söndüğünde sistem kullanıma 
hazırdır.

Kontrol lambasının birkaç saniye 
sonra sönmemesi veya sürüş 
esnasında yanması durumunda 
ABS’de bir hata var demektir. Fren 
tertibatı bu durumda, ABS 
fonksiyonu devrede olmadan çalışır 
durumdadır.

Bkz. Anti blokaj fren sistemi (ABS), 
sayfa 268.
Elektronik el freni lambası
El freni durum lambası
Elektronik El Frenli (EPB) araçlarda, 
motor çalıştırıldığında, elektronik el 
freni durum lambası Y kısaca 
yanar. Yanmazsa, aracınızı yetkili 
servisinize götürerek servis 
yaptırınız.
El freni uygulandığında, el freni 
durum lambası Y yanar. Bu ışık el 
freni bırakıldıktan sonra veya sürüş 
esnasında da yanıp sönmeye devam 
ederse, Elektronik El Freni 
sisteminde bir sorun var demektir.
Bu ışık yanmaz veya yanıp sönmeye 
devam ederse, yetkili servisinize 
danışınız.

El freni ikaz lambası
Elektrik Park Frenli (EPB) araçlarda,
park freni uyarı lambası 

araç ON/ START konumundayken 
kısa bir süre yanacaktır. Eğer 
yanmazsa, bir sorun olduğunda 
uyarması için bunun halledilmesi 
gerekir.
Bu ışık yanarsa, araçtaki bir 
sistemde, el freni sisteminin düşük 
seviyede çalışmasına sebep olan bir
sorun var demektir. Araç sürülebilir, 
fakat en kısa zamanda bir yetkili 
servise götürülmelidir.
Elektronik Park Freni (EPB) ile 
donatılmış araçlarda, fren pedalına 
basmadan EPB şalteri bırakılırsa, #
yanar. Elektronik Park Frenini 
ayırmak için EPB düğmesine 
basmadan önce, daima fren pedalına
basın.
Bkz. El freni, sayfa 269.



112 Göstergeler ve kumanda birimleri 

T
la
K
C 
so

B
dı
si
gö

E
pr
iç
ba

B
sa

İn
5

 Lamba, sert bir şekilde veya bir 
kaç kez fren yapılmasından 
dolayı sürtünme malzemesinin 
(ön balata) yüksek sıcaklığa 
(400 C’nin üzerinde) ulaşması 
sonucunda DCS’de bir arıza 
olduğunu göstermek için sarı 
renkte yanıp söner.

 Sürtünme malzemesinin (ön 
balata) sıcaklığı 350 C’nin altına 
düştüğünde, lamba söner.

 DCS hazır eğil ve uyarı ışığının 
yanıp sönmesi ve yanması 
sürtünen malzemenin soğuması 
gerektiğini gösterir (aracınızı 
mümkün olduğu kadar az fren 
yaparak sürün). Yukarıda verilen 
sıcaklıklar aracın durumuna veya 
çevre koşullarına (mevsim veya 
hava sıcaklığı) vb. bağlı olarak 
değişebilir.
üm tekerlerden çekiş 
mbası 

ontak anahtarı ON konumundayken 
yanar ve yaklaşık birkaç saniye 
nra söner.

u ışık AWD sistemi kısmen devre 
şı olduğunda yanıp söner ve AWD 
steminde bir arıza olduğunu 
stermek için yanar.

ğer AWD sistemi ikaz ışığı yanarsa, 
oblemi en kısa zamanda çözmesi 
in bir tamir atölyesine 
şvurmalısınız.

kz. Tüm tekerlerden çekiş sistemi, 
yfa 266.

iş kontrol sistemi lambası 
 yanar.

Aktif ve hazır değil/ikaz 
lambası
Yeşil DCS ışığı DCS’nin aktif 
olduğunu ve sarı DCS ışığı DCS’nin 
hazır olmadığını gösterir ve bir uyarı 
ışığıdır.

DCS aktif göstergesi, DCS kullanım 
için hazır olduğunda yanar (yeşil 
renkte) ve gösterge panelinin orta 
kısmında bulunan DCS butonunun 
basılmasıyla DCS çalıştırıldığında 
yeşil yanıp söner.

DCS hazır değil ve uyarı ışığı 
aşağıdaki şekilde çalışır:
 Lamba, sert bir şekilde veya bir 

kaç kez fren yapılmasından 
dolayı sürtünme malzemesinin 
(ön balata) yüksek sıcaklığa 
(350~400 C) ulaşması 
sonucunda DCS’nin çalışmaya 
hazır olmadığını göstermek için 
sarı renkte yanıp söner. 
Sürtünme malzemesinin (ön 
balata) sıcaklığı 350C’nin altına 
düştüğünde, lamba söner.
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Elektronik Stabilite Kontrolü 
(ESC) kapalı lambası 
g yanar

Sistem devre dışı olduğunda yanar.

Motor soğutma sıvısı 
sıcaklığı ikaz ışığı 
C yanar

Yanması, motor soğutma sıvısının 
aşırı ısınmış olduğunu gösterir.

Aracınızı normal sürüş koşullarında 
çalıştırıyorsanız aracınızı kenara 
çekin ve durdurun. Motoru bir kaç 
dakika rölantide çalıştırın. 

Lamba sönmezse motoru kapatın ve 
mümkün olan en kısa süre içerisinde 
bir tamir atölyesine danışın. Yetkili 
servisinize başvurmanızı öneririz.
Hıza Duyarlı Servo 
direksiyon (SSPS) Uyarı 
Lambası
E yanar.

Kontrol lambası, kontak açıldıktan 
sonra yanar, motor çalıştıktan kısa 
bir süre sonra söner.

Kontrol lambası birkaç saniye sonra 
sönmezse, veya sürüş esnasında 
yanarsa, servo direksiyonda bir arıza 
var demektir.

Bir tamir atölyesine başvurun.

Ultra park Asistanı lambası
X yanar.
 Kirlenmiş sensör arızası
 Buz veya kar ile örtülü
 Dış ultrason dalga girişimi

Eğer arıza nedeni ortadan kalkarsa, 
sistem normal şartlardaki gibi 
çalışmaya devam eder.

Bu lamba sönmezse, sistemdeki 
arızanın sebebinin bir tamir atölyesi 
tarafından onarılmasını 
sağlamalısınız.

Elektronik Stabilite Kontrolü
(ESC) kontrol lambası 
d yanar veya yanıp söner.

Bu lamba, ESC çalışırken yanıp 
söner ve sistemde bir arıza olduğunu
göstermek için yanar.
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otor yağ basıncı ışığı 
 yanar.

ontrol lambası, kontak açıldıktan 
onra yanar, motor çalıştıktan kısa 
ir süre sonra söner.

otor çalışırken yanarsa

otor yağ basıncı ikaz ışığı sürüş 
ırasında yanarsa, aracınızı kenara 
ekin, motoru durdurun ve yağ 
eviyesini kontrol edin.

Dikkat

Motorun yağlanması kesilmiş 
olabilir. Bu durum motorun hasar 
görmesine veya tahrik 
tekerleklerinin bloke olmasına 
neden olabilir.
n Isıtma Sistemi ve Dizel 
artikül Filtresi Işığı 
adece dizel)
n ısıtma gösterge lambası
 yanar

n ısıtma etkinleştirildiğinde yanar. 
u ışık söndüğünde motor 
lıştırılabilir.

astik basıncı izleme 
istemi lambası
 sarı renkte yanar.

ontrol lambası, kontak açıldıktan 
nra yanar, motor çalıştıktan kısa 

r süre sonra söner.

racı sürerken lamba yanarsa, lastık 
sıncı izleme sistemi bir veya daha 

zla lastikte havanın önemli ölçüde 
diğini algılamış demektir. 

racı güvenli bir yerde durdurun, 
stikleri kontrol edin ve lastikleri 
şirme basıncı etiketindeki istenen 
sınca şişirin.

Sistem bir arıza tespit ettiğinde 
yaklaşık bir dakikalığına lamba yanıp 
söner ve kontak çevriminin kalanı 
boyunca açık kalır.

Sorun çözülene kadar arıza lambası 
yanar. Aracı bir tamir atölyesinde 
kontrol ettiriniz.

Dizel partikül filtresi gösterge 
lambası
L yanıp söner.

Filtrenin temizlenmesi gerektiğinde 
ve son sürüş şartlarının otomatik 
temizleme için müsait olmadığı 
durumlarda, kontrol lambası yanıp 
söner ve bir zil sesi duyulur.

Temizleme işlemi sonlandığında 
kontrol lambası söner.

Bkz. Dizel partikül filtresi, sayfa 257.
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Motor yağı değişimi uyarı 
lambası
7 Kontak anahtarı AÇIK 
konumundayken yanar ve birkaç 
saniye sonra söner.

Aracınızın, motor yağını ne zaman 
değiştirmeniz gerektiğini bildiren bir 
motor yağı ömür sistemi olabilir.

Motor yağı değişim ışığı yandığında, 
bu motor yağının değiştirilmesi 
gerektiği anlamına gelir.

Motor yağı birkez değiştirildiğinde, 
motor yağı ömür sistemi 
sıfırlanmalıdır. Sıfırlandıktan sonra, 
motor yağı değişim ışığı sönecektir.

Bkz. Motor yağı, sayfa 299.
Tamir atölyesine başvurmadan önce 
yağ seviyesini kontrol edin.

Bkz. Motor yağı, sayfa 299.

Motor yağ seviyesi düşük 
lambası
Kontak anahtarı ON konumundayken
L yanar ve yaklaşık birkaç saniye 
sonra söner.

Bu ışık motor yağı seviyesi çok 
düşük ise, yanar.

Motor yağı seviyesi ikaz ışığı 
yanarsa, motor yağının seviyesini 
kontrol edin ve gerektiğinde yağ 
doldurun.

Bkz. Motor yağı, sayfa 299.

{Uyarı

Kontak kapalı iken frenleme ve 
direksiyon çevirmek için daha fazla 
kuvvet uygulamak gerekir.
Araç tamamen durmadan önce 
kontak anahtarını çıkartmayın, aksi 
takdirde direksiyon beklenmedik 
bir şekilde kilitlenebilir.
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mniyet ışığı
racınızda Thatcham sigortasına 
ygun ek bir hırsızlık önleme sistemi 
arsa, hırsızlık önleme kapalı 
östergesi o size, tavan iç 
öşemesinde bulunan düğmeye 
asarak, zorla giriş ve eğim 
ensörünü devre dışı bıraktığınızı 
österir. Bu düğmeye tekrar 
astığınızda gösterge söner.

kz. Hırsızlık alarm sistemi, 
ayfa 30.

üşürülmüş motor gücü 
şığı

 yanar.

racın servise götürülmesi 
erekiyorsa, en kısa sürede bir 
ervise başvurun lambası ile birlikte 
anar.

enara çekin, aracı durdurun ve 10 
aniye sonra yeniden çalıştırın.

raç düşük bir hızda sürülebilir.

A
b
B
z

akıt ekonomisi ışığı
co (yakıt tasarrufu modu) ışığı ile 
natılmış olan araçlarda, orta 
nsolda, vites değiştiricinin yanında 
lunan eco (tasarruf) şalterine 
sıldığında yanar. Işığı söndürmek 
 yakıt tasarrufu modundan çıkmak 

in şaltere yeniden basın.

enzin motorlu araçlarda, vites 
çme kolu manuel moduna 
tirildiğinde, eco lambası söner.

üşük yakıt seviyesi uyarısı 
mbası
 yanar.

akıt deposundaki yakıt seviyesi çok 
şük ise yanar.

Bkz. Katalitik konvertör, sayfa 258.

Yakıtta su var ikaz lambası 
(sadece dizel)

Yakıt filtresindeki yakıt seviyesi belirli 
bir seviyeyi geçtiğinde yanar.

Yakıt filtresindeki suyu derhal 
boşaltın.

İkaz lambası boşaltma işlemi 
tamamlandığında sönecektir.

Bkz. Dizel Partikül Filtresi, sayfa 315.

Immobilizer lambası
A yanar

Elektronik şifreli devre kesici 
(Immobilizer) sisteminde arıza varsa 
yanar. Motor çalıştırılamaz.

Arıza nedeninin bir tamir atölyesi 
tarafından giderilmesini sağlayın.

E
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Dikkat

racınızı, yakıt deposu tamamen 
oşalana kadar çalıştırmayınız.
u durum katalitik konvertörün 
arar görmesine sebep olabilir.
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Hız Sabitleme Sistemi 
(Cruise control) ışığı
I hız sabitleme sistemi (cruise 
control) açık ise, yanar.

Hız sabitleme sistemi (cruise control) 
kapatıldığında söner.

Römork gösterge lambası

Aracınıza römork bağlandığında 
yanar. Römork aracınızdan 
çıkartıldığında söner.

Kaput Aralık Işığı
Kaput açıldığında yanar.

Bkz. Motor otomatik 
durdurma/çalıştırma özelliği, 
sayfa 254.
Aracı derhal bir tamir atölyesine 
kontrol ettiriniz.

Fren pedalına basılması
# yanar.

Fren pedalına basılmadan EPB 
anahtarı bırakıldığında yanar. 
Elektronik Park Frenini ayırmak için 
EPB şalterine basmadan önce, 
daima fren pedalına basın.

Bkz. El freni, sayfa 269.

Motoru yeniden çalıştırmak için 
debriyaj pedalına basılması 
gerekiyorsa da yanar.

Bkz. Motor otomatik 
durdurma/çalıştırma özelliği, 
sayfa 254.

Uzun huzmeli far açık ışığı
3 yanar.

Uzun huzmeli far açık olduğunda ve 
selektör yapılırken yanar.

Bkz. Ön far uzun/kısa huzme 
değiştirici, sayfa 129.

Sis lambası ışığı
# yanar.

Ön sis farları açık olduğunda yanar.

Bkz. Ön sis farları, sayfa 132.

Arka sis farı lambası
s yanar.

Arka sis farları açık olduğunda yanar

Bkz. Arka sis farları, sayfa 132.

Arka Lamba Gösterge Işığı 
: yanar.

Arka lambalar açık olduğunda yanar
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anar.

ir kapı açıldığında yanar.

rka kapak aralık ışığı
agaj kapısı veya bagaj kapısı camı 
ık veya tam olarak kapanmamış 

e m yanar.
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C7D2008A
Bilgi ekranı

Sürücü Bilgi Sistemi (Driver Information Center) (DIC)
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lektronik anahtar Algılanmadı 
ekrar Çalıştırma İzin Verildi
ğer araçta anahtarsız erişim sistemi 
arsa, kontağı kapatmaya 
alıştığınızda anahtarsız erişim 
ericisi aracın içinde algılanmadığı 
aman bu mesaj görüntülenir.

umandayı Kapalı Konuma 
öndürün
ğer araçta anahtarsız erişim sistemi 
arsa, bu mesaj kontağı kapatmak 

çin hatırlatıcı olarak görüntülenir.

ervis Anahtarsız Çalıştırma 
istemi
ğer araçta anahtarsız erişim sistemi 
arsa, bu özellik ile ilgili bir sorun 
lduğunda bu mesaj görüntülenir.
. FATC (Tam Otomatik Isı 
Kontrolü) görüntüleme paneli

. Dış ısı

. Araç bilgisayarı

. Pusula

. Çift bölge.

IC, kontak anahtarı ON 
rumundayken araç bilgisayarını, 

omatik ısı kontrolü için 
rüntüleme panelini, dış sıcaklık, 
sula bilgisi ve çift bölgeyi 
rüntüleyen Sürücü Bilgi 

erkezidir.

Araç mesajları

Araç mesajları
DIC’de (göstergenin ortasında) 
görüntülenen mesaj aracın 
durumunu veya durumu düzeltmek 
için gereken bir işlemi gösterir. 
Birden fazla mesaj birbiri ardına 
ortaya çıkabilir.

Anajtar ve Kilit Mesajları
Aksesuar Modu Aktif
Eğer araçta anahtarsız erişim sistemi 
varsa, aksesuar modu aktifken bu 
mesaj görüntülenir.

Elektronik Anahtar 
Algılanmadı
Eğer araçta anahtarsız erişim sistemi 
varsa, aracı çalıştırmaya 
çalıştığınızda veya aracın bir kapısı 
henüz kapatılmışsa araç bir vericinin 
varlığını algılayamazsa bu mesaj 
görüntülenir.
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1. SET butonuna 2 saniyeden daha 
fazla basın. Isı birimi yanıp 
sönecektir.

2. SET butonuna tekrar basın. 
Mesafe ünitesi yanıp sönecektir.

3. Mesafe ünitesini (km mil) 
değiştirmek için Q veya R 
butonuna basın.
Fren Sistemi Mesajları
Motoru Çalıştırmak İçin Frene 
Basın
Eğer araçta anahtarsız erişim sistemi 
varsa, frene basılı değilken motoru 
çalıştırmaya çalıştığınızda bu mesaj 
görüntülenir.

Motoru Çalıştırmak İçin 
Debriyaja Basın
Eğer araçta anahtarsız erişim sistemi 
varsa, debriyaja basılı değilken 
motoru çalıştırmaya çalıştığınızda bu 
mesaj görüntülenir.

Şanzıman Mesajları
Park Vitesine Geçin
Eğer araçta anahtarsız erişim sistemi 
varsa, motoru durmuşken eğer araç 
P (Park) konumunda değilse bu 
mesaj görüntülenir.

Araç bilgisayarı

Yol bilgisayarı
Yol bilgisayarı, sürücüye geri kalan 
yakıt ile gidilebilecek mesafe, 
ortalama yakıt tüketimi, ortalama hız
ve seyahat süresi hakkında bilgi 
verir.

Araç bilgisayarı MODE butonuna her
basıldığında, göstergedeki bilgiler şu
sıralamayla değişir:

Kalan yakıt ile gidilebilecek mesafe 
 Ortalama hız  Seyahat süresi 
Ortalama yakıt tüketimi  Geri kalan
yakıt ile gidilebilecek mesafe.

Ortalama hızı veya sürüş zamanını 
veya ortalama yakıt tüketimini 
yeniden ayarlamak için MODE 
butonuna 2 saniyeden daha fazla 
basın.

Mesafe ünitesini değiştirmek için, 
aşağıdakileri yapın:
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eyahat süresi

L7D2089A

u mod toplam sürüş zamanını 
österir. Ortalama hız bilgisini 
ıfırlamak için MODE butonuna 2 
aniyeden daha uzun süre basın. 
ürüş zamanı, 99:59 
örüntülendikten sonra 0:00 ile 
aşlatılacaktır.
alan yakıt için sürüş mesafesi

L7D2087A

u modta yakıt deposundaki yakıt 
tene kadar gidilebilecek mesafe 
ldirilir.
ğer gidilebilir mesafe 50 km’den 
ha az ise ekranda " ---- " ibaresi 
sterilir.

Not

Geri kalan yakıt ile gidilebilir 
mesafe sürüş koşullarına, sürüş 
torkuna ve araç hızına bağlı olarak 
gerçek mesafeyle aynı olmayabilir.

Ortalama Hız (Average speed)

L7D2085A

Bu modta ortalama hız bilgisi 
gösterilir. Ortalama hız bilgisini 
sıfırlamak için MODE butonuna 2 
saniyeden daha uzun süre basın.
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Pusula

2207701

Aracın sürüş yönünü 8 ayrı yönde 
görüntüler (K, KD, D, GD, G, GB, B, 
KB).

Not

Ne zaman DIC veya akü bağlantısı 
kesilirse, DIC tekrar 
ayarlanmalıdır. Bunun için, araç 
360 döndürülmelidir. Pusulanın 
kalibrasyonu yapılmazsa, doğru 
olarak çalışmaz.
Average Fuel Consumption 
(Ortalama yakıt tüketimi)

L7D2086A

Bu mod aracın ortalama yakıt 
tüketimini gösterir.

Not

Ortalama yakıt tüketimi, akü 
bağlatısı kesildiğini 10,0’a yeniden 
ayarlanır.

Ortalama hız bilgisini sıfırlamak 
için MODE butonuna 2 saniyeden 
daha uzun süre basın.

Not

Ortalama yakıt tüketimi, sürüş 
şartlarına göre güncel ortalama 
yakıt tüketiminden farklılık 
gösterebilir.

Ortalama yakıt tüketimi, gidilebilir 
mesafe sürüş koşullarına, sürüş 
torkuna ve araç hızına bağlı olarak
değişebilir.
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Not

Pusula kalibrasyon modunda, 
sapma kalibrasyon moduna gitmek 
için SET butonuna basın. Bu 
esnada, sapma kalibrasyon 
değerini ayarlamak için Q veya R 
butonuna basın.

Dikkat

DIC’nin etrafında cep telefonları 
veya manyetik cisimler olması 
halinde, pusula gerektiği gibi 
çalışmayabilir.
L7D2102A

. Eğer MODE ve SET butonlarına 
eş zamanlı olarak 2 saniyeden 
daha fazla basarsanız, pusula 
göstergesi yanar.

. Aracı 1 tam daire etrafında, 90 
saniye içinde yavaşça 
döndürünüz, ve kalibrasyon 
tamamlanmış olacaktır.

. Kalibrasyon bittiğinde, pusula 
göstergesi artık yanmayacaktır. 
Herhangi bir yöne dönebilirsiniz, 
sol veya sağ.

1 daire etrafında dönmek için 
yeterli boşluk mevcut değilse, 
aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi 
aracı döndürünüz.

Pusula kalibrasyonu için 
kondisyonları serbest bırakınız.
 SET butonuna iki kez sürekli 

olarak basın.
 Kalibrasyon modu başladıktan 

sonra, araç 90 saniye için 
dönmediğinde.

Not

Sürüş esnasında yön 
görüntülenecektir.

Eğer pusula göstergesi yanmaya 
devam ederse, sönene kadar 
tekrar etrafında yavaşca dönünüz.
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Fatc görüntüleme paneli/dış 
hava sıcaklığı
Bkz. Otomatik klima kontrolü, 
sayfa 239.



Not
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OFF: Bütün farlar kapalı.

; : Park etme lambaları, kuyruk 
lambaları, plaka lambaları ve 
gösterge paneli aydınlatma lambaları 
yanar.

2 3 : Kısa huzmeli ön farlar ve tüm 
üst lambalar yanar.
Aydınlatma

Dış aydınlatma ............................127
İç aydınlatma ...............................133
Aydınlatma ile ilgili önemli 
özellikler ......................................135

Dış aydınlatma

Dış lamba kumanda 
elemanları 

223812

Far, kuyruk ve park lambalarını 
yakmak ve söndürmek için, kombine
kumanda kolunun uç tarafını 
döndürünüz. 

Aydınlatma şalteri, aşağıda 
belirtildiği gibi çeşitli aydınlatma 
fonksiyonlarını aktifleştirecek üç 
pozisyona sahiptir: 
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Dikkat

Bu işlevin düzgün çalışması için, 
ön cam buğu giderme kanallarının 
önüne yerleştirilmiş olan güneş 
ışığı sensörünün önüne etiket 
yapıştırmayın veya herhangi bir 
cisimle kapatmayın. Aksi takdirde 
sensörde bir arıza meydana gelir.

Dikkat

Eğer sürücünün kapısını açarsanız 
veya uzaktan kumandalı verici 
üzerindeki UNLOCK butonuna 
bastığınızda, gösterge paneli 
lambaları otomatik olarak yanar ve 
yaklaşık 30 saniye için yanık olarak 
kalır.
tomatik far açma 
nksiyonu

2238128

tomatik lamba kontrollü aydınlatma 
lteri, farklı lamba fonksiyonlarını 
kinleştiren aşağıdaki gibi dört 
zisyona sahiptir:

: Bütün farlar kapalı. 

üm lambalar söner ve düğme 
UTO konumuna geri döner. 

AUTO: Lambaları otomatik olarak 
; veya 2 3 pozisyonlarında 
yakmak için, dışarıda ne kadar 
karanlık olduğunu algılayarak, açar. 
(Varsayılan konum)

; : Park etme lambaları, kuyruk 
lambaları, plaka lambaları ve 
gösterge paneli aydınlatma lambaları 
yanar.

2 3 : Kısa huzmeli farlar ve 
lambalar ; pozisyonda açılmak için 
yanarlar.

Otomatik lamba kontrolünü 
kapatmak için, aydınlatma şalteri 
kolunu OFF pozisyonuna getirin. 
Kolu bıraktığınızda, kol otomatik 
olarak normal pozisyonuna döner.

Otomatik lamba kontrolünü 
kapatmak açmak, aydınlatma şalteri 
kolunu tekrar OFF pozisyonuna 
getirin.
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Ön far uzun/kısa huzme 
değiştirici

C11E2071A

Uzun huzmeli farları açmak için kısa 
huzmeli farların açık olduğundan 
emin olun.

Kombine kumanda kolunu, gösterge 
paneline doğru itin.

Uzun huzmeli far kontrol lambası, 
farlar uzun huzmedeyken yanar.
Lambalar açık hatırlatıcısı
Eğer sürücünün kapısını kontak 
anahtarı kapalıyken açarsanız ve 
aydınlatma şalteri ; veya 5 3 
pozisyonlarındaysa, bir ikaz sesi 
duyacaksınız. Fakat, ikaz alarmı 
çalarken lambaları kapattıktan sonra 
tekrar açarsanız, bir ikaz sesi 
duymayacaksınız.

Kapıdan kapıya aydınlatma 
fonksiyonu
Kapıdan kapıya aydınlatma 
fonksiyonu, dışarsı yeteri derecede 
karanlık olduğunda aracınızın 
çevresindeki bölgeyi terk ettiğinizde 
bir süre dış aydınlatma sağlar. Bu 
özellik dış farlar, otomatik far kontrol 
özelliği nedeniyle açık, ve kontak 
kapalı olduğunda aktif hale gelir

Yaklaşma ışığı
Bu özellik aydınlatma düğmesi 
AUTO (otomatik) pozisyonunda ve 
dışarısı yeteri derecede karanlık ise 
aktif hale gelir.

Aracınıza binmek için uzaktan 
kumandalı verici üzerindeki 
UNLOCK butonuna bastığınızda, 
dörtlü ikaz flaşörü iki defa yanıp 
söner ve dış farlar otomatik olarak 
yaklaşık 20 saniye kadar yanar.

Sileceğe bağlı aydınlatma
Bu özellik aydınlatma düğmesi 
AUTO konumunda ise aktif hale 
gelir.

Eğer ön cam silecekleri 8 silme 
işlemi yapana kadar çalışmaya 
devam ederse, dış farlar otomatik 
olarak yanacaktır.
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n far menzil ayarı
anuel ön far menzil ayarı

2238139

n far seviyesini araç yüküne 
yacak şekilde ayarlamak için: 
üğmeyi istenilen konuma çevirin.

 = Ön koltuklar dolu

 = Tüm koltuklar dolu

 = Tüm koltuklar dolu ve bagaj 
ölmesinde yük var.

 = Sürücü koltuğu dolu ve bagaj 
ölmesinde yük var.

A
ö
y
f
g
U
s
g
s

zun huzmeli farlardan kısa huzmeli 
rlara geçmek için, kombine 
manda kolunu geri kendinize 
ğru ilk konumuna çekin.

Geçmek için selektör

C11E2072A

Uzun huzmeli farlarla selektör 
yapmak için, kombine kumanda 
kolunu kendinize doğru çekin ve 
bırakın. Kolu bıraktığınızda, kol 
normal pozisyonuna döner.

Uzun huzmeli farlar, kombine 
kumanda kolunu kendinize doğru 
çekilili tuttuğunuz sürece yanacaktır.

Ö
M

Ö
u
d

0

1

2
b

3
b

Dikkat

racınız karşıdan gelen ya da 
nünde giden araçlara 
aklaştığında, daima uzun huzmeli 
arlardan kısa huzmeli farlara 
eçilmelidir.
zun huzmeli farlar, diğer araç 
ürücülerinin geçici bir süre 
özlerini kamaştırarak bir kazaya 
ebep olabilirler.
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Kısa süreli sinyal verme için kolu 
hissedilir bir direnç oluşana kadar 
bastırın ve serbest bırakın. Sinyal üç 
kere yanıp söner, örneğin şerit 
değiştirmek için.

Daha uzun süreli sinyal vermek için 
kolu hissedilir direnç noktasına kadar 
bastırın ve bu durumda tutun.

Kolu önceki konumuna getirerek 
dönüş sinyallerini manuel olarak 
kapatın.
Gündüz sürüş farları (DRL) 
Güzdüz sürüş farı aracın gün 
ışığında fark edilebilirliğini arttırır.

Arka lambalar yanmaz.

Dörtlü ikaz flaşörü

C11E2050A

Çalıştırmak için | tuşuna basın.

Dörtlü ikaz flaşörünü çalıştırmak için, 
dörtlü ikaz flaşör tuşuna basınız.

Dörtlü ikaz flaşörünü kapatmak için, 
flaşör düğmesine tekrar basınız. 

Dönüş ve şerit değiştirme 
sinyalleri

226820

kol yukarıda = sağ gösterge

kol aşağıda = sol gösterge

Baskı noktasının ötesine doğru 
bastırıldığında sinyal lambası sürekl
olarak çalışır. Direksiyonun geri 
çevrilmesiyle dönüş sinyali otomatik 
olarak söner.
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rka sis farları

2268203

rka sis lambasını açmak için, 
ydınlatma şalter kolunun 
rtasındaki döner halkayı, kısa 
uzmeli farlar açıkken, veya park 
tme lambaları ve ön sis lambaları 
çıkken s konumuna çevirin. Kolu 
ıraktığınızda, döner halka otomatik 
larak normal pozisyonuna döner.

is farları yakıldığında, gösterge 
anelindeki arka sis farı koltrol 

ambası yanar. 
n sis farları

2274837

n sis farları;

rideki yolun yan kısımlarında ilave 
dınlatılma sağlar.

isli ya da karlı havalarda görüş 
esafesini arttırır.

is farlarını açmak için:

ydınlatma şalterinin ; veya 5 3 
numunda olduğundan emin olun.

Aydınlatma şalteri kolunun 
ortasındaki döner halkayı # 
konumuna çevirin. Halka 
bırakıldığında otomatik olarak normal 
konumuna geri dönecektir.

Sis farları yakıldığında, gösterge 
panelindeki sis farı koltrol lambası 
yanar.

Sis farlarını kapatmak için, döner 
halkayı # konumuna çevirin. Ön sis 
farı göstergesi kapanacaktır.

Eğer aracınızın otomatik lamba 
kontrolü varsa, ön sis lambaları 
açıldığında park etme lambaları ve 
kısa huzmeli farlar simultane bir 
biçimde açılacaktır.

A
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l
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İç aydınlatma

Tavan lambaları

2268205

Tavan lambalarının açılması için 
düğmeye basın.

Bu düğmeye tekrar basıldığında 
lambalar söner.
Sis farlarını kapatmak için, halkayı s 
konumuna çevirin. Arka sis farı 
göstergesi kapanacaktır.

Eğer aracınızın otomatik lamba 
kontrolü varsa, ön sis lambaları 
açıldığında park etme lambaları ve 
kısa huzmeli farlar simultane bir 
biçimde açılacaktır.

Geri vites lambaları
Geri vites lambası kontak açıkken ve 
araç geri vitesteyken yanar.

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

Gösterge paneli 
aydınlatması

223813

Parlaklık ayar şalteri, gösterge 
panelindeki lambaların parlaklığını 
kontrol eder.

Panel parlaklık derecesini azaltmak 
için, butona basın ve saat yönünde 
çevirin.

Panel parlaklık derecesini artırmak 
için, butona basın ve saat yönünün 
tersine çevirin.
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2268206

uton basılı değilken, butona 
asarak tavan lambalarını, ön kapı 
asamak lambalarını ve anahtar 
eliği lambasını devre dışı 
ırakabilirsiniz.

Not

Lambalar çok uzun süre 
yandığında akü boşalabilir.
rta/arka tavan lambaları bir kapı 
ya bagaj kapısını açtığınızda açılır. 

ir kapıyı veya bagaj kapısını 
maya devam ederseniz, lambalar 
klaşık 10 dakika için açık 
lacaktır. Tüm kapılar ve bagaj 
pısı kapatıldığında, lambalar, 
rhal kapanma yerine yaklaşık 
saniye sonra basamak basamak 

rarmaya başlarlar.

Okuma lambaları

2268207

Ön harita lambasını yakmak için 
düğmeye basın.

Kapatmak için düğmeye tekrar basın.

B
b
b
d
b
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Ön kapı basamak lambası

C11E2034A

Ön kapı basamak lambaları bir 
kapıyı açtığınızda açılırlar. Bir kapıyı 
veya bagaj kapısını açmaya devam 
ederseniz, lambalar yaklaşık 
10 dakika için açık kalacaktır. Kapılar 
kapatıldıktan sonra, lambalar 
yaklaşık 10 saniye için yanık kalırlar 
ve sonra sönerler.

Ön kapı basamak lambları, döşeme 
üzerinde bulunan düğme çekilerek 
hemen kapatılabilirler.
Aydınlatma ile ilgili 
önemli özellikler

Giriş aydınlatması
Karşılama aydınlatması
Araç radyo frekanslı uzaktan 
kumanda ile açıldığında, bazı 
lambalar kısa bir süre için yanarlar: 
Bu fonksiyon aracın karanlık bir 
bölgede tespit edilip kolay bulunmas
için kullanılabilir.

Kontak anahtarı 1. konuma (ACC 
konumu) getirildiğinde ilgili 
aydınlatma lambaları söner.

{Uyarı

Aracınızı karanlıkta kullanırken, iç 
aydınlatma lambasını açmayın.
Aydınlatılmış yolcu kabini, 
karanlıkta görüş kabiliyetini 
zayıflatır ve bir kazaya neden 
olabilir.



136 Aydınlatma 

O
E
ak
ko
pl
ya
rtam Aydınlatma
ğer aracınızda bu özellik varsa, 
şam far açıkken ön ile arka 
ltukların altındaki ön kapı eşiği 

akalarındaki ortam aydınlatması 
nar. 

Akü gücünün korunması
Aracınızda farları, fren lambalarını, 
sis lambalarını vb. yanlışlıkla açık 
bıraktığınızda, akünün boşalmasını 
önlemenize yardım etmek için bir 
özellik bulunur.

Bu lambalardan birini açık 
bıraktığınızda, lamba kontak 
anahtarı KAPALI konumuna 
getirildikten 10 dakika sonra söner.

Akü boşalma koruması, bu özellik 
çalıştırıldıktan 10 dakika sonra 
lambaları açarsanız çalışmayacaktır.
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Dijital ses işlemcisi, ses 
optimizasyonu için size çok sayıda 
ayarlanmış ekolayzer modu 
sunmaktadır.

Sistem dikkatlice tasarlanmış olan 
ayarlama cihazı, akıllı gösterici, ve 
çok işlevli menü çevirme 
düzenleyicisi ile kolayca 
ayarlanabilir.
 "Genel Bakış" bölümünde Bilgi ve 

Eğlence Sisteminin işlevlerine 
basit bir genel bakış sunulur ve 
tüm düzenleyici cihazların bir 
özeti verilir.

 "Sistemin Çalışması" bölümünde 
Bilgi ve Eğlence Sisteminin temel 
kontrol elemanları açıklanır.
Bilgi ve eğlence 
sistemi

Giriş .............................................137
Radyo ..........................................145
Audio Player (Çalar) ....................148
Cep telefonu ................................156
Navigasyon..................................158

Giriş

Genel Bilgiler
Bilgi ve Eğlence Sistemi size en 
gelişmiş teknolojiyi kullanarak 
aracınızla ilgili bilgiler verir.

Bilgi ve eğlence sistemi her dört 
sayfadaki altı Fonksiyon düğmesi ile
48 FM veya AM istasyona kayıt 
yaparak kolayca kullanılabilir.

Araçta bulunan CD çalar audio CD 
ve MP3 (WMA) diskleri okuyabilir ve
USB çalara bağlı olan USB bellekler
veya iPod ürünlerini okuyabilir. 
(sadece Tip 1/2 için opsiyonel)

Harici ses girişine portatif bir müzik 
çalar bağlayın ve Bilgi ve Eğlence 
Sisteminin zengin sesini zevkle 
dinleyin.

Bluetooth cep telefonu bağlantısı 
işlevi sayesinde, kablosuz eller 
serbest telefon görüşmeleri 
yapılabilir ve cep telefonundaki 
müzikler de dinlenebilir.
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enel bakış
ip 1: Radyo + CD/MP3 + Bluetooth + Opsiyonel USB/iPod
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Tip 2: Radyo + CD/MP3 + Bluetooth + USB/iPod + Opsiyonel A-NAVI
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T
ip 3: Radyo + CD/MP3 Değiştrici + Bluetooth
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Önceden ayarlanmış kanal 
sayfaları arasında değiştirir.

10. MENU/SOUND tuşu
• Basınız

- FM radyo veya DAB (Dijital 
Ses Yayını: sadece Tip 2 
için) modu: RDS Menü 
veya DAB Menü kullanmak 
için.

- iPod modu için: iPod ortam 
kütüphanesi fonksiyonu 
kullanmak için (sadece Tip 
1/2 için opsyionel)

• Basılı tut: Ton, ön/arka ve 
sol/sağ ses dağılımı 
modlarının seçimini sağlar.

11. GÜÇ [P] düğmesi SES seviyesi 
ayarlı

Sistem açık (ON) konumdayken:
• Bas: Ses kesme fonksiyonunu 

AÇAR ve KAPATIR.
• Basılı tut: Sistem KAPANIR.
• Kadranı Ses ayarına ve ton 

ayarını ton kumanda moduna 
döndürün.
1. Ekran
Çal/Alım/Menü durumunu ve 
bilgileri göster.

2. Disk yuvası
Burası kompakt disklerin takıldığı 
ve çıkartıldığı yuvadır.

3. DİZİN [DIR] tuşu (sadece Tip 1/2 
için)
Dizin ünitesini/Tüm parçalar 
ünitesini seç
LOAD tuşu (sadece Tip 3 için)
Bilgi ve eğlence sistemine disk 
yerleştirmek için bu tuşu kullanın.

4. tSEEKu tuşları 

Radyo modu
• Bas: Sonraki/ önceki alınabilir 

yüksek/düşük istasyonu 
aramak için.

• Basılı tut: Otomatik kayıt 
kullanmak için.(sadece Tip 2/3 
için)

CD/MP3 veya Opsiyonel USB/iPod
modu

• Sonraki/önceki ortam 
kütüphanesini aramak için

5. Fonksiyon tuşları
Ekranda gösterilen işlevlerin 
seçilmesi için.

6. EJECT [Z] tuşu
Bu tuşa basın ve diski çıkartın.

7. rTUNE[ tuşları
• Radyo modunda, radyo 

istasyonunu seçer 
(aşağıya/yukarıya doğru 
arama)

• CD/MP3 veya Opsiyonel 
USB/iPod modunda, 
önceki/sonraki parçayı çalmak
veya çalınan parçalarda 
geriye doğru hızlı aramak için
kullanılır.

8. BAND tuşu
FM/AM radyo bandını veya DAB
seçmek için tuşa basın (sadece 
Tip 2 için).

9. FAVORİ [FAV] tuşu
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ireksiyon simidindeki 
umanda tuşları
istem kapalı (OFF) 
numdayken:

• "Power" tuşuna basıldığında, 
sistem tekrar devreye alınır 
(ON konumu).

. BLUETOOTH [4] 
Ekranda gösterilen BLUETOOTH 
işlevlerinin seçilmesi için.

. TP/BİLGİLENDİRME [INFO] 
tuşu
• Basın: Trafik anonsları alma 

ayarı.
• Basılı tut: Her bir mod ile 

fonksiyon, yayınlanmakta olan 
programlar ve disk/harici 
cihazdaki çalıştırma şekilleri 
için gerekli olan bilgileri 
gösterir.

. AUX girişi
Bu girişe harici bir ses cihazı 
bağlayın.

. KAYNAK [SRC]/PAUSE tuşu 
(sadece Tip 1/2 için)

CD/MP3/, USB/iPod veya AUX 
ses fonksiyonunu seçmek için 
basın.
CD/AUX tuşu (sadece Tip 3 için)
CD/MP3 Değiştiriciyi veya bağlı 
AUX işlevini seçmek için basın.

D
k
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Kullanım
Tuşlar ve kontrol cihazı
Bilgi ve Eğlence Sistemi işlev tuşları, 
çok işlevli kadran ve ekran 
menüsünde gösterilen menü 
kullanılarak çalıştırılır.

Sistemde kullanılan tuşlar ve kontrol 
cihazları.
• Bilgi ve eğlence sistemi tuşları ve 

aramm
• Direksiyondaki ses uzaktan 

kumanda tuşları

Sistemi açma/kapatma
Sistemi açmak için GÜÇ [P] 
düğmesine basın.
• Güç açıldığında, daha önce 

çalmakta olan radyo istasyonu 
veya şarkı çalınır.

Sistemi kapatmak için GÜÇ [P] 
düğmesine 1 saniyeden daha uzun 
süre basılı tutun.
1. Ses [+/-] tuşları
• Ses seviyesini adım adım 

yükseltmek/azaltmak için tuşa 
basın.

• Ses seviyesini hızlıca 
arttırmak/azaltmak için tuşa 1 
saniyeden daha uzun süre 
basılı tutun.

2. SEEK tuşu
• Kayıtlı radyo istasyonlarını 

veya çalmakta olan müzik 
parçasını değiştirmek için tuşa 
basın.

• Frekansı hızla aramak veya 
güncel olarak çalmakta olan 
şarkıları ileriye doğru seçmek 
için tuşa 1 saniyeden daha 
uzun süre basılı tutun.

3. MODE tuşu
Radyo, AUX veya 
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth ses 
işlevini seçmek için tuşa basın.

4. GÜÇ [PWR]/SESSİZ tuşu
• Bilgi ve eğlence sistemini 

açmak için bekleme modunda
tuşa basın.

• Herhangi bir müzik çalma 
modunda tuşa basarak ses 
kısmayı açın/kapatın.

• Bilgi ve eğlence sistemini 
kapatmak için tuşa 1 
saniyeden daha uzun süre 
basılı tutun.

5. ÇAĞRI tuşu
• Bir arama yapmak veya gelen

aramayı cevaplamak için 
bekleme modunda tuşa basın

• Son aranan numarayı 
çevirmek için tuşa iki kere 
basın.

• Aramayı iptal etmek veya 
kapatmak için tuşa 1 
saniyeden daha uzun süre 
basılı tutun.



144 Bilgi ve eğlence sistemi 

S
S
dü
•

•
•

S
C
[P

• Preset Equalizer [P EQ]: Ses sitili 
seçin 
(Pop/Rock/Country/Voice/Jazz/ 
Classic)

• Seçilen Preset EQ’yu iptal etmek 
için, P EQ altındaki Fonksiyon 
tuşuna aynı şekilde bir kez daha 
basın.
es seviyesi kontrolü
es seviyesini ayarlamak için SES 
ğmesini çevirin.
Direksiyondaki ses uzaktan 
kumandayı kullanarak, ses 
seviyesini ayarlamak için Ses 
[+/-] tuşlarına basın.
Güncel ses seviyesi görünür.
Bilgi ve Eğlence Sistemi 
kapatıldığında, ses seviyesi daha 
önce yapılmış olan seçime 
getirilir (bu seviye maksimum 
başlangıç seviyesinden daha az 
ise).

es kesme (mute)
ihaz açıkken sesi kesmek için GÜÇ 
] düğmesine basın.

Ses tonu ayarları
Ton ayar menüsünü görüntülemek 
için MENU tuşuna basılı tutun.

İstenen kumanda modunu seçmek 
için "Ton ayar menüsü" altındaki 
Fonksiyon tuşuna basın.

İstenen ton kumanda değerini 
seçmek için SES kadranını 
döndürün.

Ses Ayarları menüsü
• Bas: Bas seviyesini -12 ile +12 

arasına ayarlayın.
• Orta aralık [Mid]: Orta aralık 

seviyesini -12 ile +12 arasına 
ayarlayın.

• Tiz [Treb]: Tiz seviyesini -12 ile 
+12 arasına ayarlayın.

• Balans [Bal]: Sağ/sol hoparlör 
balansını sol 15’ten sağ 15’e 
ayarlayın.

• Fader [Fad]: Altı hoparlör sistemli 
modellerde ön/arka hoparlör 
balansını ön 15’ten arka 15’e 
ayarlayın.
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Kayıtlı favori istasyonun 
çalınması
Aşağıdaki adımları uygulayarak 
favoriler hafızasında kayıtlı olan 
istasyonu dinleyebilirsiniz.

1. FAVORİ [FAV] tuşuna basarak 
favori sayfayı seçin.

2. Dinlemek istediğiniz istasyonun 
kayıtlı olan Favori hafıza 
numarası altındaki Fonksiyon 
tuşuna basın.

Otomatik kayıt
tSEEKu tuşuna basılı tutun, radyo 
oto-kayıt işlemine başlayacaktır ve 
12 istasyonu otomatik olarak 
kaydedecektir.
Radyo

AM/FM Radyo ve DAB 
(sadece Tip 2 için)
Radyo modu seçimi
FM/AM radyo ve diğer moddan DAB 
(sadece Tip 2 için) dinlemek için 
BAND tuşuna basın.

Band değişimi
BAND tuşuna ne zaman basılırsa 
band AM’den FM’e, FM’den AM’e 
veya FM’den DAB’ye, DAB’den AM’e 
(sadece Tip 2 için) değişir.

Manuel olarak yukarı/aşağı 
yönde istasyon arama
Frekansı yukarı/aşağı değiştirmek 
için rTUNE[ tuşlarına basın.

rTUNE[ tuşlarına ne zaman 
basılırsa frekans 1 adım artar veya 
azalır.

Yukarı/aşağı yönde arama
Sonraki/önceki istasyonu otomatik 
olarak bulmak için tSEEKu 
tuşlarına basın.

Favori istasyon hafızası
6 favori sayfa bulunur ve AM/FM 
bandı ile DAB (sadece tip 2 için) 
bağlı olmadan 48 istasyon 
kaydedilebilir.

Aşağıdaki işlem yerine getirilerek bir
istasyon kaydedilebilir

1. İstasyon arayın veya istediğiniz 
istasyonu elle ayarlayın.

2. FAVORİ [FAV] tuşuna basarak 
favori sayfayı seçin.

3. Bu istasyonu kaydetmek 
istediğiniz yerin numarasında 
Fonksiyon tuşuna 1 saniyeden 
uzun bir süre basılı olarak tutun.

48 istasyonun tümü de favori 
istasyon hafızasına yukarıda 
anlatıldığı gibi kaydedilir.
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istem trafik anonsu özelliğine sahip 
ir sonraki istasyonu arar.

AB Kullanımı (sadece Tip 
 için)
AB Servis bileşeni Arama
evcut grupta bulunan DAB servis 

ileşeni aramak için rTUNE[ 
uşuna basın.

ir önceki veya sonraki gruba 
tlamak için, tSEEKu tuşlarına 
asın.

AB Grup Arama
yi çekmeye sahip mevcut DAB 
ervis bileşenini otomatik olarak 
ramak için tSEEKu tuşlarına basılı 
utun.

AB Servisine Bağlantı
to bağlantı DAB-FM ayarlandığında 
ktifken, eğer DAB servis sinyali 
ayıfsa, bilgi ve eğlence sistemi bağlı 
la servis bileşenini otomatik olarak 
lır. (bakınız DAB Menü  LINK  

stenen Bağlantı modunu seçin)
DS Kullanımı
F fonksiyonu açık/kapalı
F fonksiyonu radyo parçasının 
ima en iyi istasyon olmasını 
ğlar.

adyo modundayken MENU tuşuna 
sın; cihazda radyo menüsü 
sterilir.

DS altındaki Fonksiyon tuşuna 
sın ve daha sonra bilgi ve eğlence 

steminde RDS menu gösterilir.

F altındaki Fonksiyon tuşuna 
sın.

u tuşa bastığınızda AF fonksiyonu 
vreye alınır veya devre dışı 

rakılır.

ölgesel fonksiyonu 
çık/kapalı
ölgesel fonksiyon, bilgi ve eğlence 
steminin bölgesel istasyona 
lamasını sağlar.

Radyo modundayken MENU tuşuna 
basın; cihazda bilgi ve eğlence 
sistemi menüsü gösterilir.

RDS altındaki Fonksiyon tuşuna 
basın ve daha sonra bilgi ve eğlence 
sisteminde RDS menüsü gösterilir.

REG altındaki Fonksiyon tuşuna 
basın.

Bu Fonksiyon tuşuna bastığınızda 
bölgesel fonksiyonu devreye alınır 
veya devre dışı bırakılır.

Trafik anonsu yayını
Trafik anonslarını dinlemek için TP 
tuşuna basın, bilgi ve eğlence 
sistemi trafik anonslarını etkinleştirir.

Trafik anonslarını iptal etmek için, 
bilgi ve eğlence sistemi trafik 
anonsları modunda iken, TP tuşuna 
basın.

Trafik istasyonu araması
Dinlemekte olduğunuz radyo 
istasyonu trafik anonsu vermiyorsa, 
TP tuşuna basın, bilgi ve eğlence 
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.

DAB Güncelleme istasyonları 
listesi
1. DAB modunda MENU tuşuna 

basın.
2. DAB Menü ekranında LIST 

tuşuna basın.
3. İstasyon Menü ekranında 

UPDATE tuşuna basın.
4. DAB yayın listesi güncellemesi 

başlayacaktır.
5. İstenen listeyi seçmek için, / 

ayar düğmesini çevirin ve daha 
sonra da ilgili yayın frekansını 
almak için Anons tuşuna basın.

6. Anons tuşu etkinleşecektir.
Bir DAB istasyonunun elle 
ayarlanması
DAB modunda MENU tuşuna basın.

DAB Menü ekranında TUNE 
altındaki Fonksiyon tuşuna basın.

İstenen yayın frekansını manüel 
olarak bulmak için rTUNE[ 
tuşlarını döndürün.

DAB İstasyonları listesinin 
kullanılması
1. DAB modunda MENU tuşuna 

basın
2. DAB Menü ekranında LIST 

tuşuna basın.
3. İstasyon Menü ekranında LIST 

tuşuna basın.
4. İstasyon listesi bilgileri 

görüntülenir.
5. TUNE altındaki Fonksiyon 

tuşundan yararlanılabilen 
İstasyon listelerini arayabilirsiniz.

6. İstenen listeyi seçmek için ENT 
tuşları altındaki Fonksiyon 
tuşuna basın.

DAB bilgilerinin gösterilmesi
DAB istasyonu bilgileri için istenen 
görüntüleme modunu seçmek için 
INFO tuşuna tekrar tekrar uzunca 
basın.

DAB Kategorisi listesi
1. DAB modunda MENU tuşuna 

basın.
2. DAB Menü ekranında LIST 

tuşuna basın.
3. İstasyon Menü ekranında CAT 

tuşuna basın.
4. DAB kategorisi listesi 

görüntülenir.
5. İstenen listeyi seçmek için, /

ayar düğmesini çevirin ve daha 
sonra da ilgili yayın frekansını 
almak için Kategori tuşuna basın

6. rTUNE[ tuşlarında 
yararlanılabilen İstsayon 
listelerini araştırabilirsiniz.

7. İstenen listeyi seçmek için ENT 
tuşlarını döndürün.
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D çalarda takılabileceğinden 
olayı, CD’ye herhangi bir etiket 
apıştırmayın. Bunun yerine, CD’nin 
ir bilgisayarda kaydedilmiş olması 
e bir tanım etiketinin gerekmesi 
urumunda, kaydedilen CD’nin 
zerine bir işaret kalemi ile yazın.

Not
CD’ye herhangi bir etiket yapıştırır, 
CD yuvasına bir CD’den fazla CD 
yerleştirir veya çizik veya hasarlı 
CD çalmayı denerseniz, CD çalara 
zarar verebilirsiniz. CD çalarda 
herhangi bir etiketi olmayan 
sadece iyi durumda olan CD’ler 
kullanın, CD’lerin tek tek 
yüklenmesini sağlayın ve CD çalar 
ve yuvaya yabancı madde, sıvı ve 
kirin girmesini önleyin.

kranda bir hata mesajı 
öründüğünde, bu bölümde daha 
onra gelen "CD mesajları" başlığına 
akın.
udio Player (Çalar)

D Çalar
ir CD yerleştirildiğinde, ekranda 
lgi ve eğlence sistemi görünecektir; 
r CD yüklenildiğinde ekranda "File 
eck" (dosya kontrolü) yazısı 
rünür.

arça çalınmaya başladığında, 
randa parça ve parça numarası 
rünür.

ontağın veya bilgi ve eğlence 
steminin kapalı olması durumunda, 
D çaların içinde bir CD varsa CD, 
D çaların içinde kalır. CD çalarda 
r CD’nin olması ve kontağın da 
palı olması halinde, CD’nin 
lınabilmesi için, bilgi ve eğlence 

steminin açılması gerekir. Kontak 
 bilgi ve eğlence sisteminin açık 

ması halinde CD son seçilen ses 
ynağı ise, kaldığı yerden çalmaya 
vam eder.

CD çalar, 8 cm olan küçük single 
CD’leri bir adaptör halkası ile 
çalabilir. Büyük boy ve küçük CD’ler 
aynı şekilde yüklenir.

Bir CD-R’nin çalınması esnasında 
ses kalitesi, CD-R’nin kalitesi, kayıt 
yöntemi, kaydedilen müziğin kalitesi 
ve CD-R’nin nasıl kullanıldığına bağlı 
olarak düşebilir. Parça atlama 
oranında yükselme ve parça bulma, 
CD’yi yükleme ve çıkartmada ise 
sorun meydana gelebilir. Bu 
sorunların çıkması halinde, CD’nin 
alt yüzeyini kontrol edin. CD 
yüzeyinin hasarlı, örn. çatlak, kırık 
veya çizik olması durumunda, CD 
olması gerektiği gibi çalmaz. CD 
yüzeyinin kirlenmiş olması halinde 
yapılması gerekenlere ilişkin ayrıntılı 
bilgi için bkz. "CD’nizin korunması" 
bölümü.

Görünürde herhangi bir hasar 
olmaması halinde, cihaza düzgün bir 
şekilde çalıştığını bildiğiniz bir CD 
yerleştirin.
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Pause
Bir CD çalarken duraklatmak için 
PAUSE (sadece Tip 1/2 için) veya 
CD (sadece Tip 3 için) tuşuna basılı 
tutun.

Ekranda "PAUSE" yazısı yanıp 
söner.

CD’yi çalmaya devam etmek için 
PAUSE (sadece Tip 1/2 için) veya 
CD (sadece Tip 3 için) tuşuna basın 
ve tutun.

Bilgi ve eğlence sistemi AUX ünitesi 
veya USB/iPod Cihazı ile bağlıysa 
duraklatma işlevi etkinleştirilmez.

Bir önceki/sonraki parça
rTUNE[ tuşlarına basın, ondan 
sonra bilgi ve eğlence sistemi 
sonraki/önceki parçayı çalmaya 
başlar.

Sonraki/Önceki Klasör
tSEEKu tuşlarına basın, ondan 
sonra bilgi ve eğlence sistemi sonra- 
ki/önceki klasörü çalmaya başlar.
CD çalma modu seçimi
Diğer moddan CD’yi çalmak için 
SOURCE [SRC] (sadece Tip 1/2 
için) veya CD (sadece Tip 3 için) 
tuşuna basın.

CD Yükle (sadece Tip 3 için)
Bu bilgi ve eğlence sistemi 6 diske 
kadar alabilir.

1. LOAD tuşuna basın, ve daha 
sonra bilgi ve eğlence sistemi boş 
disk sayısını gösterecektir.

2. Yerleştirmek istediğiniz Disc 
Number altındaki Fonksiyon 
tuşuna basın.

3. Bir CD’yi etiketi yukarı gelecek 
şekilde CD yuvasına 
yerleştirdikten sonra CD otomatik 
olarak cihaza girer ve çalınmaya 
başlar.

Birden fazla CD yerleştirmek 
için, aşağıdakini yapın: 
(sadece Tip 3 için)
1. LOAD tuşuna bir saniye basılı 

tutun. Bir bip sesinin duyulması 
ile birlikte birkaç adet CD’nin 
yükleneceğine dair bir mesaj 
görünür.

2. CD’leri yerleştirirken ekranda 
görünen talimatlara uyun. 
CD çalara en fazla 6 CD 
yerleştirebilirsiniz.

Not

Daha fazla CD’nin yüklenmesini 
iptal etmek için tekrar LOAD 
tuşuna basın.

CD çıkarılması
EJECT [Z] tuşuna basın ve ondan 
sonra bilgi ve eğlence sistemindeki 
CD yuvasından çıkarılacaktır. 

CD’yi tepsiden dışarı çıkarın.
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• Her MP3/WMA dosyasının bir 
.mp3 veya .wma uzantısı 
olduğundan emin olun. Başka 
uzantılar çalışmayabilir.

• Dosyalar farklı sabit veya 
değişken bit oranları ile 
kaydedilebilir. Kaydın ID3 etiketi 
sürüm 1 ve 2 ile gerçekleşmiş 
olması halinde, parça, sanatçı ve 
albüm adı bilgi ve eğlence sistemi 
tarafından ekranda gösterilir.

• Sürüş esnasında parçaları daha 
kolay bulabilmeniz için bir klasör 
düzeni hazırlayın. Parçaları 
albümlere göre ayırın ve her 
albüm için ayrı bir klasör açın. 
Her klasör veya albüm en fazla 
18 parça içerebilir.

• Bir MP3/WMA CD’si yazdırırken, 
işlemi birkaç oturumda 
sonlandırmayı unutmayın. 
Genelde tüm CD’yi bir seferde 
yazdırmak daha iyidir.

D çalar en fazla 50 klasör, 5 oturum 
e 999 dosya okuyup çalabilir. 
ızlı ileri/Hızlı geri sarma
TUNE[ tuşlarına basın ve tutun, 
dan sonra bilgi ve eğlence sistemi 

zlı ileri/hızlı geri çalmaya başlar.

PT (parçanın tekrarlanması - 
epeat)
PT altındaki Fonksiyon tuşuna 
stığınızda, bilgi ve eğlence sistemi 

anda çalmakta olan parçayı sürekli 
arak tekrarlar.

u fonksiyonu iptal etmek için, RPT 
tındaki Fonksiyon tuşuna tekrar 
sın.

astgele parça çalma 
DM-Random)

DM altındaki Fonksiyon tuşuna 
stığınızda, bilgi ve eğlence sistemi 
rçayı rastgele çalar.

u fonksiyonu iptal etmek için, RDM 
tındaki Fonksiyon tuşuna tekrar 
sın.

INT (Tarama)
INT altındaki Fonksiyon tuşuna 
bastığınızda, bilgi ve eğlence sistemi 
sırayla her parçanın ilk birkaç 
saniyesini çalar.

Bu fonksiyonu iptal etmek için, INT 
altındaki Fonksiyon tuşuna tekrar 
basın.

Bir MP3/WMA CD 
kullanılması
MP3/WMA Formatı
Bir bilgisayarda kendi MP3/WMA 
CD’nizi yazdırırken dikkat etmeniz 
gerekenler:
• MP3/WMA dosyalarının bir 

CD-R’ye kayıtlı olduğundan emin 
olun.

• Standart ses dosyalarını ve 
MP3/WMA dosyalarını aynı 
CD’ye kaydetmeyin.

C
v
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Bir sonraki ve önceki klasör 
fonksiyonları, klasörsüz kaydedilen 
bir CD’de işlevsiz olacaktır.

Klasörün adı gösterilirken bilgi ve 
eğlence sistemi ekranında "ROOT" 
yazısı gösterilir.

CD’nin sadece sıkıştırılmış ses 
dosyaları içermesi, fakat klasör 
içermemesi halinde, tüm dosyalar 
kök klasörüne yerleştirilir. Bilgi ve 
eğlence sistemi klasörün adını 
gösterirken, bilgi ve eğlence sistemi 
ROOT gösterecektir.
Uzun dosya ve klasör isimleri CD’nin 
hafızasında gereğinden daha fazla 
alan kaplayabilir. CD’nin belleğinde 
mümkün olduğunca az yer tutması 
için dosya ve klasör adlarını kısaltın. 
Dosya klasörleri kullanmadan da 
kaydedilen bir MP3/WMA CD’si 
çalabilirsiniz. Sistem ayrıntılı olarak 
en fazla 8 klasör destekler, yine de 
belli bir klasörün yerini parçayı çalma 
esnasında bulmaya çalışarak 
karışıklığı asgari dereceye indirmek 
için, bir klasörün ayrıntılarını 
mümkün olduğunca aza indirin. Bir 
CD’nin 50’den fazla klasör, 5’den 
fazla oturum ve 999’dan fazla dosya 
içermesi halinde, CD çalar, 
maksimum öge sayısına ulaşmanızı 
mümkün kılar, ancak bu sayının 
üzerindeki ögeler dikkate alınmaz.

Kök Dizin
Kök dizinde, bir klasörde yapılan 
işlemler yapılır. Kök dizinin ses 
dosyaları sıkıştırmış olması halinde,
dizin “ROOT” olarak gösterilir. Kök 
dizinin altında bulunan tüm dosyalara
herhangi bir dizinden önce 
ulaşılabilir.

Boş Dizin veya Klasör
Bir kök dizinin veya klasörün, sadece
klasör/alt klasör içeren ve bunların 
altında doğrudan sıkıştırılmış 
dosyalar olmayan bir dosya 
düzeninin herhangi bir yerinde 
bulunması halinde, CD çalar dosya 
düzenindeki sıkıştırılmış ses 
dosyaları içeren bir sonraki klasöre 
geçer ve boş klasör ekranda 
gösterilmediği gibi, klasöre bir 
numara da verilmez.

CD’de klasörün olmaması
CD’nin sadece sıkıştırılmış dosyalar
içermesi halinde, dosyalar kök 
klasörüne yerleştirilir. 
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ontağın veya bilgi ve eğlence 
isteminin kapalı olması durumunda, 
D çaların içinde bir CD varsa CD, 
D çaların içinde kalır. CD çalarda 
ir CD’nin olması ve kontağın da 
apalı olması halinde, CD’nin 
alınabilmesi için, bilgi ve eğlence 
isteminin açılması gerekir. Kontak 
e bilgi ve eğlence sisteminin açık 
lması halinde CD son seçilen ses 
aynağı ise, kaldığı yerden çalmaya 
evam eder.

D çalar, 8 cm olan küçük single 
D’leri bir adaptör halkası ile 
alabilir. Büyük boy ve küçük CD’ler 
ynı şekilde yüklenir.

ir CD-R’nin çalınması esnasında 
es kalitesi, CD-R’nin kalitesi, kayıt 
öntemi, kaydedilen müziğin kalitesi 
e CD-R’nin nasıl kullanıldığına bağlı 
larak düşebilir. Parça atlama 
ranında yükselme ve parça bulma, 
D’yi yükleme ve çıkartmada ise 
orun meydana gelebilir. Eğer bu 
orunlar oluşursa, CD’nin alt yüzeyini 
ontrol edin. Eğer yüzey
arçaların Çalınma Sırası
arçalar aşağıdaki sırada çalınır:
İlk çalınan parça kök dizinindeki 
birinci parça olur.
Kök dizinindeki tüm parçalar 
çalındığında, çalma işlemi 
dosyaların numara listesine göre 
devam eder.
Son klasördeki son parçanın da 
çalınmasından sonra, CD çalar 
tekrar birinci klasörün veya kök 
dizinin birinci parçasına geri 
döner.

osya Sistemi ve Adlandırma
3 Tag’deki parça adı gösterilir. 

arça adının ID3 etiketinde 
maması durumunda, bilgi ve 
lence sistemi dosya adını 
P3/WMA gibi) uzantılar olmadan 
sterecektir.

32 karakter veya 4 sayfadan daha 
uzun parça isimleri kısaltılır. Ekran, 
son metin sayfasında bulunan 
kelimelerin bir kısmını ve dosya 
adının uzantısını göstermez.

Bir MP3/WMA CD çalınması
Kontak açıkken CD yuvasına, 
etiketin yukarı geleceği şekilde bir 
CD’yi kısmen yerleştirin. CD çalar 
CD’yi içeri alır, okur, dosyaları 
kontrol eder ve ardından da ekranda 
MP3 veya WMA yazısı görünür. 
CD’nin çalınmaya başlaması gerekir. 
ACC kapalı konumdayken, CD’yi CD 
yuvasına yerleştiremezsiniz.

Yeni bir parça çalmaya başladığında, 
ekranda parçanın numarası ve adı 
görünür.
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Hepsi/Dizin modu
Hepsi modu etkin olduğunda, 
tekrarlama, hızlı dosya arama ve 
rastgele çalma fonksiyonları bu 
klasörde çalışır.

ALL altındaki Fonksiyon tuşuna 
basın. Bu durumda All yerine DIR 
görünür.

DIR modunu iptal etmek için, DIR 
altındaki Fonksiyon tuşuna tekrar 
basın.

ID3 Etiket bilgilendirme ekranı
BİLGİLENDİRME [INFO] tuşuna 
basın, bilgi ve eğlence sitemi mevcut 
dosyalara ait ID3 etiket bilgilerini 
gösterecektir.
hasarlıysa ve çatlak, kırık veya 
çizikse CD düzgün çalmayacaktır. 
CD yüzeyinin kirlenmiş olması 
halinde yapılması gerekenlere ilişkin 
ayrıntılı bilgi için bkz. "CD’nizin 
korunması" bölümü.

Görünürde herhangi bir hasar 
olmaması halinde, cihaza düzgün bir 
şekilde çalıştığını bildiğiniz bir CD 
yerleştirin.

CD çalarda takılabileceğinden 
dolayı, CD’ye herhangi bir etiket 
yapıştırmayın. Bunun yerine, CD’nin 
bir bilgisayarda kaydedilmiş olması 
ve bir tanım etiketinin gerekmesi 
durumunda, kaydedilen CD’nin 
üzerine bir işaret kalemi ile yazın.

Not: CD’ye herhangi bir etiket 
yapıştırır, CD yuvasına bir CD’den 
fazla CD yerleştirir veya çizik veya 
hasarlı CD çalmayı denerseniz, CD 
çalara zarar verebilirsiniz. CD 
çalarda herhangi bir etiketi olmayan 
sadece iyi durumda olan CD’ler 
kullanın, CD’lerin tek tek 
yüklenmesini sağlayın ve CD çalar 
ve yuvaya yabancı madde, sıvı ve 
kirin girmesini önleyin.

Ekranda bir hata mesajı 
göründüğünde, bu bölümde daha 
sonra gelen "CD mesajları" başlığına
bakın.

Bir MP3WMA çalındığında CD 
fonksiyonlarının, burada sayılanlar 
hariç olmak üzere, tümü aynıdır.

Ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda geçen
"CD’nin çalınması" bölümüne bakın.
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onradan Takılabilen İlave 
ihazlar
SB/iPod kullanılması (sadece 
ip 1/2 için opsiyonel)
SB/iPod Çalma Modu Seçimi
SB veya iPod dosyalarını diğer 
oddan çalmak için SOURCE [SRC] 

uşuna basın.

SB/iPod bellek cihazının 
akılması
SB soketine bir USB bellek veya 

Pod takıldığında bilgi ve eğlence 
istemi USB veya iPod dosyalarını 
tomatik olarak çalmaya başlar.

SB/iPod Çıkarılması
SB bellek veya iPod’u USB 
oketinden elle çıkarın.
Diğer fonksiyonlar CD modu ile 
ynıdır.
D mesajları
HECK CD: Ekranda bu mesajın 
rünmesi ve/veya CD’nin dışarı 

kması için aşağıdaki nedenler söz 
nusu olabilir:
Ortam çok sıcak olabilir. Sıcaklık 
normal dereceye düştüğünde, 
CD’nin çalınması gerekir.
Çok bozuk bir yolda gidiyor 
olabilirsiniz. 
Yol düzeldiğinde CD’nin 
çalışması gerekir.
CD kirli, çizik, ıslak veya CD’nin 
üst kısmı alta gelmiş olabilir.
Hava çok nemli olabilir. Bu 
durumda bir saat kadar bekleyin 
ve tekrar çalmayı deneyin.
CD’nin formatı cihaz ile uyumlu 
olmayabilir. Bu bölümde daha 
önce anlatılan "MP3 formatı" 
kısmına bakınız.
CD’yi yazdırırken bir sorun olmuş 
olabilir.
Etiket CD çaların içinde takılmış 
olabilir.

CD’nin herhangi başka bir nedenden 
dolayı düzgün çalmaması 
durumunda, CD çalara sorunsuz 
olduğunu bildiğiniz bir CD yerleştirin.

Herhangi bir hatanın tekrar tekrar 
çıkması veya bir hatanın 
giderilememesi durumunda yetkili 
servise başvurun. Bilgi ve eğlence 
sistemi ekranında bir hata mesajı 
çıktığında, bu mesajı not edin ve 
sorunu yetkili servise bildirdiğinizde 
gösterin.
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iPod Navigasyon Fonksiyonu 
(sadece Tip 1/2 için opsiyonel)
iPod Navigasyon modu
iPod cihazından desteklenen 
kategoriyi seçmek için MENU tuşuna 
basın.

Bir Sonraki/Önceki Kategori
tSEEKu tuşlarına basın, ve bundan 
sonra ENT altındaki Fonksiyon 
tuşuna basın, ondan sonra bilgi ve 
eğlence sistemi çalmaya 
başlayacaktır.

İptal veya Bir Önceki Adım
 altındaki Fonksiyon tuşuna 
basın, ondan sonra bilgi ve eğlence 
sistemi önceki adıma dönecektir.
Pause
USB bellek veya iPod cihazı 
çalarken parçayı duraklatmak için 
PAUSE tuşuna basın ve tutun.
Ekranda "PAUSE" yazısı yanıp 
söner. 
USB veya iPod’dan çalmak için 
PAUSE tuşuna tekrar basın ve tutun. 
• Bilgi ve eğlence sistemi aux 

ünitesi veya CD ile bağlıysa 
duraklatma işlevi etkinleştirilmez.

Bir önceki/sonraki parça
rTUNE[ tuşlarına basın, ve ondan 
sonra bilgi ve eğlence sistemi sonra- 
ki/önceki parçayı çalmaya başlar.

Hızlı ileri/Hızlı geri sarma
rTUNE[ tuşlarına basın ve basılı 
tutun. Ondan sonra bilgi ve eğlence 
sistemi hızlı ileri/hızlı geri çalacaktır.

Sadece MP3/WMA diski için 
Sonraki/Önceki Klasör
Sonraki/önceki klasörü çalmaya 
başlamak için tSEEKu tuşlarına 
basın.

RPT (parçanın tekrarlanması - 
Repeat)
RPT altındaki Fonksiyon tuşuna 
bastığınızda, bilgi ve eğlence sistem
o anda çalmakta olan parçayı sürekl
olarak tekrarlar.
Bu fonksiyonu iptal etmek için, RPT 
altındaki Fonksiyon tuşuna tekrar 
basın.

Rastgele parça çalma 
(RDM-Random)
RDM altındaki Fonksiyon tuşuna 
bastığınızda, bilgi ve eğlence sistem
parçayı rastgele çalar.
Bu fonksiyonu iptal etmek için, RDM
altındaki Fonksiyon tuşuna tekrar 
basın.

INT (Parça başının çalınması)
INT altındaki Fonksiyon tuşuna 
bastığınızda, bilgi ve eğlence sistem
sırayla her parçanın ilk birkaç 
saniyesini çalar.
Bu fonksiyonu iptal etmek için, INT 
altındaki Fonksiyon tuşuna tekrar 
basın.
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luetooth Bağlantısı
şleşme işlemi
LUETOOTH [4]  tuşuna basın. 
ndan sonra eşleşme işlemi başlar.

1. Ekranda görünen "PAIRING" 
altındaki Fonksiyon tuşuna 
basın.

2. Bir telefonda Bluetooth için "CAR 
AUDIO" adlı aygıtı arayın ve 
seçin.

es sistemi 3 saniye süre ile bağlı 
lan aygıtın adını gösterir.

ağlantı işlemi ve "BT" gösterildikten 
onra, ses sistemi "Mod Seçimi"ne 
eri döner.
arici Ses (AUX) Girişi
ilgi ve eğlence sisteminde, ön 
zün sağ alt tarafında bir yardımcı 
riş jakı (3,5mm çapında) mevcuttur.

u bir ses çıkışı değildir; bu yüzden 
 ön yüzdeki harici giriş jakına 
laklık takmayın.

ncak, iPod, dizüstü bilgisayar, MP3 
lar, CD değiştirici veya XM™‚alıcı, 
. gibi harici bir ses cihazını harici 
riş jakına bağlayabilir ve başka bir 
s kaynağı olarak dinleyebilirsiniz.

UX-In Modu Seçimi
iğer çalma modunda SOURCE 
RC] (sadece Tip 1/2 için) veya 
UX (sadece Tip 3 için) tuşuna 
sın.

arici jakın bir çıkış jakının mevcut 
duğunu tespit etmemesi halinde, 
ux" modunun devreye girmesi 
gellenir.

A-Navigasyon modu (sadece 
Tip 1/3 için opsiyonel)
A-Navigasyon Modu Seçimi
A-NAVI modunu seçmek için MEDIA 
tuşuna basın.
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Eller serbest telefon
Çağrı alma
Bir çağrı yapmak
1. Ekranda görünen Çağrı altındaki 

Fonksiyon tuşuna basın. 
2. Ekranda görünen Son Çağrı 

altındaki Fonksiyon tuşuna 
basın.

Ses sisteminde "Aranıyor..." ve 
"Bağlandı" görünecektir.

Gelen çağrı
Ses 3 saniyeliğine "Gelen Çağrı..." 
gösterecek, daha sonra ses "Gelen 
çağrı numarası" ta ki CEVAPLA 
veya REDDET altındaki Fonksiyon 
tuşuna basana kadar gösterecektir.

1. Ekranda CEVAPLA altındaki 
Fonksiyon tuşuna basın, daha 
sonra ses hatta olacaktır.

2. Ekranda REDDET altındaki 
Fonksiyon tuşuna basın, ses 
ünitesi en son moda dönecektir.
Bluetooth Ses
A2DP modu
Ekrandaki AUDIO PLAY altındaki 
Fonksiyon tuşuna basın.

PLAY (ÇAL)
Bağlı ahizedeki MP3 dosyalarını 
çalmaya başlamak için ekrandaki k 
altındaki Fonksiyon tuşuna basın.

Pause
MP3 dosyaları çalarken duraklatmak 
için ekrandaki k altındaki 
Fonksiyon tuşuna basın.

Bir önceki/sonraki parça
Ekrandaki Q/R altındaki Fonksiyon 
tuşuna basın, ve ondan sonra MP3 
dosyası sonraki/önceki parçayı 
çalmaya başlar.

Otomatik Bağlantı
1. Bilgi ve eğlence sistemi 

açıldığında, ses sistemi otomatik
olarak en son bağlı olan BT 
aygıtına bağlanmayı dener.

2. Ses sistemine bağlı olan BT 
aygıtı, ses sistemi setinden 10m 
mesafeyi geçtikten sonra geri 
geliyor, ses sistemi BT aygıtına 
otomatik olarak bağlanmayı 
dener.
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01

rafik kuralları navigasyon 
istemindeki talimatlara göre 
nceliklidir. Daima gösterilen trafik 
şaretlerine, azami hız sınırlarına ve 
oldaki kısıtlamalara uyun.
ağlı
elefonu kullanırken MIC MUTE 
tındaki Fonksiyon tuşuna basın, 
ikrofonun sesi kapanır.
elefonu kullanırken ekrandaki 
ZEL veya GÜÇ altındaki 
onksiyon tuşuna basın, görüşme 
odu "gizli" olur.
elefonu kullanırken KAPAT 
tındaki Fonksiyon tuşuna basın. 
es en son son moda geri 
necektir.

Navigasyon

Navigasyon Sistemine 
Genel Bakış
Giriş
1. Başlangıç

Güvenlik Bilgileri
Navigasyon sistemini kullanmadan 
önce, lütfen aşağıdaki güvenlik 
bilgilerini okuyunuz. Sistem 
kullanılırken sizin veya başka 
kişilerin yaralanmasını veya maddi 
hasarları önlemek amacı ile bu 
güvenlik kurallarına uyulmalıdır.
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3 04

Cihazı sökmeyin veya üzerinde 
değişiklik yapmayın. Cihazın 
sökülmesi veya modifiye edilmesi 
sonucunda kaza, yangın veya 
elektrik şoku meydana gelebilir.
02

Aracı sürerken ekrana bir seferde bir 
saniyeden fazla bakmayın ve sadece 
güvenli ir şekilde bakabileceğinize 
karar verdikten sonra bakın.

0

Güvenliğiniz için sürüş esnasında 
sistemin kumandalarını 
çalıştırmayınız. Sürücünün dikkati 
dağılabilir ve ağır kazalara sebep 
olabilir. Sistemi çalıştırmadan önce 
aracı güvenli bir alana park edin. 
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07

istemi çalıştırmak için aracınızı 
urma yasağı olan bir alana park 
tmeyin.
05

ihazın içine su dökmeyin veya 
bancı maddeler sokmayın. Bu 
rum duman oluşumuna, yangına 
ya şoklara sebep olabilir.

06

Donmuş ekran veya ses kesintisi gibi 
arızalar tespit ettiğinizde, sistemi 
kullanmayın. Sistemi bu durumda 
kullanmaya devam etmek kazaya yol 
açabilir.
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9 10

Motoru çalışmıyorsa, sistem de 
kapatılmalıdır. Aksi halde araç aküsü 
boşalabilir. Sistem kullanılırken 
motoru daima çalışır konumda tutun.
08

Dışarıdan gelen seslerin daima 
duyulabilmesi için çeşitli ses seviyesi 
ayarları seçilmelidir.

0

Ses seviyesini cihazı çalıştırmadan 
önce kontrol edin. Ses çok yüksek 
seviyeye ayarlı konumda ise cihaz 
devreye alındığında ortaya çıkacak 
yüksek ses, işitmenize zarar 
verebilir.



162 Bilgi ve eğlence sistemi 

E
uy
ar

13

österge panelinin üzerine ağır 
esneler koymayın. Aksi durumda 
arları ve ekran parlaklığını kontrol 
den sensörler olumsuz etkilenebilir.
11

krana aşırı güç ve baskı 
gulamayın. Aksi durumda sistem 
ızalanabilir.

12

Sadece hafifçe suda nemlendirilmiş 
bir bezle temizleyin. Kimyasal veya 
evsel temizleme maddeleri 
kullanmayın, ekrana zarar 
verebilirsiniz.
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2

 

SD kart yuvasına hiçbir durumda 
farklı şekle sahip olan bir SD kartı 
yerleştirilmemelidir.

Bu kartlar sıkışabilir veya yuvayı 
tahrip edebilir. Bu durumda ünitenin 
değiştirilmesi size aittir.

Ünite çok aşırı soğuk veya sıcak 
koşullarda çalışmayabilir. Düzgün bir 
işletimi sağlayabilmek için çevre 
sıcaklığının normal olması 
sağlanmalıdır.
C01

Gösterge panelinin veya arka cam 
panelinin üzerine herhangi bir nesne 
koymayın. Aksi halde GPS uydu 
sinyali kesintiye uğrayabilir ve bu 
durum sistemin doğru 
çalışmamasına sebep olabilir.

C0

Aracın ön camı yansıtıcı bir metal 
kaplama ile kaplanmış ise, GPS 
sinyali alımı etkilenir.

Sıvı kristal panelin çatlaması 
durumunda, panelin içinden akan 
sıvı ile temas edilmemelidir. Aksi 
halde ciltte yaralanmalar oluşabilir.
• Sıvı kaza ile yutulursa, derhal bir

doktora başvurun.
• Sıvı gözlere veya deriye nüfuz 

ederse, bol su ile yıkayın ve 
derhal bir doktora başvurun
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Dikkat

Araç tipine bağlı olarak direksiyon 
simidi düğmesi mevcut olmayabilir.
• Kısa aralıklarla tekrar tekrar 

MODE veya SEEK tuşlarına 
bastığınızda, CPU aşırı 
yüklenebilir ve sistemin 
çökmesine sebep olur.
ihazın parçaları

ontrol paneli

14

. NAVI : Navigasyon

. MENU : Ana Menü

. TRIP : Sürüş Bilgileri

. DIM : Gündüz ve Gece ekranları 
arasında geçiş

. SD kart yuvası

Direksiyon simidi

17

1. Açma/kapatma (power on/off)
2. Bir sonraki istasyona veya 

parçaya geçiş
Seçilen frekans bandında bir 
sonraki istasyona veya bir sonraki 
müzik parçasına erişmek için

3. Modları değiştirmek
Bu tuşa basıldığında her sefer 
AM, FM, CD, AUX, NAVI ve 
Multimedya arasında değiştirilir.

4.  Ses Seviyesi Ayarı
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Sistem Kumandaları
Navigasyon sisteminde aşağıdaki 
sabit tuşlar bulunmaktadır.

20

1. NAVI : Navigasyon
2. MENU : Ana Menü
3. TRIP : Sürüş Bilgileri
4. DIM : Parlaklığın Değiştirilmesi
Temel işlemler

Sistemin Başlatılması

18

Navigasyon sistemi kontak anahtarı 
ACC veya ON konumunda ise, 
çalışır. Sistem çalışmaya 
başladığında ekranda en son 
kullanılan mod görünür.
Motor kapatıldığında, gücü 
KAPANIR. Sistem bilgileri 
kaydetmek için motor kapatıldıktan 
sonra 30 saniye daha çalışır.

Dikkat

• Motor kapatıldığında en son 
kullanılan mod hafızaya 
kaydedilir.

• Sistemi anahtarı çektikten 30 
saniye sonra başlatırsanız, 
sistemin yeniden başlama 
zamanını beklemesi gerekmez.

• Sistemi resetlemek için MENU 
ve TRIP butonlarına 10 saniye 
boyunca aynı anda basın. 
Sistem yeniden çalışmaya 
başladığında, tuşları bırakın.
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22

1. Dosya Bilgileri
2. Çalma Süresi
3. Çalma Durumu 
4. Geçerli Klasör
5. Dosya Listesi
6. Tekrarla
7. Liste Kontrolü
8. Dur
9. Bir Önceki Dosya
0. Oynat/Duraklat
na Menü
na Menü ekranını görüntülemek 
in MENU tuşuna basın. Bu 
randan tüm navigasyon sistemi 

levlerine erişebilirsiniz. Bir işlev 
llanılabiliyorsa ekran düğmeleri 
rünür ve kullanılamıyorsa 
rünmez.

21

. Navigasyon

. MP3

. Film

. Sürüş Bilgileri

5. ATC Bilgileri
6. Ayarlar

M

1
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3

24

5. Dur 
6. Bir Önceki Dosya
7. Oynat/Duraklat
8. Bir Sonraki Dosya
9. Dosya Listesi

10. Tekrarla
11. Tam Ekran Açık/Kapalı
12. Çalma durumu
11. Bir Sonraki Dosya
12. Üst Klasör
13. Rastgele Sırada

Film

2

1. Geçerli Klasör
2. Dosya Listesi
3. Üst Klasör
4. Liste Kontrolü 



168 Bilgi ve eğlence sistemi 

S

1

2

3
4

5
6

ürüş

25

. Average Vehicle Speed 
(Ortalama araç hızı) sıfırlama

. Driving Time (Seyahat süresi) 
sıfırlama

. Ortalama Yakıt Tüketimi sıfırlama

. Average Vehicle Speed 
(Ortalama araç hızı)

. Driving Time (Seyahat süresi)

. Average Fuel Consumption 
(Ortalama yakıt tüketimi)

7. Range for Remaining Fuel (Kalan 
yakıt menzili)

8. Pusula Göstergesi
9. Ana Menüye dön

ATC

C13A

Ana Menüdeki ATC düğmesine 
basmanın yanı sıra, klima ile ilgili 
sıcaklık, hava akışı vb. klima tertibatı 
ile ilgili ATC bilgileri ekranın alt 
tarafında da gösterilir. Bu Aşağıya 
Açılan ekran 5 saniye görüntülenir. 
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B

Ayarlar

28

1. Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu
2. Sistem Bilgileri
3. Sistem Güncelleştirme
4. Navigasyon Güncelleştirme
5. Kullanıcı Tercihleri
C13

Dikkat

Ayrıntılı ATC bilgileri almak 
istiyorsanız, klima tertibatı 
bölümüne bakınız.
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yarlar
okunma: dokunmatik ekranı 
yarlar.
istem Bilgileri: navigasyon sistemi 
azılımındaki bilgileri gösterir.
istem Güncelleştirme
avigasyon Güncelleştirme
ullanıcı Tercihleri: sistemi 
ereksinimlerinize uyması için 
zelleştirir.

Dikkat

• Ekran parlaklığı dışarıdan 
gelen ışığa göre otomatik 
olarak ayarlanır.

Gösterge panelinin üzerine ağır 
nesneler koymayın.
istem kurulumu

es Seviyesi
. MP3, Film, FM/AM, CD

Ses seviyesini ses sisteminin 
düğmesini çevirerek veya 
direksiyon simidindeki düğme ile 
ayarlayabilirsiniz. 
Ses seciyesi düğmesine 
bastığınızda, ses kesilir. Ses 
açmak için yeniden basın.
Sesi kapatmak için, ses seviyesi 
düğmesine 3 saniye süre ile 
basın. Kapatıldığında ekranda 
ATC bilgileri görüntülenir.

. Navigasyon
Sesli yönlendirmenin ses 
seviyelerini sadece Navigasyon 
modunda değiştirebilirsiniz. Sesli 
yönlendirmeyi kapatmayı da 
seçebilirsiniz.
Navigasyon bilgilerinin sesini 
diğer ses kaynaklarına göre 
yükseltip alçaltamazsınız.

Ekran

30

DIM sabit tuşuna bastığınızda sistem 
parlaklığı %70 karartır. 
Ekran parlaklığı 3 adımda 
ayarlanabilir.
(On  50%  70% On)
Ekranı kapatmak için DIM tuşuna 3 
saniye basın Ekran kapalı olsa dahi, 
GPS işlevi çalışmaya devam eder. 
Herhangi bir tuşa basıldığında, ekran 
yeniden açılır.
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2

Sistem Güncelleştirme

33

Güncelleştirilebilen bir SD kartı SD 
kart yuvasına yerleştirin. 
(Güncelleştirilebilen SD kart için bir 
yetkili GM bayisine başvurunuz) 
MENU tuşuna basın ve Ayarlar 
düğmesine dokunun.
Touch (Dokunma)

31

Dokunduğunuz zaman tam yanıt 
vermiyorsa, dokunmatik ekranı 
ayarlayabilirsiniz. 
Kalemle hedefin ortasına dokunun. 
Hedef başka bir konuma hareke 
ederse, yeni hedefe dokunun. 
Kalibrasyon işlemini tamamlamak 
için her seferinde tekrarlayın.

Sistem Bilgileri
Güncel sistem versiyonunu gösterir.

3

H/W : donanım
S/W : yazılım
O/S : işletim sistemi
GPS : GPS Firmware
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S
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avigasyon Güncelleştirme

33

üncelleştirilebilen bir SD kartı SD 
art yuvasına yerleştirin. 
Güncelleştirilebilen navigasyon SD 
artı satın almak için bir yetkili GM 
ayisine başvurunuz)
ENU tuşuna basın ve Ayarlar 
üğmesine dokunun.
34

istem Güncelleştirme düğmesine 
sın.

35

Sistemi güncelleştirmek için güncel- 
leştir (UPGRADE) düğmesine basın. 
Belirli bir sistemin güncelleştirilmesi 
gerekmiyorsa, kontrol edine basarak 
dışarıda bırakın. 

N

G
k
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k
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Dikkat

• Sistemde hata oluşmaması için 
güncelleştirme esnasında SD 
kartı çıkartmayın, motoru 
kapatmayın veya sistemi 
çalıştırmayın.
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6

 

Kullanıcı Tercihleri
Navigasyon sistemi özelleştirilerek 
kullanılması kolaylaştırabilir. 
Gösterge Birimi, Dil ve Zaman Dilimi 
ayarları değiştirilebilir.
Yapılan seçimi onaylamak için 
Kaydet düğmesine basın.

Gösterge Birimi
Sistemde kullanılan ölçüm birimini 
değiştirmenize yardım eder.

C13C

Mesafe: Mil veya Kilometre
34

Sistem Güncelleştirme düğmesine 
basın.

3

Navigasyonu güncelleştirmek için 
güncelleştir (UPGRADE) düğmesine
basın.

Dikkat

• Güncelleştirme dosyaların 
büyüklüğüne bağlı olarak 
25 dakika sürebilir.
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aman Dilimi

C13E

lgili zaman dilimini ayarlamak için 
r düğmesini kullanın. Sizin içinde 
ulunduğunuz zaman dilimi için 
eçerli ise, Gündüz Tasarruflarını 
Daylight Savings) seçin. (Gündüz 
asarrufları otomatik olarak 
yarlanmaz.)
Sıcaklık: Santigrat veya 
Fahrenheit
Hacim : Litre veya Galon

Not

Hacim birimi olarak Galon 
seçildiğinde, Sürüş Bilgilerindeki 
mesafe birimi otomatik olarak Mil’e 
dönüşür.

Dil

C13D

İstenilen lisan seçin. Sistemin ana 
menüsü 11 ayrı dilde gösterilebilir. 
Navigasyon menüsü 11 farklı dilde 
gösterir ve ayrıca sesli komutlar da 
bu dillerde verilir.

Z

İ
q
b
g
(
T
a
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C13F

göre, RHD / LHD seçilebilir.
Seçebileceğiniz zaman dilimi listesi.

Aracının sürücüsünün konumuna 

Zaman Dilimi Ekran
Romance Standart Saati (GMT+01:00) Brüksel
GMT Standart Saati (GMT+00:00) Londra
Batı Avrupa Standart Saati (GMT+01:00) Amsterdam
Orta Avrupa Standart Saati (GMT+01:00) Saraybosna
Orta Avrupa Standart Saati (GMT+01:00) Belgrat
GTB Standart Saati (GMT+02:00) Bükreş
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• Dengeli bir ses kalitesi için sabit 
bit hızı 96, 128, 192kbps ve 
örnekleme frekansı olarak 
44.1kHz önerilir.

• Bit hızı 192bps üzerine çıkarsa, 
MP3 çalınırken ses atlaması 
olabilir. MP3 için 192kbps veya 
daha düşük bir bit hızı kullanın.

Dikkat

• MP3 dosyası olmayan her 
dosya bir dosya olarak sayılır.
aks. klasör sayısı 256
aks. dosya sayısı 512

D3 Tag Ver 1.0, Ver 1.1, Ver 2.2, Ver 2.3, 
Ver 2.4
istemin Çalışması
 Multimedya

P3
alınabilen MP3 dosyası standardı

ıkıştırma Tipi MPEG-1 Audio Layer III
rnekleme frekansı 8,11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 

48 (kHz)
it hızı 8~320 (kbps)
aks. klasör katmanı 8
lasör/dosya adı için maks. karakter 
ayısı

64 bayt

lasör/dosya adı için karakter seti A - Z, 0 - 9, _ (alt çizgi)
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9. Bir Önceki Dosya: Bir önceki 
müzik dosyasını seçer.

10. Oynat/Duraklat
11. Bir Sonraki Dosya: Bir sonraki 

müzik dosyasını seçer.
12. Üst Klasör: bir üst seviyedeki 

klasörü seçer.
13. Rastgele Sıra: Şarkılar rastgele 

sırada çalınır
MP3 çalar nasıl kullanılır

40

MENU tuşuna basın ve MP3 
düğmesine dokunun. 
Ekranda MP3 çalar görünene kadar 
direksiyon simidindeki MODE 
düğmesine basın.
Direksiyon simidindeki düğmeye 
basıldığında mod değiştirilir.
AM  FM  CD  AUX  NAVI 
 Multimedia  AM’ye dön

2

1. Dosya Bilgileri : O anda 
çalınmakta olan dosyayı gösterir

2. Çalma Süresi
3. Çalma Durumu 
4. Güncel Klasör: O anda çalmakta

olan dosyanın seviyesini gösterir
5. Dosya Listesi
6. Tekrarla: O anda çalınmakta olan

dosya tekrarlanır.
7. Liste Kontrolü: Sayfalar arasında

değiştirir.
8. Dur
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ilm oynatıcı nasıl kullanılır

40

ENU tuşuna basın ve Film 
üğmesine dokunun. 
BG_CAUTION

• Bir film oynatıldığında, diğer 
işlemler yavaşlar.

• SD Kart karışım modunda (ses, 
film ve veri kombinasyonu) 
sadece seçilen moda göre ses 
veya film dosyaları tanınır ve 
oynatılır.

• Sürücü güvenliği için film 
sadece araç dururken 
oynatılabilir.

M
d

ilm
esteklenen dosya biçimleri

es MP3, WMA, OGG, WAV (bit hızı 128~192kbps)
ideo MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0
TS Desteklenmez
aks. Çözünürlülük 800 x 480

Dikkat

• 800x480’den daha yüksek bir 
çözünürlülüğe sahip olan bir 
film düzgün oynatılamayabilir.

F
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4

SD kart
• HDD tipi/CF bellek 

desteklenmez.
• DRM (Digital Rights 

Management) dosya biçimi 
çalışmaz.

Dikkat

SD kart yuvasına hiçbir durumda 
farklı şekle sahip olan bir SD kartı 
yerleştirilmemelidir.
Bu kartlar sıkışabilir veya yuvayı 
tahrip edebilir. Bu durumda 
ünitenin değiştirilmesi size aittir.
23

1. Geçerli Klasör
2. Dosya Listesi
3. Üst Klasör
4. Liste Kontrolü

4

5. Dur
6. Bir Önceki Dosya
7. Oynat/Duraklat
8. Bir Sonraki Dosya
9. Dosya Listesi

10. Tekrarla
11. Tam Ekran Açık/Kapalı
12. Çalma Durumu



180 Bilgi ve eğlence sistemi 

2.

S

S
gr
T
ba
K

Depoda kalan yakıt ile 
gidebileceğiniz tahmini mesafeyi 
gösterir. Bu mesafe son birkaç 
kilometrede tüketilen ortalama 
yakıt miktarı ortalamasının bir 
tahminidir ve hıza, trafik 
koşullarına vb. bağlı olarak 
değişir.

8. Pusula Göstergesi: aracın 
hareket yönleri

9. Ana Menüye dön

 kaydetmek istediğiniz bir yolculuğa 
eya rotaya başlamadan önce 
ıfırlayın.
 Bilgi Özellikleri

ürüş

40

ürüş bilgileri ekranında sürüşle ilgili 
afiksel bilgiler gösterilir.

RIP tuşuna veya MENU tuşuna 
sın ve Trip düğmesine dokunun. 

apatmak için r düğmesine basın.

25

1. Average Vehicle Speed 
(Ortalama araç hızı) sıfırlama

2. Driving Time (Seyahat süresi) 
sıfırlama

3. Ortalama Yakıt Tüketimi sıfırlama
4. Average Vehicle Speed 

(Ortalama araç hızı)
5. Driving Time (Seyahat süresi)
6. Average Fuel Consumption 

(Ortalama yakıt tüketimi)
7. Range for Remaining Fuel (Kalan 

yakıt menzili)

*
v
s
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A

)

C04

C03
ATC

33

ATC bilgileri klima tertibatının 
durumunu gösterir.
MENU tuşuna basın ve ATC 
düğmesine dokunun.
ATC bilgileri, 3 saniye süre ile ses 
sisteminin ses ayarı düğmesine 
basıldığında da görüntülenebilir.

C13

1. Sıcaklık Ayarı
2. Dış Sıcaklık
3. Rüzgarın Yönü
4. Klimanın Durumu (açık/kapalı)
5. OTOMATİK durumu (açık/kapalı
6. Rüzgarın Hızı

Geri Görüş Kamerası
Aracı park etmeye çalıştığınızda 
kamera görüntüsü üzerinde kılavuz 
çizgiler gösterilecektir.
(kılavuz çizgiler vitesi geri vitese 
aldığınızda gösterilecektir)
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• Yerel trafik kurallarına ve sürüş 
koşullarına daima uyulmalıdır. Bu 
kurallar A-Navi Sistemi tarafından 
verilen talimatlara göre daha 
önceliklidir.

• A-Navi sisteminin tasarlanması 
sırasında bütün güvenlik 
önlemlerinin dikkate alınmış 
olmasına rağmen navigasyon 
sisteminin kullanılması sürücüyü, 
yolda düzgün ve dikkatli bir 
şekilde hareket etme 
sorumluluğundan muaf tutmaz.
Başlangıç
A-navi sistemine hoş geldiniz
Avrupa’da araç navigasyon sistemi 
olarak Gelişmiş Navigasyon Sistemi 
("A-Navi Sistemi") seçtiğiniz için 
teşekkürler. Bu bölümde navigasyon 
yazılımı ayrıntılı olarak 
açıklanmaktadır. Sistemi kullanmayı 
kolayca öğrenebilirsiniz; A-Navi 
sisteminin ekran ve işletim adımlarını 
anlayabilemk için bu el kitabını 
okumanızı tavsiye ederiz.

1. Tedbirler
• Kendi güvenliğiniz için, A-Navi 

Sistemini yolculuğa başlamadan 
önce çalıştırın. Çarpışmaya veya 
hasarlara sebep olabileceği için 
A-Navi Sistemini sürüş 
esnasında çalıştırmayı 
denemeyin. Gerektiğinde ön 
yolcudan çalıştırmasını isteyin.

Dikkat

• Aracın tipine bağlı olarak bu 
fonksiyon desteklenmiyor 
olabilir.

• Tamamen Arka Görüş 
kamerasına bağımlı şekilde 
hareket etmek beklenmeyen 
durumlar ortaya çıktığında çok 
tehlikeli olabilir. Park ederken 
tüm yönleri dikkate alın.

• Ekranda gösterilen kılavuz 
çizgileri aracın genişliğine göre 
uyarlanır. Park manevrası 
esnasında izlenilen çizgi, 
görüntülenen kılavuz 
çizgileriyle uyuşmayabilir.

• Sesli park sinyallerini 
duyabilmeniz için açık 
durumdaki ses kaynağının 
(MP3, Navigasyon) ses 
seviyesini düşürün.

• Geri görüş kamerasının 
çalışması esnasında SD kartın 
cihazının çıkarılması arızaya 
neden olabilir.
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• Dönüş Noktası Bilgileri ---  
önerilen rota üzerindeki dönüş 
noktaları ile ilgili ayrıntılı bilgilerle 
yolunuzda mevcut tüm dönüş 
noktalarına bakabilirsiniz.

• Şematik Kavşak Haritası ---  her 
kavşağın açık şematik görüntüsü 
sayesinde kavşağı önceden 
görebilir ve varış noktanıza giden 
doğru şeride geçebilirsiniz.

• GPS Uyduları Hakkında Bilgiler 
---  GPS uydularından alınan 
sinyal sayısına ve durumuna 
bakabilirsiniz.

• İz Günlüğü ---  A-Navi Sistemi 
sürüş bilgileriniz için bir günlük 
hazırlar. Bu bilgiye tekrar 
bakılabilir veya ilerideki 
seyahatlerde yeniden 
kullanılabilir.

• Çoklu POI yerleri ---  Aynı yerde 
veya birbirine yakın olan iki veya 
daha fazla POI’yi gösterir.
2. A-navi sistemine giriş
• Öğrenilmesi Hızlı ve Kolay ---  

nasıl çalıştıracağınızı 3 dakika 
içerisinde kolayca 
öğrenebilirsiniz.

• Akıllı Çok İşlevli Harita 
Yönetimi ---  A-Navi Sistemi, 
harita bölümleri veya ülkeler 
arasında seyir ederken haritaları 
değiştirmenizi gerektirmez. 
Haritayı istediğiniz yöne 
kaydırabilir ve harita üzerindeki 
POI bilgilerini kontrol 
edebilirsiniz.

• Hızlı Görselleştirilen 
Konumlandırma ---  güncel 
konumu hızlı bir şekilde tespit 
edebilir ve bir sonraki dönüş 
noktası ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

• Smooth Map Scrolling ---  
Sürüş esnasında harita 
kendiliğinden aşağı yukarı 
kayarak size bulunduğunuz yer 
(veya konum) hakkında bilgi 
verir.

• Yaklaştırma/Uzaklaştırma ---  
haritanın ölçeği sürüş hızına göre
ayarlanır. Bu sayede haritada 
doğru bir görünüm sağlanır.

• Gündüz/Gece Modu Anahtarı 
---  haritanın fon ışığı ve sabit 
konum göstergesinin rengi elle 
ayarlanabilir. Bu sayede geceleri
haritanın daha iyi görünmesi 
sağlanır.

• İki Ara Hedef ---  en fazla 2 ara 
hedefe izin verir ve sizi teker 
teker hedefinize yönlendirir.

• 23 POI Kategorileri --- A-Navi 
Sistemi ile çok kolay bir şekilde 
lokanta, havaalanı, benzin 
istasyonu vb. arayabilirsiniz.

• Mantıklı Rota Planlaması ---  bir
rota planlarken tek yön 
sınırlaması, dönüş yasakları, vb.
gibi tüm trafik kurallarını göz 
önünde bulundurur; ayrıca, 
kullanıcı varış noktası 
seçeneklerini sürüş tercihine 
veya koşullarına göre 
değiştirebilir.
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aşlangıç
-Navi sistemi araç navigasyonu için 

yi bir seçimdir. Ekrana dokunarak 
eya parmaklarınızla harita çizerek 
olayca kullanabilirsiniz.

ENEL BAKIŞ
u bölümde A-Navi Sisteminin nasıl 
ullanılacağı kısaca açıklanmaktadır. 
u uygulama tarafından sunulan 
yrıntılı işlevleri öğrenmeden önce, 
u konulara dikkat ediniz:
• A-Navi Sistemi konumlandırma 

bilgilerini en az üç uydudan alır 
ve uygulama başladığında 
bulunduğunuz yer sabittir.
Tünellerde ve yeraltındaki 
garajlarda park etme --- 
jiroskopsuz eylemsizlik 
navigasyon sistemi GPS 
sinyalinin hiç kaybolmamasını 
sağlar.
Arazide navigasyon --- aracınızı 
arazide sürerken sistem mevcut 
konumunuzu ve alınan yolu 
haritaya otomatik olarak 
kaydeder.
Soldan/Sağdan Trafik --- yerel 
kurallara ve sürüş geleneklerine 
uymak için harita ve Navigasyon 
Bilgi Sütununu sağ/sol düzene 
göre değiştirebilirsiniz.
Araç Hızı Göstergesi 
açık/kapalı ---  aracın hızını 
gösterir veya saklar.
Otoyol İşaret Direği ---  mevcut 
konumunuzdan bir sonraki çıkışa 
kadar olan mesafeyi gösterir.
Çok Dilli Destek ---  11 ses ve 
dili destek.

• Hızlanma için güvenlik uyarısı 
---  Güvenlik Uyarısı, farklı yol 
tiplerine istinaden geçerli olan 
yasal hız limitine dayanır. Azami 
hız sınırı olan bir yola 
yaklaştığınızda sistem size sesli 
bilgi verir. Bunun dışında, hız 
toleransını 0 ile %20 arasında 
ayarlayabilirsiniz.

B
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1

 

Resim 2.2 Sistem İkazı

P22

• A-Navi Sistemi İkaz uyarısını 
okuyun ve "Serbet Navi Haritası" 
ekranına girmek için Onay 
"Agree" tuşuna basın.
GPS alıcısını ilk kez kullanmanız 
halinde uydu bilgilerinin alınması ve 
kesin pozisyon oryantasyonunun 
gerçekleştirilmesi (soğuk kalkış) 
işlemi 2-3 dakika sürecektir. Tespit 
edilen yeriniz belleğe kaydedilir. GPS 
alıcısı daha sonra kullanıldığında, 
yerinizin bulunması sadece 1-3 
dakika sürer (sıcak kalkış). GPS 
alıcısı yerinizi tespit ettikten sonra, 
uygulamayı başlattığınızda ayrıca bir 
işleme gerek kalmadan sistem 
navigasyonu derhal başlatır.

2. Başlangıç

Resim 2.1 Hoş Geldiniz Ekranı

P2

• A-Navi Sisteminin ilk kez 
başlatılması durumunda sistem 
"Welcome (hoş geldiniz)" 
ekranını açacaktır.
"Hoş Geldiniz" ekranından 
otomatik olarak "Dikkat" ekranına
geçilmesi yaklaşık 15sn sürer.
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•

• Hedefleri(S) belirlemek için Git 
"Go To" üzerine dokunun.

• Dokun ": harita parametrelerini 
değiştirmek için "Harita 
Seçenekleri".

• Tüm ayar parametrelerini 
değiştirmek için dokunun 
"Settings" (Ayarlar).

• s tuşuna dokunun, sistem 
navigasyon haritasına geri döner.

-Navi sistemini ilk kez 
ullanıyorsanız, sistemin dilini 
eğiştirmek isteyebilirsiniz.
esim 2.3 Free Navi Map (serbest 
avigasyon haritası)

P23

Free Navi Map (serbest 
navigasyon haritası) ile sistem 
herhangi bir işlem yapmanıza 
gerek kalmadan çalışır ve sizin 
rotanızı izler.

Resim 2.4 Serbest Navigasyon 
Menüsü

P24

• Daha fazla işleve erişmek 
istiyorsanız, lütfen Free Navi Map 
(serbest navigasyon haritası) 
üzerindeki Ana Menüye dokunun; 
sistem Free Navi Menu ekranına 
geçer.

Free Navi Menu’de aşağıda verilen 
A-Navi Sistemi ana işlevlerine 
erişebilirsiniz:

A
k
d
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3. ROTA ve SERBEST 
NAVİGASYON HARİTALARI
Rota/serbest navigasyon haritası 
ekranı A-Navi sisteminde en sık 
kullanılan ekrandır. Serbest 
navigasyon harita ekranı, A-Navi 
Sistemini soğuk çalıştırmanız 
durumunda çalışabilirken rota 
navigasyonu haritası, sistemi restart 
ettiğinizde en son kullanılan 
navigasyon işletimini devam 
ettirmeniz halinde görüntülenir.
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R

P25
esim 2.5 Rota Navigasyonu Haritası
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P26
Resim 2.6 Free Navi Map (serbest navigasyon haritası)
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8. Ana Menü --- Rota Navi 
Menüsüne girmek için dokunun.

9. Sürüş hızı ---  aracın o andaki 
hızı. 

0. Boylam/Enlem ---  güncel 
haritanın merkezinin enlem ve 
boylamını gösterir. 

1. Güncel Zaman
2. Ana Menü --- Serbest Navi 

Menüsüne girmek için dokunun.

. Klavyeler
-Navi sistemi Latin harfleri, sayılar, 
oktalama işaretleri ve 30 dilde özel 
arakter/sembolden oluşan bir 
lfabetik klavyeye sahiptir.

BC tipi klavyede sadece harfler 
ulunur.
. Araba Simgesi ---  Mevcut 
konumu ve sürüş yönünü 
gösterir.

. Dönüş sinyali ---  Gümüş renkli 
ok dönüş yapacağınız noktada 
hangi yola girmeniz gerektiğini 
gösterir. 

. Bulunduğunuz yol ---  yolun adı 
yoksa, bu alan boş kalır. 

. Bir sonraki yol ---  Bir sonraki 
erişeceğiniz yolun adı. 

. Dönüş şeması--- bir sonraki 
dönüşteki yol şemasını gösterir; 
ve bu simgeye basıldığında, 
sistem sesli olarak bir sonraki 
dönüş bilgilerini verir, örneğin 
"Yaklaşık 900 metre sonra sola 
dönün".

. Bir sonraki dönüşe olan 
mesafe ---  bir sonraki dönüş 
noktasına olan mesafeyi sanal 
olarak gösterir.

. Mesafe ilerleme çubuğu 

. Güncel Hız ---  aracın o andaki 
hızını gösterir. 

9. Kalan mesafe ---  Başlangıç ile 
hedef veya bir sonraki ara hedef 
arasında kalan mesafe.

10. ETA ---  Hedefe erişmek için 
gereken tahmini süre.

11. Hız Uyarısı ---  Önde bulunan 
radar kamerasını ve azami hızı 
gösterir

12. GPS Durumu ---  GPS 
Durumuna bakmak için dokunun; 
Gri renk GPS sinyalinin zayıf 
olduğunu veya GPS’nin henüz 
tespit edilemediğini, Yeşil ise 
GPS’nin tespit edildiğini gösterir.

13. Ses Seviyesi ---  sesli 
yönlendirmenin ses seviyesini 
ayarlamak için dokunun. 

14. Pusula ---  Harita üzerinde Kuzey 
yönünü gösterir. 

15. Ölçek Çubuğu ---  haritanın 
ölçeğini gösterir.

16. Büyültme düğmesi ---  haritayı 
büyültmek için dokunun. 

17. Küçültme düğmesi ---  haritayı 
küçültmek için dokunun.

1

1

2

2
2
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Resim 2.9 Özel Semboller Klavyesi

P29

4: dokunun ve bir önceki ekrana 
dönün.

Haritada: dokunun ve haritada 
işaretlenmiş olan kaydın yerine 
bakın.

OK: klavye seçimini veya girişini 
onaylayın.
Resim 2.7 Alfabetik klavye

P27

123: sayıları ve noktalama 
işaretlerini göstermek için dokunun.

GER: Almanca özel karakterler için 
dokunun.

t: diğer ülkelere özel sembol 
klavyeleri için dokunun.

Resim 2.8 Sayısal Tuşlar Bloğu

P2

v: ABC klavyeye dönmek için 
dokunun. 

u: Boşluk tuşu. 

}: dokunun ve girdiğiniz son harfi 
silin.
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esim 3.3 Search Menu (arama 
enüsü)

P33

earch Menu (arama menüsü) 
kranında iken A-Navi Sistemi size 
aşlangıç veya varış noktası olarak 
ir adresi, şehri, POI noktasını (Point 
f interests - ihtiyaç noktaları) ve 
iğer noktaları altı farklı şekilde 
elirleme imkanını sunmaktadır. Bu 
ölümde çalışma adımlarının 
yrıntıları adım adım verilmektedir.
avigasyon sisteminin 
ullanılması
idilecek bir hedef seçilmesi?
esim 3.1 Free Navi Map (serbest 
avigasyon haritası)

P31

Resim 3.2 Free Navi Menu (serbest 
navigasyon menüsü)

P32

A-Navi sistemi ile navigasyon yapa- 
bilmek veya bir rota planlayabilmek 
için, önce bir hedef girilmeli ve daha 
sonra da rota hesaplanmalıdır. 

"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" (Resim 
3.3) girin.
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• Ülke arama "Country Search" 
ekranında, varsayılan ülke, en 
son aranan Almanya’dır 
"Germany". Ülke listesinde 
gezinmek için w veya x 
tuşuna dokunarak 41 Avrupa 
ülkesinden birini seçebilirsiniz.

Resim 3.6 City Search (şehir 
araması)

P36

3. Hedefi belirlemek için önce şehir 
adı girin ve istenen şehri seçin:
1. Varış noktasının adres girilerek 
aranması

Resim 3.4 Adress Search (adres 
araması)

P34

Örneğin: No.25, 
Senckenberganlage, Frankfurt, 
Almanya

1. Arama menüsü "Search Menu" 
ekranında adres aramaya 
"Address Search" dokunun ;
•  Arama menüsü "Search 

Menu" ekranında (Resim 3.4)
ülke "Country" üzerine 
dokunun ve ülke arama 
"Country Selection" ekranına 
girin (Resim 3.5).

Resim 3.5 Ülke Arama

P3

2. Avrupa ülkelerinden birini seçin;
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esim 3.8 Road Search (cadde 
raması)

P38

•  Cadde arama  "Road Search" 
ekranında cadde adını veya 
ön harflerini girin.

• Cadde seçildikten sonra, "OK" 
üzerine dokunun ve adres 
arama "Address Search"  
ekranına dönün.
• Şehir adı girebilir veya ön 
harfini yazabilirsiniz, sistem 
girilen bu harflere uygun tüm 
şehirleri sıralar.

• İstenen şehir adına dokunun 
ve "OK" ile seçilen şehri 
onaylayın. Sistem yeniden 
adres arama "Address 
Search" ekranına döner 
(Resim 3.7)

Resim 3.7 Adress Search (adres 
araması)

P37

4. Şimdi de cadde adı girin ve 
istenen caddeyi seçin;
•  Adres Arama "Address 

Search" ekranında cadde 
"Road" veri giriş alanına 
dokunun ve cadde arama 
"Road Search" ekranına girin.

R
a
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Resim 3.11 Haritada Yer kontrolü

P311

6. Girilen adresin yerini kontrol 
etmek için "On map" (haritada) 
üzerine tıklayın veya doğrudan 
"OK" üzerine tıklayarak rota 
planına "Route Plan" gidin.
• Şimdi bu adresin haritadaki 

yerini kontrol etmek için "On 
Map" üzerine dokunabilirsiniz.

• Ardından "OK" butonuna 
basın, sistem navigasyonu 
başlatmak için "Route Plan" 
(rota planı) ekranına geçer.
Resim 3.9 Ev Numarasını Girin

P39

5. Ev numarasını girin;
• Caddeyi belirledikten sonra 

buraya donunun ve ev 
numarasını arayın "click here 
and search house number" 
üzerine dokunarak ev 
numarası "House No" 
ekranına girin.

Resim 3.10 Ev numarası girilmesi

P31

• Klavye ile ev numarasını girin
ve  "OK" düğmesine basarak 
Adres Arama "Address 
Search" ekranına dönün.
Girdiğiniz ev numarası mevcu
değilse, sistem ilk sonucu 
varsayılan konum olarak 
kabul eder.
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esim 3.14 Adress Search (adres 
raması)

P314

• Kavşak aramasını aynı şekilde, 
kavşağın adını veya ön ekini 
girerek gerçekleştirebilirsiniz, 
sistem otomatik olarak arama 
kriterlerine uygun bütün yolları 
listeler. İstenen caddenin adını 
işaretleyin ve "OK" üzerine 
dokunarak adres arama "Address 
Search" ekranına dönün (Resim 
3.14).
esim 3.12 Rota planı

P312

• Rota planı ekranında iken 
"Go" (başlat) butonuna 
basarak navigasyonu 
başlatabilir veya "Simulate" 
(simülasyon) butonuna 
basarak navigasyon 
simülasyonunu 
başlatabilirsiniz.

eçenek olarak kavşak üzerinden 
spit edilmesidir.

eçenekler: caddeyi belirledikten 
nra doğrudan kavşağı seçin.

Resim 3.13 Kavşak araması

P313

• Adres Arama "Address Search" 
ekranında kavşak "Crossroad" 
veri giriş alanına dokunun ve 
kavşak arama "Crossroad 
Search" ekranına girin. 
"Senckenberganlage" çevresinde 
mevcut olan kavşakların bir listesi 
görünür. Daha sonra da istenen 
kavşağı seçin ve "On Map" yazısı 
üzerine dokunarak sanal yol 
yerine bakın.

R
a



Bilgi ve eğlence sistemi 197
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Resim 3.16 POI Menu (POI 
menüsü)

P316

A-Navi Sistemi ile üç farklı şekilde 
POI aranabilir: güncel konum 
yakınında POI arama, şehirde POI 
arama ve telefon numarası 
üzerinden POI arama.
2 Bir hedefin POL girilerek 
aranması

Resim 3.15 Search Menu (arama 
menüsü)

P315

Bir ihtiyaç noktası (POI) kullanıcının 
faydalı ve ilginç bulduğu bir yerdir. 
POI noktaları haritada özel 
simgelerle işaretlenmiştir. 

A-Navi Sisteminde oteller, akaryakıt 
istasyonları, lokantalar, görülecek 
yerler gibi 23 kategoride POI 
mevcuttur. Aynı kategorideki 
POI’lerin simgeleri aynıdır. Şahsi PO
noktanızı veya adresinizi 
kaydetmeniz durumunda ikonu 
kendiniz seçebilirsiniz. 
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esim 3.18 Şehirin belirlenmesi

P318

2. Sonra da şehri girin ve sonuçlar 
arasından bir şehir seçin;
• klavyeden şehrin tam adını 

veya ön harflerini girebilirsiniz, 
sistem bulunan sonuçları 
otomatik olarak gösterir.

• "OK" üzerine dokunun ve POI 
kategorisi seçme "POI 
Category Selection" ekranına 
girin.
) Şehirde POL Arama (Search 
OL in City)
rneğin: İstasyon 1, Frankfurt

esim 3.17 Ülkenin belirlenmesi

P317

. "POI Menu" ekranındaki 
şehirdeki POI "POI in City" 
üzerine dokunun.
• Sistem ülke arama "Country 

Search" ekranına girer (Resim 
3.17);

• Ülke arama "Country 
Search" ekranında, 
varsayılan ülke, en son 
aranan Almanya’dır 
"Germany". Ülke listesinde 
gezinmek için w veya x 
tuşuna dokunarak 41 Avrupa 
ülkesinden birini seçebilirsiniz.

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

Resim 3.21 Haritada şehir POI’si 
(City POI on Map)

P321

5. POI’nin yerini seçmek için;
• "POI in City" ekranına dönmek 

için 4 üzerine dokunun.
Şehri değiştirmek için 4 
düğmesine basın ve "City 
Search" (şehir araması) 
ekranına geçin.

Resim 3.19 POI Kategorisi 
Seçilmesi (Select POI Category)

P319

3. Şimdi de POI kategorisini seçin;
• POI kategorisini onayladıktan 

sonra, ileri "Next" üzerine 
dokunun ve POI arama "POI 
Search" ekranına girin.

Resim 3.20 Şehirde POI Arama 
(Search POI in City)

P32

4. Sonuçlar arasından bir POI seçin
veya istenen POI’nin adını girin;
• POI arama "POI Search" 

ekranında, sistem tarafından 
otomatik olarak şehrin 
varsayılan konumu etrafında 
bulunan POI’ler gösterilir. 
İstenen birini seçebilir veya 
adını klavye üzerinden 
girebilirsiniz.
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esim 3.23 POI Menu (POI 
enüsü) Ekranı

P323

1. Güncel konuma yakın POI’yi 
seçin;
• POI menüsünden "POI near 

Current Position" seçeneğini 
seçin ve POI kategorisi 
ekranına "POI Category 
Selection" girin.
esim 3.22 Rota planı ekranı

P322

. POI seçimini onaylamak için 
"OK" üzerine dokunun ve rota 
planı "Route Plan" ekranına girin.
• POI aramasını tamamladıktan 

sonra,"OK" üzerine dokunun, 
sistem otomatik olarak rota 
planı "Route Plan" ekranına 
girer (Resim 3.22) ve POI 
hedef listesinde gösterilir.

(2) Güncel Konum yakınında POL 
arama (Search POL near Current 
Position)
"POI near Current Position" en 
yakından en uzaktakine kadar 100 
POI’yi gösterir. Lütfen dikkat edin: 
GPS sabitlendiğinde, güncel konum 
"current position" aracınızın 
bulunduğu yerdir. GPS 
sabitlenmediğinde,"current position" 
GPS tarafından en son sabitlenen 
konumdur.

R
m



Bilgi ve eğlence sistemi 201

5

.
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A. bir POI seçebilirsiniz (bkz. 
P3.25);

B. POI adını veya ön harflerini 
girmek için klavyeye dokunun 
(bkz. sayfa P3.26).

C.haritada bir POI yerini kontrol 
edebilirsiniz (bkz.P3.27);

Resim 3.26 POI Adı Girilmesi 
(Enter POI Name)

P326
Resim 3.24 POI Kategorisi Seçimi 
(POI Category Selection)

P324

2. Bir POI kategorisi seçin.
• Daha fazla kategoriye bakmak 

için x veya w üzerine 
basabilirsiniz. Seçimi 
onayladığınızda, ileri "Next" 
üzerine dokunun ve sistem en 
yakın POI listesine "Nearest 
POI list" girer. Kategoriye 
bakmak istediğinizden emin 
değilseniz, tüm POI’leri "All 
POI" seçebilirsiniz. Bu 

durumda sistem güncel 
konuma yakın tüm 
kategorilerdeki POI’leri 
gösterir.

Resim 3.25 En Yakın POI Listesi 
(Nearest POI List)

P32

3. Sonuçlar arasından birini seçin 
ve "OK" üzerine dokunarak rota 
planı "Route Plan" ekranına girin
En yakın POI listesi "Nearest PO
List" ekranında 
yapabilecekleriniz:
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R
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esim 3.29 POI Menüsü (POI 
enu) Ekranı

P329

2. Bir ülke seçin;
• Ülke arama "Country Search" 

ekranında, varsayılan ülke, en 
son aranan Almanya’dır 
"Germany". Ülke listesinde 
gezinmek için x veya w 
tuşuna dokunarak 41 Avrupa 
ülkesinden birini seçebilirsiniz.
esim 3.27 Haritadaki en yakın 
OI (City POI on Map)

P327

(3) POI noktasının telefon 
numarası üzerinden aranması

Resim 3.28 POI Menüsü (POI 
Menu) Ekranı

P328

1. POI Menüsü "POI Menu" 
ekranında Telefon Üzerinden POI 
Aranması "POI Search by 
Phone" üzerine dokunun.
• Sistem Şehir Arama "Country 

Search" ekranına girer (Resim 
P 3.29).

R
M
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3. Bir varış noktasının, mevcut 
varış noktaları arasından 
seçilmesi
A-Navi Sistemi en son girilen en fazla 
50 istasyonu kaydeder ve bu 
hedeflere bir sonraki aramada 
kolayca erişebilirsiniz.
Resim 3.32 Search Menu (arama 
menüsü) ekranı

P332
Resim 3.30 Şehir Araması (City 
Search)

P330

3. Şehir adını girin ve istenen şehri 
seçin;
• Şehir adını veya ön harflerini 

girebilirsiniz, sistem eşleşen 
sonuçları otomatik olarak 
gösterir.

• İstenen şehri seçin ve Telefon 
Numarası Arama "Phone No 
Search" ekranına girmek için 
"OK" üzerine dokunun.

Resim 3.31 POI Telefon 
Numarasının Girilmesi (Enter POI 
Phone No)

P33

4. Bir telefon numarası girin ve 
sonuçlardan bir POI seçin.
• Sistem Şehir Kodunu ve 

varsayılan şehir merkezi 
etrafındaki POI’leri otomatik 
olarak gösterir.

• Klavye ile telefon numarasını 
girin ve Rota Planı "Route 
Plan" ekranına girmek için 
"OK" üzerine dokunun.
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1
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. Varış noktası olarak haritadaki 
ir noktanın seçilmesi
-Navi Sistemi haritayı istene yere 
aydırarak bir hedef ayarlanmasına 
ardım eder.

esim 3.34 Search Menu (arama 
enüsü) ekranı

P334
. Arama Menüsü "Serach Menu" 
ekranında Son Hedef "Recent 
Destination" üzerine dokunun.
• Arama menüsü "Search 

Menu" ekranında (Resim 
3.32), en son hedef "Recent 
Destinations" üzerine 
dokunun ve en son hedef 
"Recent Destination" ekranına 
girin (Resim 3.33).

esim 3.33 En Son Hedef Listesi 
ecent Destination List)

P333

2. İstediğiniz bir hedefi girin.
• Hedef olarak bakmak 

istediğiniz en son hedefi seçin 
ve "OK" üzerine dokunun.
Seçenekler: Hedefin yerini 
kontrol etmek için "On Map" 
üzerine dokunun

3. "OK" üzerine dokunun ve Rota 
Planı "Route Plan" ekranına girin.

Başarı ile çalıştırıldığında, sistem 
otomatik olarak rota planı "Route 
Plan" ekranına döner ve hedef 
listesinden seçilmiş olan hedefi 
gösterir.

4: Son ekrana dönülür.

Sil: Bir hedef silinir.

Haritada: Dokunun ve haritada 
seçilen hedefe bakın.

OK: Seçilen hedefi onaylayın.

w: dokunun ve en son ekrana girin. 
Gri düğme bu işlevin çalışmadığını 
gösterir.

x: dokunun ve bir sonraki ekrana 
girin.
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Resim 3.36 Haritada POI Kontrol 
Etme (Check POI info on Map)

P336

3. "OK" üzerine dokunun ve Rota 
Planı "Route Plan" ekranına girin.
• Hedefinizi bulduktan sonra, 

"OK" üzerine dokunarak bu 
noktayı hedef olarak ekleyin.

5. Varış noktasının koordinatlar 
üzerinden aranması
Hedefinizin coğrafik koordinatlarını 
biliyorsanız, bu koordinatları girerek 
istediğiniz yere gidebilirsiniz.
1. Arama Menüsü "Search Menu" 
ekranında harita "Map" üzerine 
dokunun;
• Sistem Harita Arama "Map 

Search" ekranına girer (Resim 
3.35).

Resim 3.35 Haritada Hedef 
Aranması "Search destination on 
Map"

P335

2. Haritayı kaydırın ve harita 
üzerindeki bir noktaya tıklayın;

• Harita Arama "Map Search" 
ekranında (Resim 3.35), 
haritayı büyülterek/küçülterek
veya hareket ettirerek 
ilgilendiğiniz yerleri 
bulabilirsiniz;

• POI veya cadde üzerine 
dokunarak bilgilerini 
okuyabilirsiniz (Resim 3.36).

• r düğmesine basarak, birden
fazla POI noktalarının bir 
yerde toplanmış olması 
durumunda diğer POI 
bilgilerine erişebilirsiniz.
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esim 3.39 Dijital Format

P339

erece formatında "Lon" (Boylam) 
eri giriş alanına dokunun (Resim 
.38). Boylam için derece girmeden 
nce "E" (Doğu Boylamı) veya "W" 
Batı Boylamı) girilmelidir. Enlem için 
erece girmeden önce, "N" (Kuzey 
nlemi) veya "S" (Güney Eylemi) 
irilmelidir.

ijital formatta enlem veya boylam 
irmeden önce "—" (Batı 
oylamı/Kuzey Enlemi) girilmelidir.
esim 3.37 Search Menu (arama 
enüsü) ekranı

P337

. Arama Menüsü "Serach Menu" 
ekranında Koordinatlar 
"Coordinates" üzerine dokunun;
•  Arama menüsü "Search 

Menu" ekranında (Resim 
3.37). koordinatları 
"Coordinates" seçin ve 
koordinat girişi "Coordinates 
Input" ekranına girin (Resim 
3.38).

Resim 3.38 Derece Formatı

P338

2. Koordinat tipini değiştirmek için 
"Format" üzerine dokunun;
A-Navi iki farklı koordinat biçimini 
destekler: Derece Biçimi (Resim 
3.38) ve Dijital Biçim (Resim 
3.39).Bu iki format arasında 
değiştirmek için "Format" 
düğmesine dokunabilirsiniz.

3. Koordinatları girin ve "OK" 
üzerine dokunun.
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Resim 3.41 Adres Defteri (Address 
Book) Ekranı

P341

2. Bir adres veya POI seçin ve "OK" 
üzerine dokunun.
• Hedef olarak bakmak 

istediğiniz bir adres seçin ve 
"OK" üzerine dokunun.

Başarı ile çalıştırıldığında, sistem 
otomatik olarak rota planı "Route 
Plan" ekranına döner ve hedef 
listesinden seçilmiş olan hedefi 
gösterir.
6. Varış noktasının adres 
defterinden seçilmesi
Ev adresinizi ve diğer sık 
kullandığınız yerleri Adres Defterine 
kaydedebilirsiniz.

Resim 3.40 Search Menu (arama 
menüsü) ekranı

P340

1. Arama menüsü "Search Menu" 
ekranında adres defterine 
"Address Book" dokunun;
• Arama menüsü "Search 

Menu" ekranında (Resim 
3.40), adres defteri "Address 
Book" seçin ve adres defteri 
"Address Book" ekranına girin
.
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2. UK Posta Kodunu "UK Postcode" 
girin ve OK üzerine dokunun;

esim 3.44 Posta Kodu sonuçları

P344

3. İstenilen posta kodunu seçin;
 UK (Birleşik Krallık) posta 
dları

esim 3.42 Search Menu (arama 
enüsü) ekranı

P342

1. Arama Menüsü "Search Menu" 
ekranında UK Posta kodları "UK 
Postcode" üzerine dokunun;
• Arama menüsü "Search 

Menu" ekranında (Resim 
3.42), UK Posta kodlarını "UK 
Postcode" seçin ve Posta 
Kodu girişi "Postcode Input" 
ekranına girin (Resim 3.43).

Resim 3.43 Posta Kodu Giriş 
(Postcode Input) Ekranı

P343

R
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Resim 3.47 Sistem cevabı

P347

• Evet "Yes" üzerine dokunun, 
sistem arama menüsü "Search 
Menu" ekranına girer ve ev 
adresini ayarlar.
Resim 3.45 Haritadaki Yer

P345

4. Yeri harita üzerinde kontrol edin.

8. Go home (eve git)
A-Navi sistemi ile belirli bir ev 
adresine kolay ve etkin bir şekilde 
doğrudan gidebilirsiniz. "Main Menu" 
(Resim 3.46), "Go Home" (eve git) 
seçeneğini seçin ve doğrudan My 
Home (evim) konumuna gitmeye 
başlayın.

Resim 3.46 Search Menu (arama 
menüsü) ekranı

P34

• My Home (evim) konumunun 
belirlenmemiş olması halinde "Go
Home" (eve git) düğmesine 
bastığınızda sistem Resim 
3.46’da görüldüğü şekilde cevap
verir.
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R

•

A
P

-Navi sistemi navigasyon 
snasında iki ara hedef 
yarlanmasına olanak sağlar. 
istem, belirlemiş olduğunuz ara 
edef aralıklarına istinaden önerilen 
ir rota hesaplar ve sizi son varış 
oktasına götürür.

ra hedefleri/hedefi girdikten sonra, 
istem rota planı "Route Plan" 
kranına girer. Bu bölümde bu 
kranda bulunan tüm işlevler 
çıklanmaktadır.

. Hedef yönetimi

1) Varış noktası(ları) ekleme veya 
ilme
-Navi sistemi ile iki ara hedef ve 
arış noktası girilebilir. Normal 
aşlama noktası GPS tarafından 
espit edilen güncel konumdur.

 Ekle: dokunun ve ara hedef/varış 
oktası aramak için arama 
enüsüne "Search Menu" girin. 

 Sil: dokunun ve sarı işaretlenmiş 
lan ara hedef/varış noktası silinir.
esim 3.49 Rota planı ekranı

P349

Ev adresini belirledikten sonra, 
sistem rota planı "Route Plan" 
ekranına girer.

yrıntılar için Rota Planı "Route 
lan" bölümüne bakın.

Rota planı
Resim 4.1 Rota planı

P41

A-Navi sistemi ile istenen hedefi 
girebilir ve rotanın nasıl 
hesaplanacağını da 
belirleyebilirsiniz. 
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A. Haritayı iğneleyin ve ara 
hedef/varış noktası bilgilerini 
kontrol edin.

B. Büyültmek/küçültmek için;
C.Haritayı her yöne doğru 

çekmek için

2. Rota seçenekleri
A-Navi sistemi optimum navigasyon 
ayarları sunar. Bu ayarlar rota 
hesaplamada temel parametreler 
olarak kullanılır.
(2) Varış noktasının sırasının 
değiştirilmesi 
w: dokunun ve işaretlenmiş olan ara 
hedefi/varış noktasını yukarıya 
kaydırın.

x: dokunun ve işaretlenmiş olan ara 
hedefi/varış noktasını aşağıya 
kaydırın.

Gri tuş bu işlevin etkin olmadığını 
gösterir.

(3) Varış noktasının haritada 
gösterilmesi

Resim 4.2 Haritadaki Varış Noktas
"Destination on Map"

P4

• Rota planı "Route Plan" 
ekranında, "On Map" üzerine 
dokunun ve işaretlenmiş olan ara
hedefin/varış noktasının 
haritadaki yerine girin. Burada 
yapabilecekleriniz:
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R
O

•

ota stili:
n hızlı zaman: en hızlı rotayı 
esaplar ve aracı hemen hemen 
zami hıza yakın olarak sürebilirsi- 
iz. En kısa mesafe: sizi mümkün 
lan en direkt rotayı kullanarak varış 
oktasına götürür. Bu sebepten en 
z kilometre katedilir. 

: dokunun ve Rota Planı "Route 
lan" ekranına dönün.

K: rota opsiyonu ayarlarını 
naylamak için basın ve "Route 
lan" ekranına dönün.

. Navigasyon modunun seçilmesi
-Navi sisteminde topla olarak 
şağıda belirtilen üç navigasyon 
odu bulunur: 

ota Navigasyonu: başlangıç, ara 
edef ve hedef arasında gerçek 
amanlı navigasyon.

imülasyonlu Navigasyon:
aşlangıç, ara hedef ve hedef 
rasında canlı gibi navigasyon. Rota 
oyunca POI veya rota bilgilerini 
esim 4.3 Rota Seçenekleri (Route 
ptions)

P43

Rota Planı "Route Plan" 
ekranında "Options" üzerine 
dokunun ve Rota Seçenekleri 
"Route Options" ekranına girin 
(Resim 4.3).

A-Navi sistemi kullanıcıya farklı 
navigasyon koşullarına bağlı olarak 
yol tipini ve rota sitilini seçme olanağı 
sağlar Varsayılan ayarlar en hızlı 
rota (Quickest Route) ve Otoyol 
Kullanımı (Use of Highway), Feribot 
Kullanımı (Use of Ferries) ve Ücretli 
Geçişlere İzin Ver’dir (Allow Toll). 
Modu veya yolu değiştirmek için her 
bir parametreye dokunabilirsiniz. 

Yol tipi: 
- Use of Highway: en fazla otoyol 

kullanımı
- Use of Highway: en az otoyol 

kullanımı
- Use of Ferries: en fazla feribot 

kullanımı 
- Use of Ferries: en az feribot 

kullanımı
- Avoid Toll Roads (Ücretli 

Geçişler Olmasın) 
- Avoid Toll Roads: ücretli 

geçişlere izin ver

R
E
h
a
n
o
n
a

4

P

O
o
P

3
A
a
m

R
h
z

S
b
a
b



Bilgi ve eğlence sistemi 213

4

Resim 4.5 Rota Planı-Simülasyon 
(Route Plan-Simulate)

P45

• Git "Go" üzerine basıldığında, 
rota navigasyon modu seçilir. Ve 
sistem otomatik olarak rota 
hesaplama "Route Calculating" 
ekranına girer ve GPS sinyalini 
(Resim 4.5) bekler.
kontrol etmenizi sağlar. Simülasyon 
modu çoğu zaman GPS pozisyonu 
bilinmiyorsa kullanılır.

Serbest Navigasyon: GPS konumu 
sabitlendikten sonra varış noktası 
olmadan gerçek zamanlı 
navigasyon.

Rota Navigasyonu: GPS konumu 
sabitlendikten sonra başlangıç ve 
hedef arasında gerçek zamanlı 
navigasyon. 

Rota planı "Route Plan" ekranında iki 
mod arasında seçim yapabilirsiniz: 
Rota Navigasyonu (Route Navi) 
(Navigasyon) (Resim 4.4) veya 
Simülasyon (Resim 4.5).

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

P4
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esim 4.8 Navigasyonun 
aşlatılması

P48

• Rota hesaplandıktan sonra, GPS 
pozisyonu sabitlenir ve sistem 
navigasyonu başlatır.

• Navigasyonu başlatma.
esim 4.6 Rota hesaplama

P46

otanın hesaplanması 
mamlanmadan önce, işlemi 
nlandırmak için her zaman " 

ancel" düğmesine basabilirsiniz.

Resim 4.7 Sistem cevabı

P47

• Rota planı ekranında, simülasyon 
"Simulate" üzerine dokunun ve 
sistem başlama noktasını 
değiştirmek mi istiyorsunuz? 
sorusunu yönetir.
Evet ise, sistem "Arama 
Menü"süne geçer.
Hayır (No) seçildiğinde sistem 
Resim 4.6’ya girer.

R
b
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Resim 5.2 Route Navi Map (rota 
navigasyonu haritası)

P52
Navigasyon
Varış noktası ve rota planlama 
seçildikten sonra, sistem optimize 
rotayı hesaplar ve navigasyonu 
başlatır. 

Rota Navi Haritası sürüş için gerekli 
tüm bilgileri açık ve anlaşılabilir 
şekilde verir. Bu arada, ek 
navigasyon ayarları yapabilir veya 
diğer olası Rota Navi Menüsü 
navigasyon işlemlerini yerine 
getirebilirsiniz. 

Resim 5.1 Route Navi Map (rota 
navigasyonu haritası)

P5

• "Route Navi Map" ekranında, rota
navigasyonu menüsüne girmek 
için ana menüye dokunun.
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esim 5.5 Baş yukarıya

P55

aş yukarıya "Heading Up": 
aritayı hareket ettiğiniz yöne göre 
evirir. 
uzey yukarıya "North Up: Harita 
abitlenir ve kuzeye doğru bakarak 
nünüzdeki sürüş koşullarına 
akmanızı sağlar.
 Harita seçenekleri

esim 5.3 Harita Seçenekleri

P53

arita Seçeneklerine (Map Options) 
m Serbest Navigasyon (Free Navi) 

enüsünden hem de rota 
vigasyonu (Route Navi) 

enüsünden erişebilirsiniz.

arita seçenekleri menüsü işlevleri: 

Otomatik harita çevirme 

Resim 5.4 Kuzey yukarıya

P54
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Resim 5.8 Gündüz Modu

P58
Resim 5.6 2D harita

P56

Resim 5.7 3D harita

P5

2D/3D: haritayı 2 ve 3 boyutlu 
görünümler arasında değiştirir.
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esim 5.10 Rota Bilgileri

P510

•  "Route Navi Menu" ekranında 
(Resim 5.4), tüm rotayı metin 
olarak göstermek için rota bilgileri 
"Route Information" üzerine 
dokunun (Resim 5.10).
esim 5.9 Gece Modu

P59

ay/Night: harita fonunu gündüz ve 
ce modları arasında değiştirir.

ighway Signpost: Haritada otoyol 
nyal direği gösterme işlevini 
ar/kapatır. 

esli Yönlendirme
Her dönüşte size talimat veren 
sesli yönlendirme YOK.
Her dönüşte size talimat veren 
sesli yönlendirme var 

Auto Zoom (Otomatik 
büyültme/küçültme) 
• Haritanın ölçeğini otomatik olarak 

sürüş hızına göre ayarlar ve 
haritayı daha iyi görmenizi sağlar. 

• Harita ölçeğini elle ayarlayın. 

Simülasyon Hızı
Bir simülasyon seyahati esnasında 
bir sürüş hızı ayarlamanıza izin verir. 
Simülasyon hızları 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.

2. Rota bilgileri

R
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(Resim 5.2) üzerine dokunun ve 
"Detour" ekranına girin (Resim 
5.12).

Resim 6.20 Rotadan Sapmalar 
"Detour"

P620

• Trafik sıkışıklığında, blokaja 
sebep olan noktaya uzaklığı 
tahmin edip uygun bir seçenek 
seçebilirsiniz. A-Navi sistemi yeni 
rotayı tekrar hesaplar.
• Rota bilgilerine: başlama noktası, 
varış noktası, mesafe, bir sonraki 
caddenin adı, iki dönüş 
arasındaki mesafe ve dönüş tipi 
dahildir. Örneğin: 2 km 
"Kennedyallee" üzerine gidin ve 
daha sonra sağa dönerek 
"Mörfelder Landstraße" 
caddesine girin.

3. Rota planı

Resim 5.11 Rota planı

P511

A-Navi sistemi size navigasyon 
esnasında varış noktasını değiştirme
veya daha fazla varış noktası ekleme
olanağı sağlar.
• "Route Navi Menu" ekranında 

"Route Plan" üzerine dokunun.

4. Rotadan sapmalar

Resim 5.12 Rotadan Sapmalar 
"Detour"

P51

• Rota Navigasyonu Menüsü 
"Route Navi Menu" ekranında, 
rotadan sapmalar "Detour " 
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0-2. O andaki GPS konumunu 
başlangıç noktası olarak 
ayarlayın, optimum rotayı 
kullanın ve navigasyonu 
başlatın.

• Otomatik yeni rota: Yanlışlıkla 
önerilen dönme noktasını 100 
metre ile kaçırdığınızda, A-Navi 
sistemi yeni rota modülünü 
etkinleştirir ve yeni bir rota 
hesaplanır. Bu sayede hiçbir 
şekilde kaybolmamanız sağlanır.
 Yeniden hesaplama

esim 5.13 Yeniden Hesaplama

P513

 anda önerilen rotanın uygun 
madığını düşünüyorsanız veya 
şlama ve varış noktaları arasında 
şka bir rotaya bakmak istiyorsanız, 
niden hesaplama "Recalculate" 
erine bastığınızda, sistem rotayı 
niden hesaplama ekranına girer.

6. Sonlandırma
Sonlandırma "Terminate" düğmesine 
dokunduğunuzda, sistem 
navigasyonu durdurur ve serbest 
navigasyon haritasına girer.

7. Otomatik rota
A-Navi sistemi emniyetli sürüşü 
dikkate alarak iki koşul altında 
çalışan otomatik rota (auto-routing) 
fonksiyonunu kullanıma sunar: 
• Navigasyonun otomatik olarak 

başlatılması: Bir varış noktası 
girdikten sonra, Rota Planında 
"Route Plan" ekranında Git "Go" 
üzerine basın ve A-Navi 
navigasyonu otomatik olarak 
başlatır. Bu işlem aşağıda 
açıklanmaktadır: 
0-1. GPS sinyalleri alınıyorsa, bir 

sonraki adımla devam edin. 
Alınmıyorsa, GPS sinyalleri 
alımını bekleyin; 
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Resim 6.3 Ayarlar_1

P63
Resim 6.4 Ayarlar_2

P64
Kurulum menüsü
Ayar
Resim 6.1 Free Navi Menu (serbest 
navigasyon menüsü)

P61

Resim 6.2 Route Navi Map (rota 
navigasyonu haritası)

P6

Ayarlar (Settings) A-Navi sistemini 
istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz 
seçenekler arasından seçim 
yapmanıza izin verir. 

Serbest Navigasyon menüsü veya 
rota navigasyonu menüsündeki 
"Settings" (ayarlar) ekranından 
erişebileceğiniz 11 ayar çeşidi 
mevcuttur.
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• Ayarlar "Settings" ekranında 
Güvenlik Uyarısı "Safety Alert" 
üzerine dokunun (Resim 6.3)  ve 
"Safety Alert" ekranına girin 
(Resim 6.6).

ız uyarısı açık ise, hız toleransı 
eğerini %0, %5, %10, %15 veya 
20 olarak ayarlayabilirsiniz.

. Trace record (iz kaydı)
-Navi sistemi navigasyon 
snasında GPS’den alınan tüm 
onum bilgilerini bir günlüğe 
aydeder. Haritada izin bir yolunu 
izer ve bu sayede sistemi yeniden 
ullandığınızda, geçmiş iz bilgilerine 
akmanızı sağlar. Bu işlev aracınızı 
öller veya ormanlar gibi kırsal 
lanlarda sürdüğünüzde çok 
ararlıdır.
 Ses Seviyesi

esim 6.5 Ses Seviyesi

P65

Ayarlar "Settings" ekranında ses 
seviyesi "Volume" üzerine doku- 
nun (Resim 6.3) ve "Volume" 
ekranına girin (Resim 6.5).
"-" üzerine basarak ses 
seviyesini azaltın veya "+" 
üzerine basarak ses seviyesini 
yükseltin.
sistemin sesini kısmak için y 
üzerine dokunun.

Ayarları tamamladıktan sonra, "OK" 
üzerine dokunun, sistem yapılan 
ayarları kaydeder ve ayarlar 
"Settings" ekranına geri döner.

2. Güvenlik uyarıları
Hız Uyarısı yerel azami hız sınırlarını 
geçtiğinizde sizi uyarır. Bu ayar ile 
hız uyarısını almak isteyip 
istemediğinize karar verebilirsiniz.

Resim 6.6 Güvenlik Uyarıları

P66
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• haritadaki adresin yerine bakmak 
için haritada "On Map" üzerine 
dokunun.

• Adres Defteri Düzenleme 
ekranına girmek için "Edit" 
üzerine dokunun.

Resim 6.9 Adres Defteri (Address 
Book) Düzenleme

P69
Resim 6.7 İz Kaydı

P67

• Kullanıcı "Record On"üzerine 
dokunduğunda, iz kaydı işlevine 
geçer; "Record Off" üzerine 
basıldığında ise, iz kaydı işlevi 
kapatılır.

• Ekranda tüm iz kayıtları 
gösterilebilir. Bir kayıt seçip 
Göster "Show" üzerine 
dokunduğunuzda, iz kaydı harita 
üzerinde gösterilir.

4. Adres defteri yönetimi
A-Navi sistemi 100 adres/POI 
kaydedebilir.

Resim 6.8 Adres Defteri (Address 
Book) Yönetimi

P6

• Ekle "Add" üzerine dokunun ve 
Adres Defterine adres/POI 
eklemek veya defterden 
adres/POI aramak için arama 
menüsüne "Search Menu" girin.

• adres defterinden bir kayıt silmek
için "Delete" üzerine dokunun.
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ve otomatikte de elle ayar 
kapalıdır.

• Otomatik "Automatic" açık ise, bir 
saat ayarlamanız gerekir.

aat "5:00-9:00 AM" ile başlayıp 
5:00-9:00 PM" ile sona erer.

. Ev adresinin ayarlanması

esim 6.11 Ayarlar

P611

• Ev adresi ayarı  "Set Home 
Address" üzerine dokunun ve 
arama menüsü "Search Menu" 
ekranına girin.
düzenlemek istediğiniz alana 
dokunun, ve imleç alana 
atladıktan sonra klavyeye 
dokunun. Giriş biçimini 
değiştirmek için "123" veya 
"SYM" üzerine dokunabilirsiniz.

esim 10 POI Simgesi Seçimi (POI 
on Selection)

P10

POI simgesi seçme "POI Icon 
Selection" ekranına girmek için 
Resim 6.9’daki 9 üzerine 
dokunun ve ekranına girin.

Gündüz / gece modu anahtarı
A-Navi sistemi haritanın renk 
şemasını gündüz veya gece 
koşullarına göre, elle veya otomatik 
olarak ayarlama olanağı sunar.

Resim 6.10 Gündüz/Gece modu 
geçişi

P610

• "Manually" (manüel) fonksiyon 
etkin iken harita modunu gece ve 
gündüz şeklinde ayarlayabilirsi- 
niz. Elle ayarlama seçildiğinde 
otomatik ayarlama işlevi kilitlenir 
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8. Boylam: Bir GPS sabitleme 
konumunun boylamı, örn. 
4724’51N;

8. Dil

Resim 6.13 Lisan Seçilmesi

P613

• Lisan simgesine basarak 
ses/program dilini seçebilirsiniz.

• "OK" üzerine dokunun ve 
Ayarlar’a dönün.
7. GPS status (GPS durumu)

Resim 6.12 GPS Durumu

P612

• "Settings" (ayarlar) ekranında 
(Resim 6.3), "GPS Status" (GPS 
durumu) seçeneği üzerinden 
"GPS status" (GPS durumu) 
ekranı görüntülenebilir (Resim 
6.12)

GPS durumu "GPS status" 
ekranında verilen bilgiler:

1. GPS aktif: GPS mevcut konumu 
sabitleştirdi. GPS aktif değil: 
GPS’te sabit bir konum yok.

2. Uyduların konumu: uyduların 
mevcut sabit konuma göre olan 
bağıl yönlendirilmeleri; 

Konumlandırma bilgileri. 

1. Tarih: GPS konumunu 
sabitleştirme tarihi, örn.13-02;

2. Saat: bir GPS konumun 
sabitleştirildiği saat (daima GMT 
saati olarak gösterilir), 
örn.15:20:34

3. Aracın hızı: Bir GPS konumu 
sabileştirme hızı.

4. Yükseklik: Bir GPS konumu 
sabitleştirme yüksekliği.

5. HDOP: Yatay hassasiyet 
seyreltilmesi

6. Uydu sayısı: 8
7. Boylam: Bir GPS sabitleme 

konumunun boylamı, örn. 
834’27E
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0. Ölçüm Birimi

esim 6.17 Ayarlar_2

P617

esafe birimini kilometre veya mil 
larak ayarlayabilirsiniz.
 Sağdan/Soldan seyir

esim 6.14 Ayarlar_2

P614

özle daha iyi görebilmek için, 
-Navi sistemi Soldan/Sağdan 
yirler için farklı UI düzenleri sunar.

Resim 6.15 Soldan Seyir

P615
Resim 6.16 Sağdan Seyir

P616

1

R
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o
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9

Ek
1. Dikkat
Aşağıdaki listedekiler bir sistem 
hatası olmayabilir: 

GPS konumlandırmayı 
etkileyebilecek durumlar:
• Bazı durumlarda 

otoyolda/viyadükte seyir etmeniz 
halinde kayar nokta sallanır.

• Çok dik bir yolda sürdüğünüzde.
• Virajlı bir yolda sürerken kayar 

noktanın döndüğünü görürsünüz. 
Bunun yolun yarıçapı ve 
aracınızın hızı ile bir ilgisi yoktur. 
Sebeplerden biri yolun gerçek 
durumunun elektronik haritadaki 
bilgilerden farklı olması, olabilir.

• Bir yola girmek için sağa/sola 
dönüş yaparken ve yakınlarda 
paralelyolların da bulunması 
durumunda (50 m’den daha 
yakın) kayar noktanın başka bir 
yola geçtiğini görebilirsiniz.
11. Seyir hızı ekranının 
açılması/kapatılması (ON/OFF)
Resim 6.18 Ayarlar_2

P618
Genelde araç hızı Navigasyon 
Haritasında gösterilir.

Fakat, GPS sinyalinde sapma 
olduğundan gösterilen araç hızı 
daima doğru olmayabilir. Bu işlev 
sayesinde hızı gösterme işlevini 
açıp/kapatabilirsiniz.

Ekran açık "Display On" sembolü gö- 
ründüğünde, aracın hızı gösterilmez; 
araç hızını gösterme işlevini 
açmak/kapatmak için dokunun.

12. Hakkında

Resim 6.19 Hakkında

P61

• Hakkında (About) ile A-Navi 
sistemi hakkında bilgi verilir:
A. Ürün Modeli
B. Yazılım Versiyonu
C.Harita Verileri Versiyonu
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• Varış noktası yakınlarında normal 
bir yol yerine sadece küçük yollar 
varsa, sistem sizi sadece varış 
noktanıza yakın bir yere 
yönlendirir.

• Size bir U dönüşü yapma talimatı 
verme;

• Yolun ayrıldığı gösterilmiyor;
• Dönme talimatı yolun gerçek 

konumuna uymuyor;
• Otoyol/ekspres yol üzerinde 

sürerken giriş/çıkışla ilgili yön 
göstergesi veya sesli 
yönlendirme yok.

• Şematik harita gerçek yol 
koşullarına uymuyor olabilir.

PS sinyallerinin alınmasının zor 
lduğu yerler
• Tünellerde;
• Yüksek binalar arasında;
• Asma yolların altında;
• Ağaçlık yerlerde/ormanlarda;
Kıvrımlı ve geniş bir yolda 
sürerken, gerçek mesafe 
uymadığından kayar nokta 
sapma gösterebilir.
Bir yeraltı garajından veya çok 
katlı kapalı garajın dönemeçli 
yolundan tekrar bir yola 
döndüğünüzde, kayar noktanın 
sapma gösterdiğini görebilirsiniz. 
Arabanız bir döner elevatörde 
ise, kayar noktanın oku doğru 
yönü göstermeyebilir.
Öndeki bir ayrılan yolda sesli 
mesaj verir.
Yönlendirilen mesafe gerçek 
mesafeden farklı olabilir.

u durumlardan biri meydana 
ldiğinde, sürüşe devam etmeniz 
linde GPS uydusu otomatik olarak 

evcut konum tespitini ayarlar.

Harita dosyalarının oluşturduğu 
sorunlar:
• Yeni yapılmış bir yoldan harita 

dosyasında kayıtlı bir yola geri 
döndüğünüzde, harita dosyası 
gerçek yol koşullarını 
yansıtmadığından, kayar nokta 
titreşebilir. Bir süre sürdükten 
sonra, sistem GPS sinyali 
bilgilerini kullanarak onu doğru 
konuma ayarlayacaktır.

• Yaya yolu veya yol 
kapandığından geçiş yok

• Yeni yol açılması ve eski yolun 
kapanması;

• Geçiş olmayan bir yola 
yönlendirme;

• Önerilen rota değiştirilmeden, 
rota yeniden hesaplandı;

• Asma yol yerine bir normal yola 
veya tersine yönlendirme;

G
o



Bilgi ve eğlence sistemi 229
Harici GPS anteni kullanıldığında, 
bu anteni aracın tavanına 
yerleştirmenizi öneririz. Aracınızın 
tavanında bir ray varsa, lütfen ray ile 
harici anteni ayırın.

GPS ABD Savunma Bakanlığı 
tarafından yönetilmektedir. GPS 
sinyalinin hassasiyetini bilerek 
azaltabileceğinden araç sapma 
gösterebilir. 

Kullanım Notu
• Güç kaynağını açtığınızda, GPS 

sinyali alınmadan, kayar nokta 
titreşebilir.

• Sistem kurulduktan sonra ilk kez 
kullanılıyorsa, kayar nokta 
titreşebilir.

• Kayar nokta gerçek koşula uygun 
değilse, sistem GPS sinyallerini 
kullanarak konumu ve yönü 
otomatik olarak ayarlar.
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2.

Simge İsim

Havaalanı

Müze

Şirket
 POI simgeleri

Simge İsim Simge İsim

All POI (Tüm 
POI-ihtiyaç noktaları) Resmi Bina

Sağlık Otomotiv

İş Müzik Merkezi
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Otel

Park etme

Görülecek Yerler

Polis Karakolu

Simge İsim
Lokantalar Şehir Merkezi

Finans Gece Hayatı

Servisler Akaryakıt İstasyonu

Dinlenme Alışveriş

Simge İsim Simge İsim
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Simge İsim
Hayvanat Bahçesi Tren İstasyonu

Simge İsim Simge İsim
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emi

C11E4023A

4. Klima (A/C) düğmesi.
5. Devridaim butonu.
6. Arka cam ve dış dikiz ayna 

buzunu giderme butonu.
Klima kumanda 
elemanları

Klima Sistemi...............................233
Hava çıkışları...............................247
Bakım ..........................................248

Klima Sistemi

Isıtma ve havalandırma sist

Kumanda düğmeleri:

1. Sıcaklık kontrol düğmesi.
2. Hava dağıtım modu düğmesi.
3. Fan kontrol düğmesi.
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ava dağıtım modu düğmesi

C11E4005A

ağıtım düğmesini, hava akışını 
önlendirmek istediğiniz moda göre 
yarlayın. 

ağıtım düğmesi, beş ayrı 
onumdan birine ayarlanabilir:

n (H)
u ayar, havayı orta ve yan hava 
ıkışlarına yönlendirir.

ift seviye ())
avayı iki yöne üfler. Havanın yarısı, 
öşeme çıkışlarına; diğer yarısı da 
ıcaklık kontrol düğmesi

C11E4003A

ıcaklık kontrol düğmesi, hava 
kışlarından verilen havanın 
caklığını kontrol eder.

üğmeyi soğuk hava için mavi alana, 
cak hava içinse kırmızı alana 
virin.

Fan kontrol düğmesi

C11E4004A

Sistemden gelen havanın akış 
oranını fan hızı kumanda düğmesini 
döndürerek kontrol edebilirsiniz. Fan 
hızını arttırmak için düğmeyi saat 
yönünde ve azaltmak için de saatin 
tersi yönde çeviriniz. 

Fan kontrol düğmesi kapalı 
konumundan adım 4’e kadar 
ayarlanabilmektedir.

H
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a
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ç

Ç
H
d
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A

 

 

Camlarınız devridaim modunu uzun 
bir süre kullandığınızda 
buğulanabilir. Böyle olduğunda, dış 
hava moduna dönmek için devridaim 
butonuna tekrar basın.

Dikkat

Devridaim modunun uzun süre 
kullanımı uykunuzu getirebilir.
Temiz hava için periyodik olarak 
dış hava moduna geçin.
orta ve yan çıkışlara yönlendirilir.

Zemin (6)
Havanın çoğunu, döşeme çıkışlarına 
yönlendirir. Havanın bir kısmı ön cam 
buz çözücü çıkışlarına, yan hava 
çıkışlarına ve arka hava çıkışlarına 
da yönlendirilir. Arka bölmeye giden 
hava akışının engellenmemesi için, 
ön koltuk altındaki alanın temiz 
tutulması gerekir.

Zemin/Buz çözme (-)
Bu mod ile havanın büyük bir kısmı 
ön cam ve ön kapı camı buz çözme 
hava çıkışları ile döşeme hava 
çıkışlarına yönlendirilir. Az bir miktar 
hava da yan hava çıkışlarına 
yönlendirilir.

Buz çözme (0)
Havanın büyük bir miktarını ön cam 
ve ön kapı camı buz çözme hava 
çıkışlarına yönlendirir. Az bir miktar 
hava da yan hava çıkışlarına 
yönlendirilir.

Devirdaim modu butonu

C11E4006

Araç tozlu koşullarda kullanıldığında
veya trafik kirliliğinden veya dış 
ortamdaki dumandan sakınmak 
istendiğinde ve yolcu bölmesinin 
çabuk soğutulması veya ısıtılması 
gerektiğinde, bu tuşa basınız. 
Gösterge ışığı yanacak ve kabin içi 
hava devridaimi başlayacaktır.

Devridaim modu butonuna tekrar 
basmak, dış havayı yolcu bölmesine
çeker. Gösterge söner.
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limayı (A/C) açmak için:
1. Motoru çalıştırın.
2. Klima düğmesine (A/C) basın. 

(Klimanın çalıştığını belirtmek için 
gösterge ışığı yanacaktır)

3. Fan devrini ayarlayın.

Not

Fan kontrol düğmesi, kapalı 
konumda olduğunda klima 
çalışmayacaktır.

limayı kapatmak için:
lima düğmesine (A/C) tekrar basın. 

Klimanın kapandığını belirtmek için 
österge ışığı sönecektir)
lima sistemi
lima (A/C) sisteminin soğutma 
itesi, araç içindeki havanın 
ğutulmasının yanısıra hava 

erisindeki nemi, tozu ve polenleri 
mizler. 

lima devrede olduğunda bile, 
caklık kontrol düğmesini sıcak 
numa getirmişseniz, aracınıza 

cak hava verilir.

Not

Klima devredeyken araç 
kullandıktan sonra, motor 
bölmesinin altında su damlası 
görebilirsiniz. Bu normaldir. Çünkü 
soğutma sistemi, hava içindeki 
nemi almaktadır.

Not

Soğutma sistemi kompresörü, 
motor gücü ile çalışır. Bu nedenle, 
kompresör çalışırken motor gücü 
ve performansında belli bir 
değişiklik olduğunu sezinlersiniz.

Klima (A/C) butonu

C11E4007A

K

K
K
(
gDikkat

Uzun yokuşlar yukarı veya sıkışık 
trafikte sürerken klima (A/C) 
tertibatınızı kullanmanız, motorun 
aşırı ısınmasına neden olabilir.
Sıcaklık göstergesini izleyin.
Sıcaklık göstergesi motorun aşırı 
ısındığını gösteriyorsa, klimayı 
kapatın.
Araç zarar görebilir.
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Isıtma
Azami ısıtma
Yolcu bölmesini çabuk ısıtmak için 
azami ısıtma modunu kullanın. Bunu 
uzun süreli kullanmayın, çünkü araç 
içi hava kirlenebilir ve camlar 
buğulanabilir. Camlardaki buğuyu 
gidermek için, devridaim butonunu 
kapatın ve araca taze hava girmesini 
sağlayın. 

Azami ısıtma için:

1. Klimayı (A/C) kapatın. (Gösterge 
söner)

2. Devridaim düğmesine basın. 
(Gösterge yanar)

3. Hava dağıtım düğmesini 
BI-LEVEL (Çift çıkış) ()) veya 
FLOOR (zemin) (6) konumuna 
çevirin.

4. Isıtma amacıyla sıcaklık kontrol 
düğmesini kırmızı alanın sonuna 
kadar çevirin.

5. Fan kontrol düğmesini, istenilen 
devire çevirin.
Soğutma
Azami soğutma
Sıcak havada ve aracınızın uzun 
süre güneş ışığı altında kaldığı 
durumlarda azami soğutma elde 
etmek için: 

1. Sıcak havanın çıkması için 
camları hafifçe açın.

2. Klima (A/C) tuşuna basın. 
(Gösterge yanar) 

3. Devridaim düğmesine basın. 
(Gösterge yanar)

4. Hava dağıtım düğmesini FRONT 
(Ön) moduna (H) getirin.

5. Soğutma amacıyla sıcaklık 
kontrol düğmesini mavi alanın 
sonuna kadar çevirin.

6. Fan kontrol düğmesini en yüksek 
devire getirin.

Normal soğutma
1. Klima (A/C) tuşuna basın. 

(Gösterge yanar)
2. Devridaim düğmesine basın. 

(Gösterge yanar)
3. Hava dağıtım düğmesini FRONT

(Ön) (H) veya BI-LEVEL (Çift 
çıkış) ()) konumuna çevirin.

4. Soğutma için sıcaklık kontrol 
düğmesini mavi alana getirin.

5. Fan kontrol düğmesini istenen 
devire getirin.



238 Klima kumanda elemanları 

N
1

2

3

4

5

3. Hava dağıtım düğmesini FRONT 
(Ön) (H) veya BI-LEVEL (Çift 
çıkış) ()) konumuna çevirin.

4. Soğutma için sıcaklık kontrol 
düğmesini mavi alana getirin.

5. Fan kontrol düğmesini istenilen 
hıza çevirin.
ormal ısıtma
. Klimayı (A/C) kapatın. (Gösterge 

söner)
. Devridaimi kapatın. (Gösterge 

söner) 
. Hava dağıtım düğmesini ZEMİN 

(6) veya BI-LEVEL (Çift çıkış) 
()) konumuna çevirin.

. Isıtma için sıcaklık kontrol 
düğmesini kırmızı alana getirin.

. Fan kontrol düğmesini istenilen 
hıza çevirin.

Havalandırma
Çift seviye
Bu ayarı serin ama güneşli günlerde 
kullanın. Daha sıcak hava, döşeme 
alanına ve serin dış hava ise 
vücudunuzun üst kısmına 
verilecektir. 

Bu ayarı kullanmak için: 

1. Devridaim düğmesini kapatın. 
(Gösterge söner)

2. Hava dağıtım düğmesini 
BI-LEVEL (Çift çıkış) ()) 
konumuna çevirin. 

3. Sıcaklık kontrol düğmesini, 
istenilen sıcaklığa ayarlayın. 

4. Fan kontrol düğmesini, istenilen 
devire çevirin.

Havalandırma
Havayı orta ve yan hava çıkışlarına 
yönlendirmek için: 

1. Klimayı (A/C) kapatın. (Gösterge 
söner)

2. Devridaimi kapatın. (Gösterge 
söner)
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Otomatik klima kontrolü
Genel tanımlama
Tam otomatik ısı kontrolü (FATC) 
sistemi, aracınızın iç ısısını otomatik 
olarak kontrol eder ve aracın içinde 
hava durumuna, dış ortam 
sıcaklığına veya mevsime bağlı 
olmaksızın, maksimum derecede 
konfor sağlar. Arzu edilen ısıyı, 
AUTO (otomatik) modunu 
seçtiğinizde, yerine getirir.

İstenen sıcaklık; araç içindeki bir 
sensör sinyaliyle, soğutma sıvısı 
sıcaklığıyla, güneş sensörünün 
sinyaliyle ve çevre sıcaklık 
sensörünün sinyaliyle kontrol edilir.
BUZU ÇÖZME VE BUĞUYU 
GİDERME
Ön cam buzunun çözülmesi için:

1. Hava dağıtım düğmesini buzdan 
arındırma (0) konumuna getirin.

2. Sıcak hava için, sıcaklık kontrol 
düğmesini kırmızı alana getirin.

3. Hızlı buz çözme için, fan kontrol 
düğmesini en yüksek devire 
getirin.

Not

Bazı modellerde, buz çözücü 
verimliliğini artırmak için, 
DEFROST (Buz çözme) (0) veya 
FLOOR/DEFROST (Zemin/Buz 
çözme) (-) modunu seçtiğinizde 
klima otomatik olarak devreye 
girer.

Ön camın buğulanmaması ve sıcak 
havanın döşemeye yönlendirilmesi 
için, hava dağıtım düğmesini 
FLOOR/DEFROST’a (Döşeme/Buz 
çözme) (-) getirin.

Dikkat

Dış hava ile ön cam sıcaklığı 
arasındaki fark, camların 
buğulanmasına yol açar ve 
görüşünüzü engeller.
Sıcaklık kontrol düğmesi mavi 
alana getirildiğinde, aşırı nemli 
havada FLOOR/DEFROST 
(Zemin/Buz çözme) (-) veya 
DEFROST (Buz çözme) (0) 
kullanmayın.
Bu durum bir kazaya, kişisel 
yaralanmaya veya aracınızda 
hasara yol açabilir.
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C3D4013A

racınızın içinden alınan sıcaklık 
ilgileri AUTO modunda çalışırken 
avalandırrma sistemi 
ereksinimlerini sağlamak için 
ullanılır.

S
y
c
s

Dikkat

Fonksiyonunu bozacağından 
dolayı sıcaklık sensörünün üzerine 
etiket yapıştırmayın.
üneş ışığı sensörü

C11E4021A

üneş ışığı sensörü ön cam buğu 
derme kanallarının önüne 
rleştirilmiştir.

u sensör AUTO (otomatik) modda 
lıştığında güneş ışığı saptar.

Sıcaklık sensörü

C3D4012A A
b
h
g
k

Dikkat

ensörün önüne etiket 
apıştırmayın veya herhangi bir 
isimle kapatmayın. Aksi takdirde 
ensörde bir arıza meydana gelir.
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C3D2014A
Otomatik sıcaklık kontrolü
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stenen sıcaklık değerinin 
irilmesi

C3D4011A

ıcaklık kontrol düğmesini istediğiniz 
ıcaklık değeri gösterilene kadar 
öndürün. 
aat yönünde: İstenen sıcaklık 
,5 C aralıklarla artar. 
aatin tersi yönde: istenen sıcaklık 
,5 C aralıklarla artar. 
stediğiniz sıcaklık değerini tercihiniz 
oğrultusunda 18 C ile 28 C 
rasında ayarlayabilirsiniz.
. Ayarlanmış sıcaklık

. Buz çözücü (Defroster) 
göstergesi

. Hava dağıtım modu düğmesi.

. Klima göstergesi

. Dış ısı

. Auto modu göstergesi

. Dış hava modu göstergesi

. Devridaim modu göstergesi

. Fan çalışma göstergesi
. Fan devri göstergesi
. Çift bölge.

ATC’nizi AUTO modunda 
lıştırdığınızda yapmanız gereken 
k şey tercih ettiğiniz sıcaklık 
ğerini girmenizdir. 

AUTO tuşu

C3D4003A

AUTO butonuna basıldığında, iç ısı, 
arzu edilen önceden ayarlanmış 
ısıya ulaşmak için otomatik olarak 
kontrol edilir. Sistem, hava dağıtım 
modunu, fan hızını, klima sistemini 
ve devirdaim fonksiyonlarını otomatik 
olarak kontrol edecektir. 
AUTO mod göstergesi, gösterge 
panelinin ortasında bulunan DIC 
(Sürücü Bilgi Merkezi)’de 
görüntülenecektir.
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A

Manuel kontrol
Klima (A/C) butonu

C3D4005A

Klimayı açar ve kapatır. Bu düğmeye 
basıldığında AUTO (OTOMATİK) 
modu iptal edilir ve gösterge söner.
Klima çalışırken ekranda A/C 
göstergesi (#) gösterilir. 
Klimayı kapatmak için A/C 
düğmesine tekrar basın veya tüm 
sistemi kapatmak için OFF 
düğmesine basın.
Not

İstenen sıcaklık değeri ister "HI" 
(maksimum) ister "LO" (minimum) 
değerine ayarlanmış olsun, iç 
sıcaklık değeri istenen değere 
ulaşsa bile fan en yüksek devirde 
sürekli çalışmaya devam eder.

Çift Bölge: Sıcaklık hen sürücü hem 
de yolcu için ayrı ayrı ayarlanabilir. 
Yolcuya ait sıcaklığı arttırmak veya 
azaltmak için SYNC kadranını 
ayarlayın.
DIC üzerindeki veya navigasyon 
ekranındaki Çift Bölge/Tek Bölge her 
seferinde SYNC düğmesine basarak 
değiştirilebilir.
Tüm klima ayarlarını sürücü 
ayarlarına ilişkilendirmek için Çift 
Bölge modu sırasında SYNC 
düğmesine basın.

C3D4004

Sistemi kapatmak için, OFF 
düğmesine basın.
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an hızı kontrol düğmesi

C3D4008A

an devrini bu düğmeyi döndürmek 
uretiyle ayarlayın.
u düğme çevrildiğinde AUTO modu 

ptal edilir. 
ava dağıtım modunun 
eğiştirilmesi

C3D4006A

ODE düğmesine basılmışsa AUTO 
odu iptal edilir ve hava dağıtım 
odu aşağıdaki sıraya göre 
ğiştirilir.

N (FRONT)(H)  ÇİFT SEVİYE 
I-LEVEL) ()) ZEMİN 
LOOR)(5) ZEMİN/BUZ ÇÖZME 
LOOR/DEFROST)(/)

Devirdaim modu butonu

C3D4007A

Dış havayı veya devirdaim havasını 
seçer. 

F

F
s
B
i
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A

 

AQS’yi kapatmak için, düğmeye 
tekrar basın. Gösterge lambası, 
AQS’nin aktif olmadığını onaylamak 
için söner.

Camlarınız AQS modunu uzun bir 
süre kullandığınızda buğulanabilir. 
Bu olduğunda, AQS modunu kapatın 
ve dış hava moduna çevirin.
Buz Çözme

C3D4009A

Ön camdaki buzu gidermek için 
DEFROST (0) düğmesine basın. 
Klima ve dış hava modu otomatik 
olarak açılırlar.

Fan devrini fan devir kontrol 
düğmesini kullanarak ayarlayın.

Bu mod tekrar buzu çözme 
düğmesine, hava dağıtım modu 
düğmesine veya AUTO düğmesine 
basılarak iptal edilebilir.

AQS

C3D4010

AQS (Hava Kalitesi Sensörü) 
otomatik olarak dış havayı yolcu 
bölmesine çeker veya dıştan gelen 
egzoz gazlarını kesmek için hava 
modunu devirdaim moduna 
dönüştürür ve yolcu bölmelerindeki 
havanın kirlenmesini önler.

AQS modunu aktifleştirmek için AQS
butonuna basın. Düğmedeki kontrol 
lambası yanar.
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lektronik Klima Sistemi

2443656

: Hava akışının yönünü 
eğiştirmek için basın.

^x: Fanın hızını artırmak veya 
zaltmak için basın.
ış sıcaklık görüntüleme 
kranı

C3D2005A

ış hava sıcaklığı daima DIC’de 
sterilir.

ıcaklık sensörü ön tampon 
lgesine yerleştirilmiştir.

eri nedeniyle, gösterilen sıcaklık 
şük seyir hızında veya 
lantideyken yol veya motor 
caklığından etkilenebilir.

Isı Birimi Değişimi
Isı birimini değiştirmek için, 
aşağıdakileri uygulayın:

1. Sürücü bilgi merkezindeki SET 
butonuna 2 saniyeden daha fazla 
basın. Isı birimi yanıp sönecektir.

2. Sıcaklık birimini değiştirmek için 
(CF) Q veya R tuşuna basın.

E

)
d

w
a
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A

 

Orta hava çıkışları

C11E4019A

Hava akış yönünü her iki 
ayarlanabilir orta çıkışlardan kontrol 
edebilirsiniz.
Yardımcı ısıtıcı (sadece 
dizel)
Bu ilave ısıtıcı elektrikli bir hava 
ısıtıcı tipidir ve klima modülüne 
monte edilmiştir. Bu cihaz, akan 
havanın sıcaklığının artarak yolcu 
bölmesine geçişini sağlayarak ısıtma 
etkisini geliştirir.

Hava çıkışları

Ayarlanabilir havalandırma 
çıkışları
Yan havalandırma çıkışları

C11E4018

Ayarlı yan çıkışlar aracılığı ile, hava 
ön yolcu alanının her iki yan tarafına
veya yan camların üzerine 
yönlendirilebilir.
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ava girişi
otor bölümünde ön camın ön 

arafındaki hava girişleri tıkalı 
lmamalıdır, hava girişinin 
ağlanması için temiz tutulmalıdır.

erektiğinde yapraklar, pislikler veya 
ar birikintileri temizlenmelidir.H

k
k
y

rta ve yan çıkışları kapatmak 
in

ekerleği, hava akışının çıkışlardan 
kmasını bloke etmek için her bir 
valandırma çıkışının altına veya 
nına döndürünüz.

abit havalandırma çıkışları
n cam buz çözme 
avalandırma çıkışları
n cam buz çözme havalandırma 
kışları, havayı ön cam üzerine 
nlendirir.

öşeme çıkışları
öşeme çıkışları, havayı ön ayak 
anına yönlendirir.

Ön kapı camı buğu çözme 
havalandırması
Ön kapı camı buz çözücü çıkışları, 
havayı yan camlara, esas olarak dış 
dikiz ayna hizasına yönlendirir.

Arka havalandırma çıkışları
Soğuk ve sıcak hava, ön koltukların 
altında yer alan kanallardan arka 
ayak bölmesine geçer.

B
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k

{Uyarı

avalandırma çıkışlarına ait 
anatların üzerine herhangi bir şey 
oymayın. Kaza halinde hasar ve 
aralanma tehlikesi mevcuttur.
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7
2042718

4. Klima filtresini değiştirin.

Not

Yeni filtre takarken, hava akış 
yönüne dikkat ettiğinizden emin 
olun.

Not

Filtre değişimi için yetkili tamir 
atölyesine gitmenizi tavsiye ederiz.
Yolcu bölümü hava filtresi
Dışarıdan gelen hava içerisindeki 
toz, kurum, çiçek tozları, sporlar 
polen filtresi ile temizlenir.

2269500

1. Torpido gözü çevresindeki altı 
vidayı sökünüz.

2. Torpido gözünü, altından hassas 
bir biçimde çekerek çıkarın.

204271

3. Filtre kapak vidasını sökün.

Dikkat

Filtre gövdesi çevresindeki keskin 
kenarlar elinizi yaralayabilir.
Klima fitresini değiştirirken, 
koruyucu eldiven kullanın.
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ervis
ptimum soğutma performansı için 

lima sistemini yılda bir kontrol 
ttirmenizi tavsiye ederiz.
 Fonksiyon ve basınç testi
 Isıtma fonksiyonu
 Kaçak kontrolü
 V kayışı kontrolü
 Kondenserin temizlenmesi ve
 Evaporatörün boşaltılması
 Performans kontrolü
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k
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k
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y
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e

Dikkat

Sadece doğru soğutma maddesi 
kullanın.

{Uyarı

Klima sistemleri sadece usta per- 
sonel tarafından kontrol edilmelidir. 
Uygun olmayan bakım yöntemleri 
yaralanmalara sebep olabilir.
Klimanın düzenli kullanımı
Klima sisteminin devamlı surette 
randımanlı çalışmasını temin etmek 
amacıyla, hava durumuna ve 
zamana bakılmaksızın klimanın ayda 
bir kez bir kaç dakika çalıştırılması 
gerekir. Soğutma fonksiyonunun 
düşük dış hava sıcaklıklarında 
çalıştırılması mümkün değildir.

S
O
k
e

Dikkat

ğer araç tozlu şartlarda, hava 
irliliğinin yüksek olduğu yerlerde 
e asfalt olmayan yollarda sık 
ullanılıyorsa hava filtresinin 
akımı daha sık aralıklarla 
apılmalıdır. 
iltrenin verimini azaltır ve 
ronşların daha fazla 
tkilenmesine sebep olur.
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.

Çalıştırma ve kullanım

Araç için alıştırma sürüşü
İlk birkaç yüz kilometre için araç 
kullanımı sırasında, araç 
performansını ve ekonomisini 
artırmak ve aracınızın uzun ömürlü 
olmasını sağlamak için aşağıda 
verilen önlemleri alın:
 Aracınızı tam gazda 

çalıştırmaktan kaçının.
 Motoru yüksek devirlerde 

çalıştırmayın.
 Acil durumlar hariç ani 

duruşlardan kaçının. Bu durum, 
frenlerin uygun şekilde 
oturmasını sağlayacaktır.

 Motorunuza zarar vermemek ve 
yakıt tasarrufu sağlamak için 
aracınızı; ani kalkış, ani 
hızlanma, uzun süreli yüksek 
devirde sürüşten kaçının.
Birinci viteste aracınızı tam gazla 
harekete geçirmeyin.
Sürüş ve kullanım

Sürücü bilgileri .............................251
Çalıştırma ve kullanım.................251
Motor egzozu...............................257
Otomatik şanzıman .....................259
Manuel şanzıman ........................265
Sürüş sistemleri ...........................266
Frenler .........................................267
Sürüş kontrol sistemleri ...............272
Nesne tespit sistemleri ................278
Yakıt ............................................284

Sürücü bilgileri

Bir aracın kontrolü
Asla motoru stop ederek 
aracınızı sürmeyin
Bu takdirde ünitelerden birçoğu 
(örneğin; fren gücü takviyesi, elektro
servo direksiyon) çalışmaz. Bu 
şekilde sürüş hem sizin için hem de 
başkaları için tehlikelidir.

Pedallar
Pedalların altına kayarak pedal 
hareketini kısıtlayabilecek herhangi 
bir eşyayı ayak bölümüne koymayın
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C3D3002A

ontak kumanda düğmesi dört farklı 
onuma döndürülebilir.

1. LOCK (Kapalı): Kontak kapalı
2. ACC: Ateşleme kapalı, 

direksiyon kilidi açık
3. ON: Kontak açık, dizel motor için 

ön ısıtma
4. START: Çalıştırıyor
Bir başka aracı çekmeyin.

ontak anahtarı konumları
ip 1

C11E3021A

OCK (KİLİTLEME): Ateşleme 
palı

CC (AKSESUAR): Ateşleme 
palı, direksiyon kilidi açık

N (AÇIK): Kontak açık, dizel motor 
in ön ısıtma

TART (MARŞ/ÇALIŞTIRMA):
otorun çalıştırılması

T

K
k

{Tehlike

Sürüş sırasında kontak anahtarını 
LOCK veya ACC konumuna 
getirmeyin.
Araç ve fren desteği çalışmayacak- 
tır, bu da aracınızın zarar 
görmesine, kişisel yaralanmaya 
veya ölüme sebep olabilir.

Dikkat

Kontak anahtarını motoru 
çalıştırmadan uzun bir süre ACC 
veya ON konumunda tutmayın.
Bu durum aküyü boşaltacaktır.



Sürüş ve kullanım 253

Kontak kumanda düğmesi ile 
motorun çalıştırılması
• Manuel şanzıman: debriyaj 

pedalına basın. Debriyaj pedalına 
ve fren pedalına basarak kontak 
kumanda düğmesini START 
(BAŞLAT) konumuna çevirin, 
motor çalıştığında bırakın.

• Otomatik şanzıman: Vites kolunu 
P (Park) veya N (Boş) konumuna 
getirin. Motor diğer konumlarda 
çalışmayacaktır. Araç hareket 
ederken motoru tekrar 
çalıştırmak için, sadece N (Boş) 
kullanın.
Eğer araçta anahtarsız erişim 
sistemi varsa, motoru çalıştırmak 
için ayağınızın fren pedalında 
olması gerekmektedir. 

• Dizel motor: K gidene kadar 
üniteyi ısıtmak için kontak 
kumanda düğmesini ON 
konumuna döndürün.

Kontak kumanda düğmesini START 
konumuna çevirin.
Motorun çalıştırılması
Motorun kontak anahtarı ile 
çalıştırılması
 Anahtarı ACC konumuna getirin. 

Direksiyon kilidini açmak için 
direksiyonu biraz hareket ettirin.

 Manuel şanzıman: debriyaj 
pedalına basın.

 Otomatik şanzıman: vites kolunu 
P veya N konumuna getirin.

 Gaz pedalına basmayın.
 Dizel motorlarda: ön ısıtma için K 

sönene kadar anahtarı ON 
konumuna çevirin.

 Debriyaj pedalına ve fren 
pedalına basarak anahtarı 
START (BAŞLAT) konuma 
çevirin, motor çalıştığında 
bırakın.

Çalıştırma işlemini tekrarlamadan 
önce veya motoru durdurmak için 
kontak anahtarını LOCK (KİLİTLE) 
konumuna geri getirin.

Dikkat

Marş motorunu bir seferde 
10 saniyeden daha uzun bir süre 
çalıştırmayın.
Eğer motor çalışmazsa, tekrar 
denemeden önce 10 saniye 
bekleyin.
Bu durum, marş motorunun zarar 
görmesini engeller.
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evre dışı bırakılması

C12E9001A

top-start sistemini eco düğmesine 
asarak elle devre dışı bırakın.

evre dışı bırakıldığı düğmedeki 
ED’in sönmesi ile gösterilir.
arş basınca, kontak kumanda 
ğmesini çevirmeyi bırakın, ON 
numuna geri dönecektir.

ğer kontak kumanda düğmesi 
nmezse, topuzu itmeyi deneyin ve 

krar döndürün.

ğer verici aracın içinde değilse veya 
rici ile çakışan şeyler varsa, 
stergenin ortasındaki Sürücü 

ilgilendirme Merkezi (DIC) 
LEKTRONİK ANAHTAR 
LGILANMADI bilgisini 
sterecektir.

Motor otomatik 
durdurma/çalıştırma özelliği
Stop-start sistemi
Stop-start sistemi yakıt tasarrufu 
sağlar ve egzoz salınımlarını azaltır. 
Aracın hızı düşükse veya araç 
duruyorsa, motor otomatik olarak 
kapanır.

Araç debriyaja basılır basılmaz 
otomatik olarak çalışır.

Etkinleştirilmesi
Kontak AÇIK olduğu sürece, 
Stop-Start sistemi etkindir.
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b

D
L



Sürüş ve kullanım 255

 

 

 

 

 

 

 Manüel klima sisteminin fan 
kumanda düğmesi adım 4’te 
değil (maks hava akışı)

 Otomatik klima sisteminin A/C 
düğmesine basılmamış

 Fren vakumu yeterli
 Araç motorun son otomatik 

durmasından sonra hareket etti
Motorun otomatik olarak 
durması
Aracın hızı düşük ise veya araç 
hareket etmiyorsa, motoru otomatik 
olarak durdurma işlevini 
etkinleştirmek için:
 Vites kolunu N konumuna getirin
 Debriyaj pedalını bırakın

Kontak AÇIK konumdadır, fakat 
motor kapanır.

C12E9002A

Motorun durduğu, takometredeki 
AUTOSTOP konumu ile gösterilir.

Motor otomatik olarak dururken 
ısıtma performansı, servo direksiyon
ve fren performansı devam eder.

Klima sistemi dur ve kalk sistemini 
soğutma performansına bağlı olarak
engeller veya engellemeyebilir.

Motorun otomatik olarak durması 
koşulları
 Stop-start sistemi manuel olarak

devre dışı bırakılmadı
 Kaput tamamen kapalı
 Sürücü kapısı kapalı veya sürücü

emniyet kemeri bağlı
 Akü yeterli derecede şarj edilmiş

ve durumu iyi
 Motor ısınmış
 Motor soğutma suyu sıcaklığı çok

düşük değil
 Ortam sıcaklığı çok düşük veya 

yüksek değil
 Buz çözme işlevi etkin değil
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ark etme
 Aracı kolay alevlenebilecek 

zemin üzerine park etmeyin. 
Zemin, egzoz sisteminin yüksek 
ısısından dolayı alev alabilir.

 El frenini daima çekin.
 Motoru durdurun ve kontağı 

kapatın. Direksiyon kilidini yerine 
oturması hissedilinceye kadar 
çevirin.

 Düz yolda veya yokuş yukarı 
durumda, kontağı kapatmadan 
önce vitesi birinci vitese alın veya 
p konumuna getirin. Yokuş yukarı 
durumda ayrıca ön tekerleklerin 
kaldırıma doğru bakmamasını 
sağlayın.
Aracın yokuş aşağı giden bir yol- 
da durdurulması halinde, kontağı 
kapatmadan önce geri vitese 
takın. Ön tekerleklerin kaldırıma 
doğru bakmasını sağlayın.

 Camları kapatın.
 Aracı kilitleyin ve hırsızlık alarm 

sistemini etkinleştirin.
otorun sürücü tarafından 
eniden çalıştırılması
otoru tekrar çalıştırmak için 
briyaj pedalına basın.

otorun çalıştığı, takometredeki 
lanti hızı ibresinin konumu ile 
sterilir.

ebriyaja basmadan önce, vites kolu 
 konumundan dışarıya 
kartıldığında, # yanar.

ebriyaja basıldığında, gösterge 
men söner.

Motorun stop-start sistemi 
tarafından yeniden 
çalıştırılması
Motor dururken aşağıdaki 
koşullardan biri oluştuğunda, motor 
otomatik olarak stop-start sistemi 
tarafından başlatılır.
 Stop-start sistemi manuel olarak 

devre dışı bırakıldı
 Kaput açıldı
 Sürücü emniyet kemeri çözüldü 

ve sürücü kapısı açıldı
 Motor sıcaklığı çok düşük
 Akü seviyesi düşük
 Fren vakumu yeterli değil
 Araç hareket etmeye başladı
 Ortam sıcaklığı çok düşük veya 

yüksek
 Buz çözme işlevi etkin
 Manüel klima sisteminin fan 

kumanda düğmesi adım 4’te 
(maks hava akışı)

 Otomatik klima sisteminin A/C 
düğmesine basılmış

P
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Dizel partikül filtresi
Dizel partikül filtresi, motor egzoz 
gazındaki zararlı kurum partiküllerini 
filtreler. Sistem, sürüş esnasında 
kendiliğinden devreye giren otomatik 
temizleme fonksiyonuna sahiptir. 
Filtre, filtrelenen kurum partiküllerinin 
yüksek sıcaklıkta yakılması sonucu 
temizlenir. Bu işlem belirli sürüş 
koşullarında otomatik olarak 
çalışmaya başlar ve 15 dakikadan 
daha fazla sürebilir. Ortaya çıkan 
koku ve duman oluşumu normaldir.

Belirli sürüş koşullarında, örneğin 
kısa mesafeli sürüşlerde sistem 
otomatik olarak temizlenmez.

Eğer kontrol göstergesi (DPF 
lambaları) L yanarsa veya yanıp 
sönerse, DPF lambaları göstergede 
sönene kadar güvenli şekilde 
sürmeye devam ederek Dizel 
Partikül Filtresi temizleme prosesini 
etkinleştirmek gerekir. Bu durumda, 
temizleme prosesi için sürekli 
sürmek daha iyi olacaktır.
Motor egzozu

Motor egzozu

{Uyarı

Egzoz gazında karbon monoksit 
(CO) mevcuttur ve bu gaz 
görülmez ve kokmaz. CO’ya maruz 
kalmak şuur kaybına ve hatta 
ölüme neden olabilir.
Egzoz araca şu şekilde girebilir:
• Araç zayıf havalandırmanın 

olduğu alanlarda (garajda park, 
tünellerde, karoseri altındaki 
hava akışını veya arka 
borulardakini engelleyen derin 
karda) beklerse.

• Egzoz ilginç veya değişik kokar 
veya sesi gelir.

• Egzoz sisteminde 
paslanmadan veya hasardan 
dolayı sızıntı olur.

• Araç egzoz sistemi modifiye 
edilmiş, hasar görmüş veya 
hatalı tamir edilmiş.

{Uyarı

• Hasardan dolayı veya satış 
sonrası yapılan 
modifikasyonlarda araç 
gövdesinde tamamen yalıtımı 
yapılamamış delikler veya 
açıklıklar bulunur.
Eğer normal olmayan duman 
algılanırsa veya aracın içine 
egzozun girdiğinden 
şüphelenilirse:

• Muhakkak camlar tamamen 
açık olarak sürün.

• Aracı derhal tamire götürün.
Aracı hiç bir zaman motor 
çalışır vaziyette garajda veya 
temiz hava havalandırması 
olmayan bir binada kapalı 
yerde park etmeyin.
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rken ateşleme, soğuk çalıştırmadan 
onra düzensiz çalışma, önemli 
otor gücü kaybı veya başka olağan 
ışı bir çalışma olması halinde, en 
ısa zamanda bir tamir atölyesine 
aşvurmanızı tavsiye ederiz. Acil 
urumda sürüş kısa süreliğine 
evam ettirilebilir, bu durumda araç 
ızını ve motor devrini arttırmayın.

A
e
D
y

Dikkat

Motor çalışırken katalitik 
konvertöre dokunmayın, katalitik 
konvertöre soğuduktan sonra 
dokunulabilir. Katalitik konvertör 
çok sıcak olduğundan deride 
(elinizde veya vücudunuzda) 
yanıklara sebep olabilir: soğutma 
koşulu - motor durdurduktan sonra 
iki saatin üzerinde ortam 
sıcaklığına kadar soğutun.
Katalitik konvertör
Katalitik konvertör egzoz gazı 
içindeki sağlığa zararlı maddelerin 
oranını düşürür.

E
s
m
d
k
b
d
d
h

{Uyarı

şağıdaki önlemleri aldığınızdan 
min olun, çünkü egzoz parçaları 
PF rejenerasyonu esnasında 
üksek ısılara yükseltilmiştir.
• Yanabilir maddeler aracınız 

altındaki kızgın egzoz parçaları 
ile temasa geçebilir ve 
alevlenebilirler. Aracınızı 
kağıtlar, yapraklar ve kuru ot 
veya yanabilir başka şeylerin 
üzerine park etmeyiniz.

• Aracınız bir garaja girer girmez 
kontak anahtarını KAPALI (off) 
konumuna getirin.

• Egzoz kuyruk borusu dahil 
olmak üzere kızgın egzoz 
parçalarına yaklaşmayınız.

Dikkat

Oktan sayısı düşük veya düşük 
kalitede yakıt kullanılması 
motorda, katalitik konvertörde veya 
elektrikli komponentlerde hasara 
sebep olabilir.
Yanmamış yakıtın katalitik 
konvertöre girmesi, aşırı ısınmaya 
ve katalitik konvertörün hasar 
görmesine neden olabilir. Bu 
nedenle marş basma sırasında 
marş motorunu gereksiz olarak 
uzun süre çalıştırmaktan, yakıt 
deposu boşalıncaya kadar 
aracınızı sürmekten ve aracı iterek 
veya çekerek motoru 
çalıştırmaktan kaçının.
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Şanzıman Ekranı
Tip 1

C12E5003A

Göstergelerde bulunur.

Seçilen vitesi veya şanzıman 
modunu gösterir.
Otomatik şanzıman

Otomatik şanzıman
Otomatik şanzıman manuel vites 
değişimi (manuel sürüş modu) veya 
otomatik vites değişimi (otomatik 
sürüş modu) imkanı sağlar.

Otomatik şanzıman, elektronik 
kontrollü, altı vitesli bir şanzımandır.

Altıncı vites, yüksek hız (overdrive) 
vitesidir.

Aracın çalıştırılması
1. Motor ısındıktan sonra; seçici 

kolu R ya da D konuma 
getirirken, fren pedalına basmaya
devam edin.

2. El frenini indirin, ayağınızı 
frenden çekin.

3. Aracı harekete geçirmek için gaz
pedalına yavaşça basın.

Dikkat

Araç hareket halinde olduğunda; 
vitesi, D (Sürüş) ve R (Geri) ya da 
P (Park) arasında değiştirmeyin.
Bu işlem şanzımanınızın hasar 
görmesine ve kişisel yaralanmaya 
sebebiyet verir.
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: Bu sürüş konumu, bütün normal 
ürüş koşulları içindir. Şanzımanın, 6 

leri vitesin tamamına geçirilmesine 
lanak verir.

Dikkat

Seçim işlemi yapılırken gaz 
pedalına basmayın.
Gaz ve fren pedalına hiçbir zaman 
aynı anda basmayın.
Araç bir vitese takılı durumdayken 
fren pedalı serbest bırakılırsa araç 
yavaşça hareket etmeye başlar.
P (Park) konumunu el freni yerine 
kullanmayın.
Aracı terk etmeden önce; motoru 
durdurun, el frenini çekin ve kontak 
anahtarını çıkartın.
Aracı kesinlikle motor çalışır 
durumda bırakmayın.
ip 2

C3E2007A

ğer aracınızda göstergenin 
tasında bir DIC varsa, seçili vites 
ya şanzıman modu ekranı DIC 
tında gösterilecektir.

Vites kolu

C3D3004A

P (PARK): Ön tekerlekleri kilitler. P 
konumu, araç hareketsiz ve el freni 
çekili durumda seçilir.

R (GERİ): Geri şanzıman konumu. 
R konumu, yalnızca araç hareketsiz 
olduğunda seçilir.

N (NÖTR, BOŞ): Vitesin boşta 
olduğu konum.

D
s
i
o
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3

Aracınız sabit veya hareketli halde 
iken, manuel mod, seçici kolun "D" 
konumundan sola, manuel geçit içine 
çekilmesi ile seçilir. "D" çalışma 
aralığına geri dönmek için, seçici 
kolu sağa, ana geçit içine geri itiniz.

Manuel modda, vites kolunun geriye 
ve ileriye hareket ettirilmesi ile vites 
değiştirme işlemi kolay ve hızlıca 
gerçekleştirilebilir. Mekanik 
şanzımandan farklı olarak, manuel 
mod vites değişimine gaz pedalına 
basılmasıyla olanak sağlar.

YUKARI DOĞRU (+): Kolu ileriye 
doğru bir kez bir üst vitese geçmek 
için itiniz.

AŞAĞIYA DOĞRU(-): Kolu geriye 
doğru bir kez bir alt vitese geçmek 
için itiniz.

Not

Manuel modda, sadece beş ileri 
vitesler seçilebilir.
Vites konumları arasında geçiş 
yapmak

C11E3002A

Vites konumları arasındaki geçiş 
aşağıdaki gibidir:

C12E9003A

Fren pedalına basın ve vites 
değiştirmek için serbest bırakma 
düğmesine basın.

Serbest bırakma düğmesine 
basmanızı gerektiren vites 
değişiklikleri siyah oklarla 
gösterilmiştir.

MD17

Vites değiştirmek için serbest 
bırakma düğmesine basın.

Beyaz oklar serbest bırakma 
düğmesine basmayı gerektirmeyen 
vitesleri gösterir. 

MD17

Rahatça vites değiştirin.
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otor freni
otor kompresyonunun frenleme 
tkisinden yararlanmak için, uzun bir 
okuşta aşağıya doğru sürerken, 
anuel vites değiştirme modunda 
ıra ile daha küçük bir vitese geçin.

Not

Uzun dağlık yollardaki inişlerde 
motor kompresyonunun 
kullanılması, aracınızın frenlerinin 
ömrünü artırabilir.

{Uyarı

Aynı anda iki veya daha fazla vites 
atlamayın.
Bu şekilde kullanım 
şanzımanınızın zarar görmesini 
engeller. Ayrıca araç kontrolü 
kaybetmemiş ve kişisel 
yaralanmaya maruz kalmamış 
olursunuz.
Aracı geri yönde sürmek veya park 
etmek için, seçme kolunu "R" veya 
"P" konumuna, gerektiği gibi 
hareket ettiriniz.

Not

Manuel modda, vites düşürme 
işlemleri, araç yavaşladığında 
otomatik olarak gerçekleşir. Araç 
durduğunda, otomatik olarak 1. 
vites seçilir.

Araç performansının ve 
emniyetinin gerekli olan 
seviyelerini korumak için, sistem, 
seçici kol çalıştırıldığında belirli 
vites değiştirmelerini 
çalıştırmayabilir.

Kaygan bir yolda durmadan aracı 
sürmeye devam etmeden önce, 
vites kolu ileriye doğru + (yukarı) 
konuma itiniz. Bu şanzımanın 2. 
vitese geçmesini sağlar ve bu da 
kaygan bir yol zemininden kolayca 
uzaklaşmak için daha iyidir. Seçici 
kolu - (aşağıya), 1. vitese geri 
değiştirmek için çekin.

M
M
e
y
m
s

Dikkat

Manuel modda, sürücü yukarıya 
doğru değişimleri, motor hızını 
kırmızı bölgenin altında tutmaya 
dikkat ederek, geçerli yol şartlarına 
uygun olarak yürütmek zorundadır.
Ani motor freni ve/veya süratli 
hızlanma bir çekişin kaybolmasına 
neden olabilir, ancak, aşağıya 
doğru değiştirmeler aracın hızına 
göre dikkatli bir şekilde 
yapılmalıdır.
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Arıza nedeninin bir tamir atölyesi 
tarafından giderilmesini sağlayın.

Güç kaynağı kesintisi
Araç akü bağlantısının kesilmesi 
durumunda vites kolu P konumundan 
çıkarılamaz.

Akü boşaldığında aracınızı ara kablo 
yardımıyla çalıştırın.

Arızanın sebebi akü değilse vites 
kolunu boş konuma getirin ve 
anahtarı kontaktan çıkarın.

Vites kolunun boş konuma 
getirilmesi
Vitesi park (P) konumundan 
çıkarmadan önce; kontağı, ON (Açık) 
konumuna çevirin ve fren pedalına 
sonuna kadar basın. Kontak anahtarı 
ON (Açık) konumundayken ve fren 
pedalına basarken P (Park) 
durumundan çıkamazsanız:
Aracın saplandığı yerden 
kurtarılması
Bu işleme sadece aracı çamur, kar 
veya bir çukurdan kurtarmak için izin 
verilir.

Vites kolunu dönüşümlü olarak D ve 
R konumlarına alın.

Motor devir sayısını mümkün olduğu 
kadar düşük tutun ve ani gaz 
vermekten kaçının.

Park etme
Aracı fren pedalına basarak 
durdurduktan sonra, vitesi P 
konumuna alın ve el frenini çekin ve 
kontak anahtarını çıkarın.

Kickdown

MD10

Daha çabuk hızlanma için gaz 
pedalına tüm yol boyunca basın ve 
pedalı basılı tutun. Motor devir 
sayısına bağlı olarak şanzıman daha
düşük bir vitese geçebilir.

Arıza
Bir arıza olması durumunda arıza 
gösterge lambası yanar. Şanzıman 
artık otomatik veya manuel olarak 
vites değiştirmez çünkü belli bir vites
konumunda kilitli kalmıştır.
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1

2

3

{Uyarı

Şanzımanın zarar görmesini 
engellemek için aşağıdaki 
önlemleri uygulayın:
P veya N konumundan R, veya bir 
ileri konuma geçiş yaparken gaz 
pedalına basmayınız.
Aksi takdirde şanzımana zarar 
vermenin yanı sıra aynı zamanda 
aracın kontrolünü de yitirebilirsiniz.
Mümkün olduğu kadar çok D’yi 
kullanın.
Araç hareket halindeyken, vitesi 
asla P ya da R konumuna 
getirmeyin.
Aracı meyilli yolda durdurmak 
istediğinizde, bunu gaz pedalını 
kullanarak kesinlikle yapmayın. 
Ayak frenini (Servis frenini) 
kullanın.
P veya N’den R’ye ya da ileri bir 
vitese geçerken, fren pedalına 
basın.
. Kontağı kapatın ve kontak 
anahtarını çıkarın.

. Fren pedalına basın, pedalı basılı 
tutun ve el freni uygulayın.

C3D3006A

. Lastik paspası çıkartın.

C3D3007A

4. Kontak anahtarını yuvasına takın 
ve bastırın.

5. Vitesi boş (N) konumuna alın.
6. Anahtarı çıkartın.
7. Lastik paspası tekrar yerleştirin.
8. En kısa sürede aracınızın 

onarımını yaptırın.
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Manuel şanzıman

Manuel şanzıman

2457824

Vites değiştirmek için, debriyaj 
pedalına sonuna kadar basın, vites 
kolunu vitese takın ve debriyaj 
pedalını yavaşça bırakın.

Geri vitese geçmek için, vites 
değiştirme kolunu geri vites 
konumuna getirirken, vites 
topuzunun arkasında bulunan 
düğmeye basın.
Yakıt Tasarrufu Modu

C11E3012A

Araçta bir yakıt tasarruf modu 
mevcut olabilir. Devreye alındığında, 

yakıt tasarrufu modu aracın yakıt 
tüketimini azaltabilir.
Yakıt tasarrufu modunu 
etkinleştirmek için vites değiştirme 
kolundaki eco düğmesine basın. 
Etkinleştirildiğinde, kombine 
göstergedeki eco lambası yanar. 
Bkz. Yakıt ekonomisi ışığı, 
sayfa 116. Düğmeye ikinci kez 
basıldığında, yakıt tasarrufu modu 
kapanır.

Yakıt tasarrufu modu açık ise:
 Vites daha çabuk büyültülür ve 

daha geç küçültülür.
 Tork konvorteri daha erken 

kilitlenir ve daha uzun bir süre 
açık kalır.

 Gaz pedalı daha az duyarlıdır.
 Araçtaki kontrol üniteleri 

hızlanma esnasında motora 
giden yakıtı daha sert bir şekilde
keser. Bir araç/römork çekerken 
yakıt ekonomisi modunu 
kullanmayın.

Aksi takdirde şanzıman hasar 
görebilir veya araç beklenmedik 
şekilde hareket eder, sürücünün 
araç kontrolünü kaybetmesine 
sebep olur, bu da yaralanmaya 
veya aracın veya diğer nesnelerin 
zarar görmesiyle sonuçlanır.

{Uyarı
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kaz ışığı, AWD sisteminde bir arıza 
lduğunu göstermek için yanar. Bu 
urum olursa, aracınızı bir tamir 
tölyesine kontrol ettiriniz.

S
s
e

ebriyajı gereksiz yere kullanmayın. 
alıştırırken debriyaj pedalına 
nuna kadar basın.

ebriyaj pedalını ayak koyma yeri 
arak kullanmayın.

Sürüş sistemleri

Tüm tekerlerden çekiş 
sistemi
Eğer aracınız istendiğinde aktif dört 
tekerlekten çekiş (AWD) sistemine 
sahipse, AWD sistemi sürücü 
tarafından herhangi bir harekete 
gerek kalmaksızın otomatik olarak 
çalışır. Ön sürüş tekerlekleri 
kaymaya başlarsa, arka tekerlekler 
aracı otomatik olarak gerektiği gibi 
sürmeye başlarlar. Sert kullanım 
esnasında hafif bir devreye girme 
sesi duyulabilir ancak bu normaldir.

AWD ikaz lambası C AWD sistemi 
kısmen devre dışı olduğunda yanıp 
söner. Işık kısa süre için yanıp 
söndükten sonra tamamen 
sönüyorsa, bu normaldir ve herhangi 
bir sistem arızasının göstergesi 
değildir. Ancak ışık devamlı olarak 
yanıp sönerse, problemi en kısa 
zamanda çözmesi için bir tamir 
atölyesine başvurmalısınız.

İ
o
d
a

Dikkat

ürüş esnasında bir elin sürekli 
inyal kolu üzerinde olması tavsiye 
dilmez.
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- O anda ABS çalıştığında.

Yaş frenler
Aracınız su üzerinden geçtikten veya 
yıkandıktan sonra fren parçaları 
ıslanır.

Normal frenleme elde etmek için: 

1. Aracınızın arkasındaki diğer 
araçları kontrol edin.

2. Aracınızın arkasında ve her iki 
yanında yeterli mesafe bırakarak 
emniyetli hızda seyredin.

3. Normal duruma gelene kadar 
frenlerinize hafifçe dokunun.

Aşırı ısınmış frenler
Uzun ve dik yokuş aşağı inişlerde 
yapılan tekrarlı frenlemeler, frenlerin 
geçici olarak aşırı derecede 
ısınmasına yol açabilir. Yokuş aşağı 
giderken düşük vites kullanın. Sürekli 
frene basmayın.
Frenler

Frenler
Frenleme sistemi, çok geniş bir sürüş 
aralığında frenleme performansı 
sağlaması için tasarlanmıştır.

Aracın fren sisteminde; önlerde ve 
arkalarda diskli frenler kullanılmış, çift 
devreli bir frenleme sistemi vardır.

Fren devrelerinden biri 
arızalandığında, diğer fren devresi ile 
gerekli frenleme sağlanabilir. Ancak 
duruş mesafesi artar ve fren 
pedalına daha fazla baskı kuvveti 
uygulamak gerekir.

Yükseğe monteli stop lambası (veya
fren lambaları) birkaç kez yanıp 
sönerek arkanızdan gelen sürücülere
aşağıdaki durum için uyarır:
- frenlerin etkin olmasına rağmen,

bir aracın belirli bir hızın üzerinde
çalıştığında.

{Uyarı

Devrelerden biri arızalandığında, 
fren pedalına daha büyük bir pedal 
basıncıyla basılmalıdır ve frenleme 
mesafesi artmıştır. 
Fren sisteminin kontrolü ve onarımı 
için derhal bir tamir atölyesine 
kontrol ettiriniz.

{Uyarı

Fren pedalına normalden daha 
fazla basılması durumda, 
frenlerinizin onarılması gerekebilir.
Derhal bir tamir atölyesine 
başvurunuz.

Dikkat

Aracı, ayağınızı fren pedalının 
üzerinde tutarak kullanmayın.
Aksi taktirde fren parçaları erken 
aşınacaktır. Ayrıca frenler aşırı 
ısınabilir; bu durumda frenleme 
mesafesi artar ve emniyetsiz 
frenleme koşulları oluşur.



268 Sürüş ve kullanım 

nti blokaj fren sistemi 
ABS)
BS frenlemede tekerleklerin 
lokajını önler.

ekerleklerden birisi bloke 
kilitlenme) eğilimi gösterir 
östermez, ABS söz konusu 
ekerleğin frenleme basıncını ayarlar. 
raç çok sert fren yapıldığında dahi, 
ireksiyon hakimiyetini korur.

BS’nin devreye girmesi, fren 
edalının titremesi ve ayarlama 
şleminin gürültüsü ile kendini 
issettirir.

ptimum bir frenleme etkisi elde 
tmek amacı ile, tüm frenleme 
üresince fren pedalına, titreyen 
edala rağmen, kuvvetlice basın. 
asma kuvvetini azaltmayın. 

BS kontrolü titreşimden ve ABS 
şleminin çıkarttığı sesten 
nlaşılabilir.
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{Uyarı

erin bir sudan geçtikten, aracınızı 
ıkadıktan veya yokuş aşağı 
iderken frenlerinizi sürekli 
ullandıktan sonra frenlerin 
tkinliği geçici olarak azalır (yani 

ren zayıflaması olur). Bu durum, 
slak veya aşırı ısınmış fren 
ksamlarından kaynaklanır.
renlerinizin etkinliği aşırı ısınma 
edeniyle geçici olarak azalmışsa:
okuş aşağı giderken düşük vites 
ullanın. Sürekli frene basmayın.

Frenlerinizin etkinliği ıslak fren 
aksamları nedeniyle geçici olarak 
düşmüşse, aşağıda verilen 
işlemleri uygulayın: 

1. Aracınızın arkasındaki diğer 
araçları kontrol edin.

2. Aracınızın arkasında ve her iki 
yanında yeterli mesafe 
bırakarak emniyetli hızda 
seyredin.

3. Normal duruma gelene kadar 
frenlerinize hafifçe dokunun.

{Uyarı

Fren sesi duyulduğunda aracınızı 
sürmeye devam etmeyin.
Bu fren balatalarının tamir edilmesi 
veya değiştirilmesi gerektiğini 
gösteriyor olabilir. Aşınmış fren 
balatalarıyla sürüş, çarpışma ve 
kişisel yaralanma ile 
sonuçlanabilir.

{Uyarı
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Sistemde bir el freni durumu lambası 
Y ve bir de el freni uyarı lambası 
mevcuttur.

Bkz. Fren sistemi ikaz lambası, 
sayfa 110. Elektrik gücü yeterli 
değilse, EPB uygulanamaz veya 
bırakılamaz. Araçtan çıkmadan 
önce, el freninin takılı olduğundan 
emin olmak için, el freni durum 
lambasını kontrol edin.

EPB’nin uygulanması
EPB araç durduğunda her zaman 
uygulanabilir. EPB’yi uygulamak için 
EPB düğmesi kısaca kaldırılır. 
Tamamen uygulandığında el freni 
durum lambası Y yanar. El freni 
uygulanırken durum lambası 
tamamen uygulanana kadar yanıp 
söner. Bu lamba yanmazsa veya 
yanıp sönmeye devam ederse, aracı 
servise götürmeniz gerekecektir. El 
Aracı optimum bir şekilde 
durdurabilmek için, fren pedalı 
titreşse dahi, ayak pedalına basın.

Atak frenine basarken gücünüzü 
azaltmayın.

Kontak açıldıktan sonra aracı 
çalıştırdığınızda, mekanik sesler 
duyabilirsiniz. Bu ABS’nin hazır 
olduğunu gösterir ve normaldir.

Bkz. Anti blokaj fren sistemi (ABS) 
ikaz lambası, sayfa 111.

Arıza

Arıza nedeninin bir tamir atölyesi 
tarafından giderilmesini sağlayın.

El freni

C11D3019

Araçta bir Elektronik El Freni (EPS) 
mevcuttur. EPB şalteri orta konsolda
bulunur. EPB daima, kontak KAPAL
iken de etkinleştirilebilir. Akünün 
boşalmaması için, motor çalışmıyor 
ise EPB sistemini devamlı olarak 
açıp kapatmayın.

{Uyarı

ABS sisteminde bir arıza varsa, 
arka tekerlekler ani bir frenleme 
anında bloke olma eğilimi 
gösterebilir. ABS sisteminin 
getirdiği avantajlar artık mevcut 
değildir. Araç bu durumda sert 
frenleme esnasında kontrol 
edilemeyebilir ve yoldan çıkabilir.
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ren pedalına basın lambası # 
anar.
l freni durum lambası Y 
öndüğünde, EPB bırakılır.

l freni uyarı lambası yanıyorsa, 
PB başka bir sistemde bir hata 

espit etti ve düşük işlevsellikle 
alışıyor demektir. Bu lamba 
anarken EPB’yi bırakmak için, EPB 
alterini aşağıya bastırın ve aşağıda 
utun.
u lamba yanıyorsa, EPB’nin 
ırakılması daha uzun sürebilir. 
alteri el freni durum lambası Y 
apalı kalana kadar tutmaya devam 
din. Bu lamba sönmezse, bir tamir 
tölyesine başvurun.
eni durum lambası yanıp 
nüyorsa, aracı sürmeyin. Bir tamir 
ölyesine başvurunuz. Bkz. Fren 
stemi ikaz lambası, sayfa 110.
l lambası araç hareket halinde iken 
gulandığında, bir ikaz sesi duyulur. 

alter yukarı konumunda tutulduğu 
rece, aracın hızı azalır. 

avaşlarken EPB şalterini 
rakırsanız, el freni uygulanmaz. 
alter araç durana kadar yukarıda 
tulursa, EPB uygulanmış durumda 
lır.

l freni durum lambası Y sürekli 
arak yanarsa, EPB sadece kısmen 
gulanmış veya bırakılmış demektir 
 da EPB sisteminde bir sorun 
rdır. Bu lamba sürekli olarak yanıp 
nerse, EPB’yi bırakın ve yeniden 
gulamayı deneyin. Bu lamba yanıp 
nmeye devam ederse, aracı 
rmeyin. Bir tamir atölyesine 
şvurunuz. El freni uyarı lambası 
nıyorsa, EPB başka bir sistemde 

r hata tespit etti ve düşük 
levsellikle çalışıyor demektir. Bu 

lamba yanarken EPB uygulamak 
için, EPB şalterini kaldırın ve bu 
konumda tutun. Bu lamba yanıyorsa, 
EPB sistemi ile freni tam olarak 
uygulanması normalden daha uzun 
sürebilir.

Şalteri el freni durum lambası Y 
açık kalana kadar tutmaya devam 
edin. El freni uyarı lambası yanarsa, 
bir tamir atölyesine başvurun.
EPB uygulamak mümkün değilse, 
aracın hareket etmemesi için arka 
tekerleklerin önüne takoz 
yerleştirilmelidir.

EPB’nin bırakılması
EPB’yi bırakmak için, kontak 
anahtarını ON/START konumuna 
getirin, fren pedalına basın ve basılı 
olarak tutun ve kısa bir süre ile EPB 
düğmesini aşağıya doğru bastırın. 
Fren pedalına basmadan EPB’yi 
bırakırsanız, bir ikaz sesi duyulur ve 
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Dikkat

Aracınızı, yanıcı maddelerin 
üzerine park etmeyin ve bu 
maddeler üzerinde çalıştırmayın.
Bunlar aracınızın altındaki egzoz 
aksamlarına temas ederek 
tutuşabilir.
Not

Aracın el freni takılı olarak 
sürülmesi fren sistemini aşırı 
şekilde ısıtır ve erken aşınmaya 
veya el freni sistem parçalarında 
hasara sebep olabilir. Aracı 
sürmeden önce el freninin 
tamamen bırakıldığından ve fren 
uyarı lambasının söndüğünden 
emin olun.

EPB’nin otomatik olarak bırakılmas
Araç çalışmaya başladığında, vitese 
takıldığında ve sürmeye çalışıldığında
EPB otomatik olarak ayrılır. EPB 
uygulandığında, el freni balatasının 
servis ömrünün kısalmaması için çok
çabuk bir şekilde hızlanmayın.

{Uyarı

El freni normal çekilememişse, 
araç aniden hareket edebilir. Bir 
ayar gerekirse bir tamir atölyesine 
başvurun.

Dikkat

El freni çekili durumda iken 
aracınızı kullanmayın.
Bu durum, arka frenlerinizin aşırı 
ısınmasına ve erken aşınmalarına 
yol açar. Arka fren parçalarını 
değiştirmeniz gerekebilir ve ayrıca 
aracınızın diğer parçaları da zarar 
görebilir.
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kz.Elektronik Stabilite Kontrolü 
ESC) kontrol lambası, sayfa 113.
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Dikkat

Eğer ESC aktif & ikaz lambası 
yanarsa, ESC sistemi arızalıdır. Bu 
meydana gelirse, en kısa zamanda 
bir tamir atölyesine başvurunuz.
ürüş kontrol 
istemleri

lektronik stabilite kontrolü 
SC)

ESC sistemi bir elektronik araç 
stabilite kontrol sistemi ve sürüş 
emniyeti için ilave bir sistemdir ve 
araç stabilitesini son derece 
dengesiz olan şartlarda, keskin viraj 
almalar veya hızlı şerit değiştirmeler 
gibi durumlarda dengelemek için 
tekerleklere veya motor torkuna fren 
uygulayarak, tehlikeli durumlardan 
kaçınmaya yardımcı olur. ESC 
fonksiyonu, aracınız çok dengesiz 
şartlar altındayken, otomatik olarak 
çalışır. ESC sistemi normal sürüş 
şartları altındayken çalışmaz.

Kontak anahtarı ON 
konumundayken, ESC aktif & ikaz 
lambası ve ESC kapalı göstergesi 
yanar ve yaklaşık 4 saniye sonra 
kapanır.

ESC aktif & ikaz lambası, ESC 
çalışırken yanıp söner ve sistemde 
bir arıza olduğunu göstermek için 
yanar. Bu meydana gelirse, en kısa 
zamanda bir tamir atölyesine 
başvurunuz.

B
(

Dikkat

racınızda kış lastikleri kullanmak 
sterseniz sadece bir tamir atölyesi 
arafından önerilen kış lastiklerini 
ullanınız.
anlış kış lastiklerinin kullanılması 
raç stabilitesini olumsuz 
tkileyebilir.
ış lastikleri hakkında detaylı bilgi 

çin yetkili servise başvurunuz.
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Yokuşta kalkış desteği (HSA)
Bu sistem yokuşta sürüşlerde geriye 
kaymayı önlemeye yardım eder.

Yokuşta fren pedalını bıraktıktan 
sonra gaz pedalına basıldığında, 
frenler yaklaşık 2 saniye etkin olarak 
kalır.
Hidrolik fren asistanı (HBA) 
fonksiyonu
ESC sistemi güçlü fren gerektirecek 
herhangi bir acil durumun farkına 
varırsa, tekerleklere otomatik olarak 
ekstra yüksek frenleme basıncı 
dağıtır.

Aktif takla koruma (ARP) 
fonksiyonu
Bu fonksiyon ESC sisteminin bir 
parçasıdır. Aracınız aşırı derecede 
dengesiz bir duruma girdiğinde, bu 
fonksiyon araca normal stabilitesini 
korumaya yardımcı olur.

Çekiş kontrol sistemi (TCS) 
fonksiyonu
TCS, yol şartları ve zemin 
tutunmasından bağımsız olarak 
tekerleklerin patinaj yapmasını önler
Bir tekerlek bile patinaj yapmaya 
başlar başlamaz, motor çıkışı 
düşürülür ve patinaj yapan tekerlek 
frenlenir. Bu durum aracın yön 
kontrolünü ve sürüş gücünü düzeltir,
özellikle kar ve buzda olduğu gibi 
ıslak ve kaygan zeminde de.

Karavan/römork stabilite 
asistanı (TSA) fonksiyonu
Kıvrılan yol trenlerini kontrol altında 
tutmak çok zordur. Bu fonksiyon 
aracın kıvrıldığını algılar ve salınım 
durana kadar aracın hızını düşürür. 
Yavaşlama, motor torku düşürülerek
ve tüm tekerlek frenlerinde basınç 
arttırılarak sağlanabilir.
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niş kontrol sistemi (DCS)

C11E3006A

okuş aşağı sürüşlerde, bu 
onksiyon fren pedalına basmaksızın 
üşük hızda seyahat etmenizi ve 
ürüşe konsantre olmanızı sağlar. Bu 
ullanışlı fonksiyon sadece yokuş 
şağı sürüşler içindir. 
SC off (kapalı) butonu

C11E3005A

SC, gösterge panelinin ortasında 
lunan ESC OFF butonuna basarak 
vre dışı bırakılabilir.

ğer ESC OFF butonunu, ESC 
nksiyonu etkisiz haldeyken tekrar 
rseniz (ESC kapalı göstergesi 
ılır), sistem yeniden başlatılır ve 
sterge paneli üzerindeki ESC 
palı göstergesi, ESC sisteminin 
krar başlatılmasıyla kapanır.

İ

Y
f
d
s
k
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Dikkat

ESC sistemi, araç stabilitesini 
düzeltmek için aktif hale gelirse, 
hızı azaltın ve sürüşe daha dikkatli 
bir şekilde devam edin.
ESC sistemi araç için sadece ek bir 
sistemdir. Araç fiziksel sınırları 
aştığında, kontrol edilemez. 
Sisteme güvenmeyin. Emniyetli bir 
şekilde sürmeye devam edin.
ESC uygulandığında, fren 
pedalında veya diğer ilgili 
sistemlerde birtakım ses veya bir 
titreşim hissedebilirsiniz. Bunlar 
ilgili sistemlerdeki basınç 
değişikliklerinden kaynaklanır.
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l 

Dikkat

DCS, dik yokuş şartlarında sürüş 
için tasarlanmıştır.
DCS’nin gereksiz kullanımı, fren 
sisteminde veya ESC’de hasarlara 
yol açabilir. Normal yollarda 
seyrederken DCS’yi kullanmayınız.
DCS uygulandığında fren 
sisteminde kuvvetli titreşimler ve 
sesin olması normaldir.
DCS sistemini aktif hale getirmek 
için, gösterge panelinin ortasındaki 
DCS butonuna basın. Buton 
basıldığında, DCS kullanım için 
hazırdır. Yeşil DCS aktif göstergesi 
yanar. DCS çalışırken, DCS aktif 
göstergesi yanıp sönecektir.

DCS’yi devre dışı bırakmak için, 
yeniden DCS düğmesine basın. DCS 
etkin göstergesi söner.

Sarı renkli DCS hazır değil ve uyarı 
lambası, DCS’nin çalışma şartları 
için hazır olmadığını göstermek için 
yanıp söner ve sistemde bir arıza 
olduğunu gösterir.

Bkz. İniş kontrol sistemi lambası, 
sayfa 112.

İniş kontrol sisteminin (DCS) 
çalışma koşulları
1. DCS butonuna basılmaldır (Yeşi

DCS aktif göstergesi yanar).
2. Belirli bir dik yokuş.
3. Yaklaşık 50 km/h’nin altında 

sürüş.
(Araç hızı 50 km/saatin 
üzerindeyse, DCS düğmesine 
basılmasına rağmen DCS 
çalıştırılmaz. Araç hızının, 
50 km/saatin üzerine çıktıktan 
sonra 30 km/saatin altına 
düşmesi halinde, DCS tekrar 
çalışır.

4. Gaz veya fren pedalına basılı 
olmamalıdır.
(DCS, gaz veya fren pedalına 
basıldığında çalışmaz.)Dikkat

Sarı renkli DCS hazır değil ve uyarı 
lambası yanarsa, DCS arızalıdır. 
Bu meydana gelirse, en kısa 
zamanda bir tamir atölyesine 
başvurunuz.



276 Sürüş ve kullanım 

H
(C

A
co
ar
ya
hı
se
ol
km

F
ba
de

ız sabitleme sisteminin 
Cruise control) ayarlanması
1. Hız sabitleme sistemini açmak 

için, direksiyonun sağ kısmında 
yer alan I butonuna basın.

2. Aracınızı istediğiniz hıza getirin.
3. SET/- butonuna basın ve bırakın. 

Gösterge paneli grubunda, hız 
sabitleme sisteminin açık 
olduğunu göstermek için bir 
gösterge ışığı yanacaktır.

4. Ayağınızı gaz pedalından çekin.

Dikkat

Hız sabitleme sistemini (Cruise 
control) kullanmadığınız 
zamanlarda güvenlik için hız kontrol 
düğmesini kapalı (off) konumuna 
getiriniz. Aksi takdirde istemediğiniz 
bir zamanda yanlışlıkla çarparak 
sistemi devreye sokabilirsiniz. Hız 
sabitleme sistemini kullanmak 
isteyene kadar sistemi kapalı 
tutunuz.
ız Sabitleme Sistemi 
ruise control) 

TEL075A

racınızda hız sabitleme (cruise 
ntrol) sistemi varsa, bu sistem 
acınızı gaz pedalına basmaksızın 
klaşık 40 km/s’in üzerindeki her 
zda sürme imkanı sağlar. Bu uzun 
yehatlerde gerçekten faydalı 

abilir. Hız sabitleme sistemi 40 
/s’in altındaki hızlarda çalışmaz.

ren pedalı veya Q butonuna 
sıldığında hız sabitleme sistemi 
vreden çıkar.

Hız sabitleme sistemi devredeyken; 
çekiş kontrol sistemi tekerlek patinaj 
etmeye başladığını aldılarsa, hız 
sabitleme sistemi otomatik olarak 
devreden çıkar. Yol şartları size onu 
tekrar güvenli bir şekilde kullanma- 
nıza imkan verdiğinde, hız sabitleme 
sistemi yeniden devreye sokulabilir.

H
(

Dikkat

Hız sabitleme sistemi, aracınızı 
güvenli bir şekilde sabit bir hızda 
süremediğiniz yerlerde tehlikeli 
olabilir. Bu bakımdan, hız 
sabitleme sistemini dolambaçlı 
yollarda veya sıkışık trafikte 
kullanmayın.
Hız sabitleme sisteminin kaygan 
yollarda kullanılması tehlikeli 
olabilir. Böyle yollarda, hızlı lastik 
geçişleri aşırı tekerlek kaymalarına 
neden olabilir, ve kontrolünüzü 
kaybedebilirsiniz. Hız sabitleme 
sistemini kaygan yollarda 
kullanmayın.
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Hız sabitleme sistemi 
devredeyken hızı azaltmak için
Bu durumda hızı azaltmanın iki 
yöntemi vardır:
 SET/- butonuna istediğiniz düşük 

hıza ulaşana kadar basın, ve 
daha sonra bırakın.

 Çok küçük miktarlarda 
yavaşlamak için, SET/- butonuna 
basın. Bunu her yaptığınızda, 
aracınız yaklaşık olarak 2 km/h 
daha yavaş gidecektir.

Hız sabitleme sistemi 
devredeyken sollama için
Daha yüksek bir hıza çıkmak için gaz 
pedalına basın. Gaz pedalından 
ayağınızı çektiğinizde, aracınız daha 
önce ayarlanmış hıza geri döner.
Ayarlı bir hızda devam etme
Hız sabitleme sistemini istenilen hıza 
ayarladığınızı ve fren pedalına veya 
I butonuna bastığınızı varsayalım. 
Bu durumda hız sabitleme sistemi 
tabii ki devreden çıkar. Fakat sistemi 
yeniden ayarlamanıza gerek yok. 
Aracınız yaklaşık 40km/saat veya 
üzerinde bir hızdaysa, RES/+ 
butonuna basabilirsiniz.

Bu durumda bir önceki ayarlanan 
hıza geri dönersiniz ve orada 
kalırsınız.

RES/+ butonunu uzun süre basılı 
tutarsanız, butonu serbest bırakana 
veya fren pedalına veya I butonuna 
basana kadar araç hızlanmaya 
devam eder. Daha hızlı gitmek 
istemediğiniz müddetçe, RES/+ 
butonunu basılı tutmayınız.

Hız sabitleme sistemi 
devredeyken hızı arttırmak için
Bu durumda daha yüksek bir hıza 
çıkmanın iki yöntemi vardır. Bunlar:
 Daha yüksek bir hıza ulaşmak 

için gaz pedalını kullanın. SET/- 
butonuna basın, daha sonra 
butonu ve gaz pedalını bırakın. 
Bu durumda aracınızı daha 
yüksek bir hızda süreceksiniz.

 RES/+ butonuna basın. 
İstediğiniz hıza ulaşana kadar 
butonu basılı tutun, ve daha 
sonra bırakın. Aracınızın hızını 
çok az miktarda arttırmak için, 
RES/+ butonuna basın ve 
bırakın. Bunu her yaptığınızda, 
aracınız yaklaşık olarak 2 km/h 
daha hızlı gidecektir. Hızlanma 
özelliği sadece SET/- butonuna 
basarak hız sabitleme sistemini 
devreye aldığınızda çalışacaktır.
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esne tespit sistemleri

ltrasonik park sensörleri
n ve arka park asistanı
ark yardım sistemi, aracın ileriye ve 
eriye doğru hareket ettirilmesi 
snasında, araçla engel arasında 
erhangi bir nesnenin olup 
lmadığını algılayarak alarm sesi ile 
ürücüye yardım eder.

istem mesafeyi ön ve arka 
amponlarda bulunan sensörleri 
ullanarak kaydeder. 

ontak anahtarı ON (AÇIK) 
onumuna getirildiğinde sistem 
tomatik olarak çalışır.

Not

Vites "R" konumuna getirildiğinde 
ön ve arka sensörler otomatik 
olarak etkinleşir.

Vites kolu "R" konumunda değilse, 
sadece ön sensör etkinleşir.
ız sabitleme sisteminin 
ruise control) yokuşlarda 

ullanılması
ız sabitleme sisteminin yokuşlarda 
kin çalışması; aracın hızına, 
küne ve yokuşun dikliğine bağlıdır. 

ik bir yokuşu çıkarken, hızınızı 
vam ettirmek için gaz pedalına 
smalısınız. Yokuş aşağı inerken, 
acın hızını azaltmak için frene 
smalısınız ya da vitesi düşük 

tese almalısınız. Ancak fren 
dalına basmak hız sabitleme 

stemini devre dışı bırakır. 
ürücülerin çoğu bu durumu 
ldiğinden dolayı dik yokuşlarda hız 
bitleme sistemini kullanmaz.

Hız sabitleme sisteminin 
devreden çıkarılması
Hız sabitleme sistemi aşağıdaki 
şekillerde devre dışı bırakılabilir:
 Hafifçe fren pedalı veya I 

butonuna veya mekanik 
şanzımana sahip olmanız 
durumunda, debriyaj pedalına 
basın.

 Hız kontrol kolundaki I 
düğmesine basın.

Hız belleğinin silinmesi
Hız sabitleme sistemi devreden 
çıkarıldığında yada kontak kapalı 
konuma alındığında, hız sabitleme 
sistemi ayarlanmış hız hafızası silinir.
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Arka park asistanı sistemi

2491135

Park yardım sistemi, aracın geriye 
doğru hareket ettirilmesi esnasında, 
aracın arkasında herhangi bir engelin 
olup olmadığını algılayarak alarm 
sesi ile sürücüye yardım eder.

Ne zaman kontak anahtarı ON ve 
otomatik şanzıman seçici kolu "R" 
konumundayken, sistem otomatik 
olarak açılabilir.
Araç önde veya arkada bulunan bir 
engele yaklaştığında, bir seri sinyal 
sesi duyulur. Mesafe azaldıkça 
sinyal sesleri daha da sıklaşır.

Aracın hızı saatte 25 km’den daha 
fazla olduğunda sistem devre dışı 
bırakılır.

C11D2005A

Sistemi etkinleştirmek için, gösterge 
tablosundaki park asistanı 
düğmesine basın. Gösterge 
düğmesinin ışığı yanar.

Düğmeye yeniden basıldığında, 
sistem devre dışı bırakılır ve 
gösterge lambası söner.
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u sistem, aracın hızı yaklaşık olarak 
atte 25 km’den daha fazla 
duğunda etkisiz hale getirilir .

itesi "R" pozisyonuna değiştirirken 
arm çalarsa, bu normal durumu 
sterir.

yarı sesi
u zamanda, aracınız ile uyarı sesi 
rilmesine sebep olan engeller 
asındaki mesafeyi kestirebilirsiniz.



Sürüş ve kullanım 281

ir.

ünger ve temiz su ile temizleyin. 

önce giderilmesi için bayinize başvurunuz.

2 Bölge 3
m 40 cm~

bip sürekli

2 Bölge 3
m 40 cm~
-gong sürekli
Not

Park asistanı sistemi uyarı ışığı yanarak sensörlerin kirli olabileceğini göster

Sensörler kirli olduğundan uyarı lambası yanarsa, sesnsörleri yumuşak bir s

Uyarı lambası sensörler temizlendikten sonra da sönmezse, sorunun bir an 

Ön uyarı tipi

Uyarı bölgesi Bölge 1 Bölge 
Uyarı mesafesi 100~81 cm 80~41 c
Uyarı sesi bip---bip---bip bip-bip-

Arka uyarı tipi

Uyarı bölgesi Bölge 1 Bölge 
Uyarı mesafesi 120~81 cm 80~41 c
Uyarı sesi gong---gong---gong gong-gong
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Diğer ultrasonik sinyaller 
alındığında (metal sesi veya ağır 
ticari araçlardan havalı fren 
gürültüleri), park yardım sistemi 
doğru bir şekilde çalışmayabilir.
Kirli sensörleri yumuşak bir sünger 
ve temiz su ile temizleyin.
Aynaları kullanmaya ve başınızı 
geriye çevirerek aracın arsa 
kısmını kontrol etmeye devam 
etmelisiniz. Geri yönde sürüşte 
yapılan normal tedbirler 
uygulanmaya devam edilmelidir.
Sensörlere, yıkama esnasında 
vurmayınız ve yüksek basınç su 
tabancası doğrultmayınız, aksi 
halde sensörler arızalanacaktır.
Otoparka aracınızı park ederken, 
sensörün çalışması öncesinde 
aracın üst kısmının darbe 
alabileceğini unutmayın, bundan 
dolayı park etme esnasında, dış 
yan aynaları veya başınızı 
çevirerek kontrol edin.

Dikkat
Dikkat

ğer aşağıdakiler gerçekleşirse, 
u park yardım sisteminde bir 
rızanın olduğunu gösterir. En kısa 
amanda bir tamir atölyesine 
aşvurunuz.
 Park yardım sistemi ikaz 

lambası sürüş esnasında 
yanar.

 Arka tampon etrafında engeller 
olmadığında, alarm 6 kez 
tekrarlanır.

Dikkat

Park yardım sistemi sadece ek bir 
fonksiyon olarak görülmelidir. 
Sürücü görüşü kontrol etmelidir.
Sesli ikaz sinyali objeler göre farklı 
olabilir.
Sesli ikaz sinyali, sensörün 
donması veya kir veya çamur ile 
lekelenmesi durumunda 
çalışmayabilir.
Tahta, çakıllı yol, virajlı yol, veya 
yokuş gibi düzgün olmayan 
yüzeylerde sürüldüğünde, park 
yardım sisteminde bir arıza şansı 
vardır.
Sensörün yüzeyini itmeyin veya 
kazımayın. Bu muhtemelen 
muhafazaya zarar verecektir.
Park yardım sistemi keskin 
objeleri, kalın kışlık giysileri veya 
frekansı emen süngerleri 
algılayamayabilir.
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Arka görüşün açılması
Anahtar ON/STRAT konumunda 
iken, kamera sistemi Kapalı veya 
Açık ve sürücü vitesi R (geri) 
konumuna alıyor, Bilgi ve Eğlence 
Sistemindeki CAM düğmesine 
basıldığında, video görüntüsü 
görünür.

Geriye hareket etmeden önce tam 
dikkat etmezseniz bir araca, 
çocuğa, yayaya, bisiklete veya 
evcil hayvana çarpabilirsiniz ve 
araçta hasar da oluşur. Araçta 
RVC sistemi olmasına rağmen, 
aracı geriye doğru sürmeden önce 
daima aracın arkasını ve etrafını 
iyice kontrol edin.

{Uyarı
Arka görüş kamerası (RVC) 
RVC sistemi sürücü geriye hareket 
ettiğinde, aracın arkasındaki alanı 
görmesine yardım eder. Anahtar 
ON/START konumunda ise ve 
sürücü aracı R (geri) vitese 
aldığında, LCD Modül Ekranına 
otomatik olarak bir video görüntüsü 
gelir

Sürücü R (geri) vitesten çıktığında, 
LCD Modül Ekranındaki video 
görüntüsü otomatik olarak silinir.

{Uyarı

Arka Görüş Kamerası (RVC) 
sistemi sürücünün kendi 
görüşünün yerine geçemez.
RVC’nin yapamadıkları: 
 kameranın görüş açısı 

dışındaki, tamponun veya 
aracın altındaki nesneleri 
algılayamaz.

 çocukları, yayaları, bisikletleri 
veya evcil hayvanları 
algılayamaz.

Sadece RVC ekranına bakarak 
veya ekranı yüksek hızda geri 
manevralarında veya karşı trafiğin 
olduğu durumlarda kullanarak 
aracı geriye sürmeyin. Sizin ekrana 
bakarak tahmin ettiğiniz mesafeler 
gerçek mesafelerden farklıdır.
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enzinli motorlar için yakıt
akıt ile ilgili tavsiyeler
adece oktan sayısı RON 95 olan 
urşunsuz benzin kullanın.

akıt kalitesi ve yakıt içindeki katkı 
addeleri; aracın çekişi, manevra 

abiliyeti ve motor ömrü üzerinde 
nemli bir etkiye sahiptir.

üşük oktan dereceli yakıtlar 
otorda vuruntuya neden olur.

Dikkat

Oktan sayısı RON95’ten düşük 
olan yakıt kullanılması, motora 
zarar verebilir. (Bazı ülkelerde 
RON91 derecesinde kurşunsuz 
yakıt kullanabilirsiniz, bir yetkili 
servise danışınız.)
Kurşunlu benzin kullanımı egzoz 
sistemine zarar verir ve garanti 
kapsamının dışında tutulur.
rka görüş kamerasının 
onumu

2265025

amera aracın arkasında bulunur.

amerada görünen alan sınırlıdır ve 
mponun köşelerine veya altına 
lunan neneleri algılayamaz. 

örünen alan aracın yönüne ve 
lun durumuna göre değişebilir. 

kranda görünen mesafe, gerçek 
esafeden farklıdır.

Sistemin doğru çalışmadığı 
görülürse
Aşağıdaki durumlarda RVC sistemi 
düzgün çalışmayabilir veya net bir 
görüntü göstermeyebilir:
 RVC kapandığında.
 Hava karanlıktır.
 Güneş veya ön far huzmeleri 

doğrudan kameranın merceğine 
geldiğinde.

 Kamera merceğinde buz, kar, 
çamur veya başka bir şey 
birikiyor.
Merceği yıkayın, suyla durulayıp 
yumuşak bir bezle silin.

 Aracın arka kısmı kazaya 
uğramış. Kameranın konumu ve 
montaj açısı değişebilir veya 
kamera etkilenebilir. Kamerayı ve 
konumu ile montaj açısını bir 
bayinize kontrol ettirdiğinizden 
emin olun.

 Çok aşırı sıcaklık değişimlerinde.

Y
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Yakıt Katkıları
Benzinde, motoru korumaya 
yardımcı olan ve yakıt sistemindeki 
tortuyu önleyen detarjan katkıları 
içermelidir. Temiz yakıt enjektörleri 
ve emme vanaları emisyon kontrol 
sisteminin düzgün çalışmasına 
olanak sağlayacaktır. Bazı 
yakıtlarda, yakıt enjektörlerini ve 
emme vanalarını temiz tutmaya 
yetecek kadar katkı 
bulunmamaktadır. Bu eksikliği 
tamamlamak için, her motor yağı 
değişiminde veya her 15 000 km’de, 
hangisi önce olursa yakıt tankına GM 
Yakıt Sistemi Arıtma PLUS(ACDelco 
parça No. 88861013) eklenmelidir.

Eter ve etanol gibi oksijen katkıları 
içeren yakıtlar sizin bulunduğunuz 
bölgede olabilir. Fakat, %15’den 
daha fazla etanol içeren yakıtlar, E85 
gibi (%85 etanol) veya %15’den 
daha fazla MTBE (bir eter) bu 
yakıtlar için tasarlanmamış araçlarda 
kullanılmamalıdır.
Not

Yanlışlıkla kurşunlu benzin kulla- 
nılmasını önlemek için, aracınızın 
yakıt deposu boğazı, ancak 
kurşunsuz benzin tabancasının 
girebileceği şekilde dar yapılmıştır.

Metanol kullanmayın.

Aracınızda metanol (metil alkol) 
içeren yakıtlar kullanılmamalıdır.

Bu tip yakıt, araç performansını 
düşürebilir ve yakıt sistemindeki 
parçalara zarar verebilir.

Dikkat

Metanol kullanılması, yakıt 
sistemine hasar verebilir. Bu tür 
yanlış kullanımdan kaynaklanan 
zararlar, araç garantisinin 
kapsamında değildir.
Yabancı ülkelerde çalıştırma 
Aracınızı başka bir ülkede 
kullanacaksanız:
Ruhsat ve sigortayla ilgili tüm 
yönetmeliklere uyun.
Uygun yakıt bulunup 
bulunmadığını kontrol edin.
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Dikkat

Uygun olmayan kalitede yakıt 
kullanırsanız veya yanlış yakıt 
katkı maddesinin yakıt deposuna 
koyarsanız, motor ve katalitik 
konvertör ciddi şekilde zarar 
görebilir.
Yakıtınızı yeniden doldururken 
aracınıza uygun doğru yakıtı 
(benzin veya dizel) kullandığınız- 
dan emin olunuz. Eğer dizel motor- 
lu aracınıza benzin doldurursanız, 
aracınız ciddi şekilde hasar 
görebilir. Eğer aracınız dizel 
motoruna sahip ise, yakıt doldurma 
kapağı üzerindeki bilgiye bakarak 
doğru yakıtı teyit edebilirsiniz.
Güvenlik unsurlarından dolayı; 
yakıt depolarının, pompalarının ve 
hortumlarının topraklanmış olması 
gerekir. Oluşacak statik elektriklen- 
me, benzin buharını tutuşturabilir. 
Kendiniz yanabilirsiniz ve 
aracınızda zarar görebilir.
Not
Bu araç metanol içeren yakıt için 
tasarlanmamıştır. Metanol içeren 
yakıt kullanmayın. Yakıt 
sistemindeki metal parçaları 
paslandırabilir ve plastik ile kauçuk 
parçalara hasar verebilir. Bu tip 
hasar araç garantisi kapsamında 
giderilmez.

azı yakıtlar methylcyclopentadienyl 
anganese tricarbonyl (MMT) 
nilen oktan-arttırıcı katkı içerebilir; 
kıtı aldığınız yere yakıtın MMT 

erip içermediğini sorun. Bu tip 
kıtların kullanmasına karşı 

duğumuzu bildiriyoruz. MMT içeren 
kıtlr buji çakma ömrünü düşürebilir 
 emisyon kontrol sistemi 
rformansını etkileyebilir. Arıza 
stergesi lambası yanabilir. Eğer bu 

ursa, servis için satıcınıza dönün.

Dizel motorlar için yakıt
Dizel motoru, sadece her yerde 
bulunabilen ve DIN EN 590 
normlarına uygun bir dizel yakıt ile 
çalıştırmalıdır. Gemi dizel yakıtı, fuel 
oil veya tamamen veya kısmen 
bitkilere dayanan dizel yağları, 
örneğin kolza yağı veya bio dizel ve 
sulu dizel karışımları kullanmayın.

Dizel yakıtının akışkanlığı ve 
filtrenebilirliği sıcaklıktan bağımlıdır.

Bundan dolayı geliştirilmiş 
düşük-sıcaklık özellikleri ile dizel 
yakıtları kış aylarında istasyonlarda 
mevcuttur. Soğuk hava sezonuna 
başlamadan önce depoyu kış yakıtı 
ile doldurduğunuzdan emin olun.

D
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C11E3003A

Yakıt deposu kapağı, aracın sol arka 
tarafında bulunur.

1. Motoru durdurun.
2. Sürücü kapı döşeme bezi 

üzerindeki kapı kilidi şalterine 
basarak kapı kilitlerini açınız.

3. Yakıt dolum kapağını açın.
4. Yakıt doldurma kapağını saatin 

tersi yönünde yavaşça çevirin. Bir 
ses duyulursa, kapağı tam olarak 
açmadan önce biraz bekleyin.
{Tehlike

Yakıt doldurmadan önce, motoru 
durdurun ve eğer mevcutsa yanma 
odalı ısıtma sistemlerini kapatın. 
Cep telefonunu kapatın.
Buharlaşan yakıt elektromanyetik 
dalga veya cep telefonunun elekt- 
rik akımı sebebiyle alevlenebilir.
Yakıtlar yanıcı ve patlayıcı özelliğe 
sahiptir. Sigara içmeyin. Bu tür 
maddelerin yakınında açık ateş 
veya kıvılcım oluşmasını 
engelleyin. Yakıt dolumu yapılırken 
ilgili yakıt dolum istasyonunun 
kurallarına uyunuz.
Benzin deposu dolum kapağı veya 
dolum ağzına dokunmadan önce, 
ellerinizdeki statik elektriği uygun 
bir nesneye dokunarak giderin. 
Yakıt dolumu yaparken, araca 
binmek ve araçtan inmek gibi statik 
elektrik meydana getirecek bir 
hareket yapmayın. Statik elektrik 
sebebiyle yakıt buharı alev alabilir.

Aracın içinde yakıt buharının 
kokusu duyulursa, derhal arıza 
nedeninin bir tamir atölyesi 
tarafından giderilmesini sağlayın.

{Tehlike
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C11E3004A

. Doldurma kapağını çıkarın. 
Kapak, menteşe kancasına ince 
bir zincirle tutturulmuştur.

. Yakıt doldurduktan sonra, kapağı 
kapatın. Kapağı, "klik" sesi 
duyulana kadar saat yönünde 
döndürün.

. Yakıt deposu doldurma kapağını 
kilitlenene kadar itin.

Not

Soğuk havalarda, yakıt deposu 
kapağı açılmayabilir, kapağın 
üzerine hafifçe vurun. Sonra 
yeniden açmayı deneyin.

Dikkat

Taşan yakıtı derhal silin.
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Aracın depolanması
Aracın uzun süre 
kullanılmaması halinde 
alınacak önlemler
Eğer araç birkaç ay 
çalıştırılmayacaksa:
 Aracı yıkayın ve pasta cila 

uygulayın.
 Motor bölümü ve alt gövdedeki 

koruyucu kaplamayı kontrol edin 
ve gerekirse onarılmasını 
sağlayın.

Dikkat

Kesinlikle aracınızı modifiye 
etmeyin. Araçtaki modifikasyonlar 
performansı, verimliliği, araç 
güvenliğini olumsuz etkileyebilir ve 
modifikasyonlar sonucu ortaya 
çıkan problemler araç garantisi 
kapsamına alınmaz.
Araç bakımı

Genel Bilgiler ...............................289
Araç kontrolleri ............................291
Ampul değiştirme.........................316
Elektronik sistem .........................320
Araç takımları ..............................326
Jantlar ve lastikler........................327
Takviye kablosuyla çalıştırma......345
Çekme .........................................348
Araç bakımı .................................352

Genel Bilgiler

Aksesuar ve 
modifikasyonlar
Orijinal parça ve aksesuarları ve 
özellikle kendi aracınızın tipi için 
piyasaya sürülmüş olan yedek 
parçaları kullanmanızı öneririz. 
Yapılan devamlı piyasa kontrollerine
rağmen, bu özellikleri başka ürünler 
için, bu ürünler ilgili makamların 
onayını almış veya bir başka şekilde
garanti edilmiş olsalar dahi, biz takdir
ve garanti edemeyiz.

Aracın hasar görmesini engellemek 
için, elektrik sisteminde hiçbir 
değişikliğin yapılmasına müsaade 
edilmez, örneğin ilave tüketicilerin 
bağlanması veya elektronik kontrol 
ünitelerine müdahale (Chip-Tuning).
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ervis ömrü sonu geri 
azanım
ski araçların geriye alınması ve eski 
raçların tekrar değerlendirilmesi ile 

lgili bilgileri yetkili servislerden 
dinebilirsiniz. Bu işlemler, sadece 
racın tekrar değerlendirilmesi ile 

lgili yetkili bir merkez tarafından 
apılabilir.
Kapak ve kapıların plastik 
contalarını temizleyin ve 
koruyucu sürün.
Motor yağını değiştirin.
Cam yıkama sistemi ve far 
yıkama sistemi suyunu boşaltın.
Soğutma suyu seviyesini kontrol 
edin.
Lastik hava basıncını azami yük 
için belirtilen değerlere göre 
ayarlayın.
Aracı kuru ve iyi havalanan bir 
mekana park edin. Manuel 
şanzıman için, birinci veya geri 
vitesine geçin. Otomatik 
şanzımanda, P konumuna geçin. 
Takoz veya buna benzer bir şey 
ile aracın hareket etmemesini 
sağlayın.
El frenini çekmeyin.
Motor kaputunu açın, tüm kapıları 
kapatın ve aracı kilitleyin.

 Akünün eksi kutup bağlantısını 
sökerek araç şebekesinden 
ayırın. Tüm sistemlerin 
fonksiyonlarının kapalı 
olduğundan emin olun (hırsızlık 
alarm sistemi de dahil).

 Motor kaputunu kapatın.

Aracın tekrar kullanıma 
alınması
Aracı tekrar çalıştırmadan önce 
aşağıda belirtilen işlemleri yapın:
 Akünün eksi kutup bağlantısını 

araç şebekesine tekrar bağlayın. 
Elektrikli camların elektronik 
ünitesini etkinleştirin.

 Lastik hava basıncını kontrol 
edin.

 Cam yıkama sistemini doldurun.
 Motor yağ seviyesini kontrol edin.
 Soğutma suyu seviyesini kontrol 

edin.
 Gerekirse plakayı monte edin.
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Motor kaputu
Açılması

2203362

1. Açma kolunu çekin. Açma kolunu 
orjinal konumuna geri getirin.
Araç kontrolleri

Kendi servis Çalışmanızın 
yapılması

TDL065A

{Uyarı

Motor bölmesindeki bütün 
kontroller sadece kontak 
kapatıldıktan sonra yapılmalıdır.
Soğutma vantilatörü kontak 
kapalıyken dahi beklenmedik bir 
anda çalışmaya başlayabilir.

{Uyarı

Elektronik ateşleme sistemi çok 
yüksek bir elektrik gerilimi ile 
çalışır. Bu nedenle cereyanlı 
parçalara dokunmayın.
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{Uyarı

Aracınızı hareket ettirmeden önce, 
kaputun ön ucundan yukarıya 
çekerek iyice kilitlenmiş 
olduğundan emin olun.
Araç hareket halindeyken, kaput 
açma kolunu çekmeyin.
Aracınızı, kaput açık durumdayken 
hareket ettirmeyin. Açık olan motor 
kaputu, sürücünün görüşünü 
engelleyecektir.
Aracınızı açık motor kaputuyla 
kullanmanız, aracınızda maddi 
hasara, ciddi yaralanmalara ve 
hatta ölüme bile yol açan bir 
kazaya sebep olabilir.
C11E2080A

. Kaputun ön kenarına uzanın ve 
kaput serbest bırakma kolunu 
yukarıya doğru itin.

. Kaputu nazikçe kaldırın. İki 
hava-basıncı destekli çubuklar 
kaputu açık tutacaktır.

Kapatılması
Kaputu kapamak için:
1. Sizin ve bir başkasının vücut 

uzuvlarının motor bölmesi ve 
kaput gövde kenarlarından 
tamamen uzakta olduğundan 
emin olun.

2. Kaputu alçaltın ve yaklaşık olarak 
30cm yukarıdan bırakın.

3. Kaputun tam olarak kilitlenmiş 
olduğundan emin olun.

Dikkat

otor kaputu destek çubuğu 
utucusunun koruyucu sünger 
aplamasını ancak motor sıcak 
ken dokunun.
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C12E6001A
Motor bölmesine genel bakış
2.4 DOHC - LHD
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2.

C12E6001R
4 DOHC - RHD
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C3E9004A
3.0 DOHC - LHD
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3.

C3E9005A
0 DOHC -RHD
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C11E6016A
DİZEL - LHD
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D

C11E6004R
İZEL - RHD
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Motor yağı seviyesinin 
kontrolü

C11E6006A

1. Aracı düz bir yüzeyde park edin.
2. Motor durduktan sonra, yağın 

karterde toplanması için 5 dakika 
bekleyin. Beklenmezse, yağ 
çubuğunda görünen seviye doğru 
olmayabilir.

3. Yağ çubuğunu çıkartın ve silerek 
temizleyin.

4. Çubuğu yeniden sonuna kadar 
tam olarak yerleştirin. 
1. Motor hava filtresi 
2. Servo direksiyon hidrolik sıvısı 

kabı
3. Motor yağı kapağı
4. Fren hidroliği kabı
5. Motor soğutma sıvısı kabı
6. Debriyaj sıvı haznesi
7. Sigorta bloğu
8. Akü
9. Yukama suyu kabı

10. Motor yağ seviyesi ölçüm çubuğu
11. Yardımcı sigorta bloğu

Motor yağı
Motorunuzu, motor yağını doğru 
seviyede tutarak devamlı düzgün 
yağlanmasını sağlayınız. 

Motorun belli bir miktar yağ yakması
normaldir.

Yağ seviyesini düzenli aralıklarda, 
örneğin yakıt doldurmak için 
durduğunuzda kontrol edin.

Doğru bir ölçüm değeri elde etmek 
için yağ sıcak olmalı ve araç düz bir 
konumda olmalıdır.
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{Uyarı

Motor yağı tahriş edicidir ve 
yutulduğunda rahatsızlık veya 
ölüme yol açabilir.
Çocuklardan uzak bulundurun.
Cilt ile uzun süreli temastan kaçının.
Etkilenen alanları sabunlu su veya 
el temizleyici ile yıkayın.

{Uyarı

Çok fazla yağ motor çalışmasını 
etkileyebilir.
Yağ seviyesinin çubukta MAX 
işaretinin üstüne çıkmasına izin 
vermeyin. 
Aşırı yağ doldurmanın şu 
sakıncaları vardır:
Yağ tüketimi artar.
Bujiler kirlenir.
Motor içinde aşırı karbon birikintisi 
oluşur.
. Yağ seviye çubuğunu yeniden 
dışarı çekin. 

C11D6011A

. Yağ çubuğu üzerinde gösterildiği 
gibi yağ seviyesini kontrol edin. 
Yağ seviyesi MIN ile MAX 
arasında uygun bir seviye 
arasında olmalıdır .
Yağ seviyesi tam okunamıyorsa, 
göstergenin karşı tarafını okuyun.
Yağ seviyesi ölçüm çubuğunun 
rengi motor varyasyonuna göre 
değişir.

C11E6001A

7. Yağ seviyesi MIN çizgisi 
altındaysa, aynı kalitede yağ ile 
motor yağı MAX seviyesine 
gelene kadar tamamlayın. MAX 
üzerine çıkmayın.



Araç bakımı 301

.

{Uyarı

Motor yağı ve yağ kapları, 
sağlığınız için tehlikeli olabilir.
Motor yağı ile uzun süreli temastan 
kaçının.
Motor yağı ile çalıştıktan sonra, cilt 
ve tırnaklarınızı su ve sabun, veya 
el temizleyici ile yıkayın. Ayrıca, 
zehirli maddeleri çocukların 
erişemeyeceği yerde bulundurun.
Motor yağı cildi tahriş edebilir ve 
yutulduğunda hastalık ve hatta 
ölüme neden olabilir.
Motor yağının ve filtresinin 
değiştirilmesi

Motor yağı kirlendiğinde, yağlama 
özelliğini kaybeder. Motor yağınızı 
bakım programına göre 
değiştirdiğinizden emin olun.

Motor yağını değiştirdiğiniz zaman, 
motor filtresini de değiştirdiğinizden 
emin olun.

Zor koşullar altında standart bakım 
programında belirtilen sürelerden 
daha sık motor yağ ve filtresi 
değişimi yapın.

Yalnızca aşağıdakilerle sınırlı 
olmayan zor koşullar şunlardır:
 Sık sık soğuk çalıştırma. 
 Sık sık sıkışık trafikte araç 

kullanma.
 Sık sık kısa süreli araç kullanma
 Aracın sıklıkla sıfırın altındaki 

atmosfer sıcaklıklarında 
kullanılması.

 Uzun süreli rölantide çalışma.
 Sık sık düşük devirde çalışma.
 Tozlu yollarda araç kullanma.

{Uyarı

Böyle bir işe girişmeden önce, 
bunun nasıl yapıldığını tam olarak 
bildiğinizden emin olun.
Bunu güvenli bir biçimde 
yapacağınızdan emin değilseniz, 
en yakın tamir atölyesine 
başvurun. Yetkili bir servise 
gitmenizi öneririz.
Aksi taktirde yaralanabilir veya 
araca hasar verebilirsiniz.
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u araca fabrikada dexos onaylı 
otor yağı dolduruldu.
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Doğru motor yağının seçimi
Dexos onay işaretine sahip motor 
yağlarını sorun ve kullanın. Aracın 
şartlarına uygun olan yağların 
ambalajları üzerinde dexos onay 
işareti olmalıdır.

Onay işareti, ilgili yağın dexos 
standartlarına uygunluğunun tasdik 
edildiği anlamına gelir.

2398375

B
m

Dikkat

naylanmamış veya düşük kaliteli 
otor yağı veya motor 

imyasallarının (katkı maddeleri) 
ullanılması motora hasar verebilir.
atkı maddelerinin kullanmadan 
nce bir tamirat atölyesine 
aşvurunuz. Yetkili servisinize 
aşvurmanızı öneririz.

Dikkat

ullanılmış motor yağını ev 
tıklarıyla birlikte atmayınız. 
erel, yetkili atık toplama tesisini 
ullanın.
ullanılmış motor yağı ve filtresi 
ağlığınız ve çevre için zararlı 
labilecek maddeler içerir.
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Sistem yağ ömrünün azaldığını 
hesaplamışsa, yağ değişiminin 
gerektiğini belirtecektir. Bu durumda 
bir motor yağını değiştir lambası 
görüntülenir. Motor yağını 1.000 km 
içinde en yakın zamanda değiştirin. 
Eğer aracınızı en iyi koşullarda 
sürüyorsanız, yağ ömür sisteminin 
bir yıl boyunca motor yağının 
değiştirilmesinin gerekmediğini 
göstermesi olasıdır. Ancak, motor 
yağı ve filtrenizin yılda en azından bir 
kez değiştirilmesi gereklidir ve bu 
esnada sisteminizi sıfırlamalısınız. 
Yetkili servislerde, bu çalışmayı 
yapacak ve sistemi sıfırlayacak olan 
eğitimli servis görevlileri vardır. Yağ 
değişim aralığı boyunca yağın 
düzenli olarak kontrol edilmesi ve 
doğru seviyede tutulması da 
önemlidir.

Eğer sistem yanlışlıkla sıfırlanırsa en 
son yağ değişikliğinin ardından 
5000 km sonra yağ değişikliği 
yapılmalıdır.
Bu araç için en iyi viskozite sınıfı 
SAE 5W-30’dur. SAE 0W-30, 0W-40 
veya 5W-40 de kullanılabilir. SAE 
10W-30, 10W-40 veya 20W-50 gibi 
diğer viskozitedeki yağları 
kullanmayın.

Dış hava sıcaklığının -29 C’nin 
altına düştüğü soğuk havalarda SAE
0W-30 yağ kullanılmalıdır. Bu 
viskozite sınıfına sahip doğru yağ 
aşırı düşük hava sıcaklıklarında daha
kolay motor startı sağlar. Gerekli 
viskozite sınıfına sahip motor yağını
seçerken mutlaka istenen 
standartlara uyan motor yağlarını 
seçiniz.

Motor yağı ömür sistemi
Araçtaki bilgisayar sistemi motor 
yağının ve filtresinin ne zaman 
değiştirilmesi gerektiğini bildirir. 
Değişiklik zamanı motor devri, motor
sıcaklı ve katedilen kilometreye 
bağlıdır. Sürüş koşullarına 
dayanarak, yağın kaç kilometrede bir
değiştirilmesi gerektiği oldukça farklı
olabilir. Yağ ömrü sisteminin düzgün
çalışması için, yağı her 
değiştirdiğinizde sistemi 
sıfırlamalısınız.

Dikkat

Sadece dexos standartlarına 
uygunluğu onaylanmış motor 
yağlarını veya uygun viskosite 
sınıfına sahip eşdeğer bir motor 
yağı kullanın. Dexos standardına 
göre onaylanmış olan motor 
yağının kabında dexos sembolü 
bulunur. Tavsiye edilen veya 
eşdeğer motor yağlarının 
kullanılmaması araç garantisi 
kapsamının dışında kalan motor 
hasarlarına sebep olabilir. Motor 
yağının dexos standartlarına 
uygun olup olmadığından emin 
değilseniz servisinize danışınız.
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izel motor
1. Anahtarı kontaktan bir dakikadan 

daha uzun süre çıkarın. Sonra da 
kontak anahtarını çevirin (motoru 
çalıştırmayın)

2. Yapılması gereken işlem:
2-1. Gaz pedalına sonuna kadar 

basın ve 2 saniye basılı 
olarak tutun.

2-2. Gaz pedalını bırakın ve 
ayağınızı 2 saniye süre ile 
pedaldan kaldırın.

2-3. Bu işlem sırasını bir dakika 
içinde (1, 2) iki defa daha 
tekrarlayın (toplam üç defa).

otor yağı değiştirme lambası 
racınızı çalıştırdığınızda tekrar 
anar ve yanık kalırsa, motor yağı 
mür sistemi sıfırlanmamıştır. İşlemi 

ekrarlayın.
ağ değiştirildikten sonra, yağ ömrü 
stergesi sıfırlanmalıdır. Yetkili 
rvise başvurun.

otor Yağı Ömür Sisteminin 
fırlanması
otor yağı ömür sistemi motor 
ğınızın ne zaman değiştirilmesi 
rektiğini hesaplar ve araç 
llanımında filtre temellidir. Motor 
ğınızın değiştirildiği her sefer, 
nraki yağın ne zaman 
ğiştirilmesi gerektiğini 
saplayabilmesi için sistemi 

fırlayın.

otor yağ ömrü sistemini sıfırlamak 
in aşağıdaki önerilerden birini 
gulayın:
Diyagnoz cihazı ile.
Yetkili servisiniz motor yağını 
değiştirdikten sonra sistemi bir 
diyagnoz cihazı yardımıyla 
sıfırlayacaktır. Bir tamir 
atölyesine başvurunuz.
Gaz pedalı kullanımı ile

Benzinli motor
1. Motor kapalıyken kontak 

anahtarını ON/START konumuna 
getirin. 

2. 5 saniye içinde 3 kez gaz 
pedalına tamamen basın ve 
serberst bırakın.

3. Kontak anahtarını LOCK (kilit) 
konumuna getirin.

Motor yağı değiştirme lambası 
aracınızı çalıştırdığınızda tekrar 
yanar ve yanık kalırsa, motor yağı 
ömür sistemi sıfırlanmamıştır. İşlemi 
tekrarlayın.
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Manuel Şanzıman Yağı
Manuel şanzıman yağının 
seviyesinin kontrol edilmesi 
gerekmez. Bir sorun varsa, örn. 
sızıntı, tamir atölyesinde 
onarılmasını sağlayın.

Not

Yanlış sıvı kullanılması araçta 
hasar oluşturabilir. Dama Tavsiye 
Edilen Sıvılar ve Yağlayıcılar 
listesindeki sıvıları kullanın.
Önerilen motor yağı ve bakım 
çizelgesi
Önerilen motor yağı
Bkz. Tavsiye edilen sıvılar ve 
yağlayıcılar, sayfa 361.

Bakım programı
Bkz. Planlı Bakım, sayfa 356.

Otomatik Şanzıman Yağı
Otomatik şanzıman yağının 
seviyesinin kontrol edilmesi 
gerekmez. 

Bir sorun varsa, örn. sızıntı, tamir 
atölyesinde onarılmasını sağlayın.

Not

Yanlış sıvı kullanılması araçta 
hasar oluşturabilir. Dama Tavsiye 
Edilen Sıvılar ve Yağlayıcılar 
listesindeki sıvıları kullanın.

Bkz. Tavsiye edilen sıvılar ve 
yağlayıcılar, sayfa 361.

Dikkat

Motor yağını ne zaman 
değiştirirseniz motor yağı ömür 
sistemini sıfırlamayı unutmayınız.
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otor soğutma sıvısı
lıman iklim koşullarına sahip 
lkelerde soğutma sıvısı, yaklaşık 
larak -30 C’ye kadar dona karşı 
oruma sağlar.

ok soğuk iklim koşullarına sahip 
lkelerde soğutma sıvısı, yaklaşık 
larak -40 C’ye kadar dona karşı 
oruma sağlar.

ntifriz yoğunluğunun gerekli 
eviyede kalmasını sağlayın.

Dikkat

Yalnızca onaylı antifriz maddesi 
kullanın.
otor hava filtresi 

2204064

. Yüzeydeki tozları gidermek için 
hava filtresi elemanını sallayın.

. Hava filtresinin iç tarafını 
temizleyin.

. Hava filtresi elemanını 
temizlerken, filtre yuvasının açık 
ağzını ıslak bir bezle kapatın.

. Hava filtresi elemanını normal 
hava akış yönünün tersine 
basınçlı hava tutarak temizleyin.

M
I
ü
o
k

Ç
ü
o
k

A
s

Dikkat

Motorun doğru şekilde çalışması 
için filtre edilmiş havaya ihtiyacı 
vardır.
Aracınızı hava filtresi olmadan 
çalıştırmayın.
Aracınızın hava filtresi olmadan 
çalıştırılması, motora zarar 
verebilir.
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Not

Soğutma suyu MIN seviyesinin 
altına düşerse, radyatörü 
arındırılmış su ve doğru antifriz ile 
sağlanan 56:44 oranında karışım 
ile tekrar doldurun.

Aracınızı aşırı soğuk havadan 
korumak amacıyla, yüzde 48 su ve 
yüzde 52 antifriz karışımı kullanın.

Dikkat

Normal su veya uygun olmayan 
karışım soğutma sistemine hasar 
verebilir
Soğutma sistemi içinde normal su, 
alkol veya metanol antifriz 
kullanmayın.
Motor aşırı ısınabilir, hatta alev 
alabilir.
Soğutma sıvısı seviyesi

C11E6008A

Soğutma suyu seviyesi, motor soğuk 
olduğunda, depo üzerinde MIN ve 
MAX işaretleri arasında olmalıdır. 
Motor ısındıkça seviye yükselecek, 
soğudukça da eski konumuna 
gelecektir.

Arındırılmış su ve aracınız için 
kullanımına müsaade edilmiş antifriz
karışımı ile doldurun. Kapağı oturtun
ve sıkın. Antifriz yoğunluğunu kontro
edin ve kayıp durumunda soğutma 
suyu kaybına neden olan arızanın bir
tamir atölyesi tarafından 
giderilmesini sağlayın.

Dikkat

Soğutma suyu seviyesinin çok 
düşük olması motor hasarlarına 
sebep olabilir.

{Uyarı

Motor ve radyatör sıcak ise, 
soğutma suyu kabının kapağını 
kesinlikle açmayın. Ciddi 
yaralanmalara sebep olabilir. 
Kapağı açmadan önce motorun 
soğumasını bekleyin. İçerideki 
yüksek basıncın yavaşça çıkması 
için soğutma kapağını dikkatle 
açın.
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otorun aşırı ısınması
otor soğutma suyu ısı gösterge 

bresi kırmızı bölgedeyse, veya 
otorun aşırı ısındığı yönünde 

erhangi bir şüpheniz varsa:

1. Aracınızı durdurun.
2. Klimayı kapatın.
3. Motoru bir kaç dakika rölantide 

çalıştırın.
4. Soğutma fanının çalışır durumda 

olduğundan emin olun.

Not

Yokuş yukarı veya sıkışık trafikte 
uzun süre araç kullanırken klima 
kullanılması, motorun aşırı 
ısınmasına neden olabilir.
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{Uyarı

Buhar çıktığı görülüyorsa, motora 
soğuyana kadar müdahale 
etmeyin. Buhar sizi yakabilir.
M
M
i
m
h

Dikkat

oğutma suyu tehlikeli malzeme 
labilir.
oğutma suyu ile uzun süreli 

emastan kaçının.
oğutma suyu ile temas 
dildiğinde, etkilenen cilt ve 
ırnaklarınızı su ve sabun ile 
emizleyin.
ocuklardan uzak bulundurun.
oğutma suyu cilt için tahriş 
dicidir ve yutulduğunda hastalık 
e hatta ölüme neden olur.

Dikkat

Soğutma sıvısını önerilen 
aralıklardan daha sık ilave etmeye 
gerek yoktur.
Sık sık soğutma suyu ilavesi 
gerekiyorsa, bu motorunuzun 
bakım gerektirdiğini gösterir.
Soğutma sisteminin kontrol 
edilmesi için bir tamir atölyesine 
başvurun.
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Servo direksiyon yağı

C11D6014A

1. Kontak anahtarını KİLİT KAPALI 
(LOCK/OFF) konumuna getirin 
ve motor bölmesinin soğumasını 
bekleyin.

2. Hazne kapağını ve üstünü silerek 
temizleyin.

3. Kapağı sökün ve düz olarak 
çıkartın.

4. Yağ çubuğunu temiz bir bezle 
silin.
Fan çalışmıyor ve buhar çıkıyorsa, 
aşağıda verilenleri yapın:

1. Motoru durdurun.
2. Kaputu açmayın ve araçtan 

uzaklaşın.
3. Motorun soğumasını bekleyin.
4. Buhar çıkışı tamamen bittiğinde, 

dikkatli bir şekilde kaputu açın.
5. En kısa zamanda bir tamir 

atölyesine başvurunuz.

Fan çalışıyor ve buhar çıkmıyorsa, 
aşağıda verilenleri yapın:

1. Kaputu dikkatlice açın.
2. Motor soğuyana kadar rölantide 

bırakın.
3. Soğutma suyu seviyesini kontrol 

edin.

Fan çalışıyor, ama motor sıcaklığı 
düşmüyorsa, aşağıda verilenleri 
yapın:

1. Motoru durdurun.
2. Kaputu dikkatlice açın.
3. Motorun soğumasını bekleyin.

4. Soğutma suyu seviyesini kontrol
edin.

Soğutma suyu seviyesi düşükse, 
aşağıda belirtilen aksamlarda sızıntı
kontrolü yapın:

1. Radyatör.
2. Radyatör hortumları.
3. Radyatör bağlantıları.
4. Isıtıcı hortumları. 
5. Isıtıcı hortum bağlantıları.
6. Devridaim pompası.

Bir sızıntı veya hasar belirlediğinizde
veya soğutma suyu sızıyorsa, en 
yakın yetkili servisine başvurun.

{Uyarı

Basınçlı olan sıcak soğutma 
suyunun ve buharın püskürmesi 
sonucunda ciddi yaralanma 
tehlikesi mevcuttur.
Motor ve radyatör sıcakken, 
soğutma suyu deposu kapağını 
kesinlikle açmayın.
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{Uyarı

Doldurma esnasında hidroliğin 
taşırılması, hidroliğin alev 
almasına veya boyayı bozmasına 
yol açabilir.
Hazneyi aşırı doldurmayın.
Bir motor yangını, kişisel 
yaralanmalara ve aracınızın ve 
diğer eşyaların zarar görmesine 
neden olabilir.
. Kapağı yerine takın ve tamamen 
sıkın.

. Kapağı tekrar çıkartın ve yağ 
çubuğundaki yağ seviyesine 
bakın.

izel & 3.0Benzinli
otor sıcak ise, seviye sıcak MAX 
viyesinde olmalıdır.
otor soğuk ise, yağ seviyesi yağ 
buğundaki MIN ve MAX seviyeleri 
asında olmalıdır.

4 Benzin
otor sıcak ise, seviye HOT (SICAK) 
alığında olmalıdır.
otor soğuk ise, yağ seviyesi yağ 
buğundaki COLD (SOĞUK) 
alığında olmalıdır.

Dikkat

Çok küçük bir pislik dahi, 
direksiyon sisteminde hasar 
oluşturabilir ve sağlıklı çalışmasını 
önler. 
Hazne kapağı sıvı tarafına pislik 
temas etmesini veya hazneye 
pislik girmesini önleyin.

Dikkat

Hidrolik direksiyon hidroliği yetersiz 
ise, aracınızı çalıştırmayınız.
Aksi taktirde, aracınızın hidrolik 
direksiyon sistemi hasar görebilir, 
pahalı onarımlara yol açılabilir.
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Fren hidroliği
Fren ve debriyaj sıvısı

C11E6004A

{Uyarı

Fren/debriyaj hidroliği zehirli ve 
tahriş edicidir. Gözlere, cilde, 
kumaşa veya boyalı yüzeylere 
temas etmesine izin vermeyin.
Yıkama sistemi sıvısı

2204060

Antifriz içeren ön cam yıkama suyu 
doldurun.

Ön cam yıkama sıvısı haznesini 
doldurmak için:
 Yalnızca piyasada bu amaçla 

satılan hazır yıkayıcı sıvıyı 
kullanın.

 Musluk suyu kullanmayın. Musluk 
suyundaki mineraller, ön cam 
yıkama borularını tıkayabilir.

 Hava sıcaklığı donma noktasının
altına düşme eğilimi gösteriyorsa
içinde donmaya karşı yeterli 
antifriz özelliği bulunan ön cam 
yıkama sıvısı kullanın.
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Dikkat

GM tavsiye ettiğinin haricinde fren 
hidroliğinin kullanılması fren 
sistemi bileşenlerinde paslanmaya 
neden olabilir. Paslanma fren 
sisteminin iyi çalışmamasına ve bir 
kazaya neden olabilir.

Dikkat

Fren/debriyaj sıvısının motor 
üzerine taşması, sıvının 
yanmasına yol açabilir.
Hazneyi aşırı doldurmayın.
Bir motor yangını, kişisel 
yaralanmalara ve aracınızın ve 
diğer eşyaların zarar görmesine 
neden olabilir.
ren hidroliği>

C11D6013A

ebriyaj yağı>
ren/debriyaj hidroliği seviyesi MIN 
 MAX işaretlerinin arasında 
malıdır.

Fren hidroliğinde en küçük bir kirlilik 
fren sisteminin çalışmamasına yol 
açacağı için, dolum esnasında 
temizliğe çok dikkat edilmelidir. Bir 
kayıp söz konusu olduğunda, fren 
hidroliği kaybına neden olan arızanın 
bir tamir atölyesi tarafından 
giderilmesini sağlayın.

Yalnızca kullanımına izin verilen fren 
hidroliğini kullanın.

Tavsiye edilen sıvılar ve yağlayıcılar, 
sayfa 361 altında, bkz. "Fren 
Hidroliği".

Dikkat

Fren/debriyaj sıvısı hazne 
kapağının etrafını iyice 
temizlemeden kapağı sökmeyin.
Fren/debriyaj hidrolik sisteminin 
kirlenmesi sistem performansını 
etkileyebilir, bu da pahalı 
onarımlara yol açabilir.
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Not

Orijinal GM aküsünden farklı bir 
AGM aküsü kullanılması stop-start 
sisteminin performansının 
düşmesine sebep olabilir. Aküyü 
yetkili servisinize kontrol 
ettirmenizi önermekteyiz.

Akü bakım gerektirmez.

Kullanılmış aküler ev çöpüne 
atılmamalıdır. Akülerin uygun bir geri 
dönüşüm merkezine bırakılması 
gerekir.

Aracın 4 haftadan daha uzun bir süre 
kullanılmaması akünün boşalmasına 
neden olabilir. Akünün eksi kutup 
bağlantısını sökerek araç 
şebekesinden ayırın.

Aracın aküsünü bağlarken veya 
sökerken kontağın kapalı olduğuna 
emin olun.

Bkz. Akü gücünün korunması, 
sayfa 136.
Akü
Akü
Stop-start sistemi olmayan araçlar bi
kurşun-asit akü ile donatılmıştır. 
Stop-start sistemli araçlar kurşun-asi
aküden daha fazla performans 
gösteren bir AGM akü ile 
donatılacaktır.

Akünün değiştirilmesi
Not

Bu paragrafta verilen talimatlar 
dışına çıkılması, stop- start 
sisteminin geçici olarak devre dışı
kalmasına sebep olabilir. Sadece 
sigorta kutusunun akünün üzerine
monte edilmesine izin veren 
aküleri kullanın. Stop-start sistemi
olan araçlarda, AGM (Absorbent 
Glass Mat) akünün tekrar bir AGM
akü ile değiştirildiğinden emin olun
Bir AGM akü üzerindeki etiketten 
tanınabilir. Biz orijinal GM aküsü 
kullanılmasını önermekteyiz.

Dikkat

Kullanılmış fren/debriyaj sıvısını ev 
atıklarıyla birlikte atmayınız.
Yerel yetkili atık toplama tesislerini 
kullanın.
Fren/debriyaj sıvısı ve hazneleri 
tehlikeli olabilir. Sağlığınız ve çevre 
için zararlıdır.

Dikkat

Fren hidroliği zararlıdır. Cilt ve 
gözleri tahriş edebilir.
Fren sıvısının cildinize veya 
gözlerinize temas etmesine izin 
vermeyin. Temas ettiğinde, 
etkilenen yerleri su, sabun veya el 
temizleyici ile yıkayın.
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{Uyarı

Akü kontrol edilirken patlayıcı 
gazlar oluşabileceği için, alev veya 
kıvılcım oluşmaması için akü 
yakınında sigara içmeyin.
Akü patlarsa, aracınızda ciddi 
hasarlar olabilir ve aynı zamanda 
ağır yaralanma ve ölüm tehlikesi 
mevcuttur.
Akü sıvısında çok korosiv ve zehirli 
sülfürik asit içerdiğinden, deriye 
temas etmesini önleyin.
Yanlışlıkla derinize temas ederse, 
temas yerini bol su ile yıkayın ve 
derhal tıbbi yardım isteyin.
Akülerde sülfürik asit ve gaz 
bulunduğundan, çocuklardan uzak 
tutun.
Aküdeki asidin derinize, gözlerinize 
veya boyaya temas etmemesini 
sağlayın.
Aküyü açmayın ve devirmeyin.
C3E9007A

embollerin anlamları:
Kıvılcım oluşmamalı, açıkta ateş 
yakılmamalı veya sigara 
içilmemelidir.
Gözlerinizi daima koruyunuz. 
Patlayıcı gazlar körlüğe veya 
yaralanmaya sebep olabilir.
Aküyü çocukların ulaşamayacağı 
yerlerde muhafaza edin.
Aküde bulunan sülfirik asit 
körlüğe veya ağır yanıklara 
sebep olabilir.

 Ayrıntılı bilgiler için kullanım 
kılavuzuna bakınız.

 Akü yakınında patlayıcı gaz 
mevcut olabilir.
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Cam sileceklerinin 
değiştirilmesi
Düzgün çalışan ön cam silecekleri 
açık bir görüş ve güvenli bir sürüş 
için elzemdir. Silecek lastiklerinin 
durumunu düzenli olarak kontrol 
edin. Ön cam üzerine kir bulaştıran, 
sert, gevrek veya çatlak silecek 
lastiklerini değiştirin.

Ön cam veya silecek lastikleri 
üzerindeki yabancı maddeler cam 
sileceklerinin etkinliğini azaltabilir. 
Silecek lastikleri silme işlemini doğru 
şekilde yerine getirmiyorsa, ön camı 
ve silecek lastiklerini iyi bir 
temizleyici veya yumuşak bir 
deterjanla silin. Sonra, onları su ile 
iyice durulayın.
Dizel Partikül Filtresi
Dizel partikül filtresi, motor egzoz 
gazındaki zararlı kurum partiküllerini 
filtreler. Sistem, sürüş esnasında 
kendiliğinden devreye giren otomatik 
temizleme fonksiyonuna sahiptir. 
Filtre, filtrelenen kurum partiküllerinin 
yüksek sıcaklıkta yakılması sonucu 
temizlenir. Bu işlem belirli sürüş 
koşullarında otomatik olarak 
çalışmaya başlar ve 15 dakikadan 
daha fazla sürebilir. Ortaya çıkan 
koku ve duman oluşumu normaldir.

Belirli sürüş koşullarında, örneğin 
kısa mesafeli sürüşlerde sistem 
otomatik olarak temizlenmez. 

Filtrenin temizlenmesi gerektiğinde 
veya son sürüş şartlarının otomatik 
temizleme için müsait olmamış 
olması durumunda, DPF göstergesi 
yanar veya yanıp söner. 
Kendinden-temizleme işlemi 
sonlandığında gösterge söner.

Temizleme işlemi sırasında kontağı 
kapatmanız tavsiye edilmez.

{Uyarı

Aşağıdaki önlemleri aldığınızdan 
emin olun, çünkü egzoz parçaları 
DPF rejenerasyonu esnasında 
yüksek ısılara yükseltilmiştir.
Yanabilir maddeler aracınız 
altındaki kızgın egzoz parçaları ile 
temasa geçebilir ve alevlenebilirler. 
Aracınızı kağıtlar, yapraklar ve 
kuru ot veya yanabilir başka 
şeylerin üzerine park etmeyiniz.
Aracınız bir garaja girer girmez 
kontak anahtarını KAPALI (off) 
konumuna getirin.
Egzoz kuyruk borusu dahil olmak 
üzere kızgın egzoz parçalarına 
yaklaşmayınız.
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mpul değiştirme

mpul değiştirme
ontağı kapatın ve gerekli düğmeyi 
eya kapıları kapatın.

abana sadece yeni ampul 
erleştirin! Ampulün camına çıplak 
lle dokunmayın.

eğişim esnasında aynı özellikte 
mpül kullanın.

zun huzmeli far ampullerini motor 
ölümü içinden değiştirin.

Not

Yağmurlu bir bölgeden 
geçildiğinde veya aracın 
yıkanmasından sonra bazı far 
camları buğulanabilir.

Bu duruma iç ve dış lamba 
arasındaki sıcaklık farkı sebep 
olur.
erektiğinde, bu işlemi tekrarlayın. 
am üzerindeki silikon izlerini 
dermenin yolu yoktur. Bu sebepten 
acın ön camına asla silikon veya 
ks pasta uygulamayın, aksi 
kdirde çizgiler oluşur veya lastik 
cırdama sesleri sürüşünüzü 
kileyebilir.

n cam sileceklerinizi solvent, 
nzin, gaz yağı veya boya 

celticileri ile temizlemeyin. Bunlar 
rarlıdır. Bundan dolayı ön cam 

leceklerine ve boyanmış yüzeylere 
rar verebilir.

Silecek lastiklerinin 
değiştirilmesi

2204062

1. Silecek lastikleri tutma klipsine 
basın ve basılı tutun.

2. Silecek lastiğini silecek kolundan 
çekip çıkarın. 

3. Kol üzerine yeni bir silecek lastiği 
takın.

A

A
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v
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D
a

U
b
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9. Baskı yayını yeniden takın.
10. Far kapağını yerine takın.
11. Kablo demeti konektörünü 

bağlayın.
Bu durumun araç içindeki camların 
buğulanmasından farkı yoktur ve 
araç ile ilgili bir problem olduğu 
anlamına gelmez.

Eğer lamba ampulüne su sızarsa 
yetkili servise başvurun.

Ön farlar ve park lambaları
Kısa huzmeli far ve uzun 
huzmeli far

C11E6017

1. Kaputu açın.
2. Radyatör üst kapağını tutan 

bağlayıcı tapaları çıkartın.
3. Radyatör üst kapağını çıkarın.
4. Üç vidayı ve far grubunu sökün.
5. Far lambası kapağını çıkarın.
6. Ampulü tutan yayı çıkarın.
7. Ampulü çıkarın.
8. Uygun yeni far ampulünü takın.
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5. Ön sinyal ampul tutucusunu, 
ampul gövdesinden çekin.

6. Ampulü tutucudan çıkarmak için 
ampulü içe doğru bastırıp saat 
yönünün tersine çevirin.

7. Yeni ampulü bastırıp saat 
yönünde çevirerek tutucuya 
takın.

8. Ampul duyunu saat ibresi 
yönünde döndürerek lamba 
yuvasına takın.

9. Far grubunu yerine takın.
ark lambaları

C11E6018A

. Kaputu açın.

. Far grubunu sökün.

. Far lambası kapağını çıkarın.

. Uzun far ampulünün yanındaki 
ampul tutucusunu çekip çıkarın.

. Ampulü, ampul tutucusundan 
dışarı çekerek çıkarın.

. Yeni bir ampul takın.

. Far lambası kapağını sökme 
işlemini tersten takip ederek 
takın.

Sis farları
Lamba değişimini sadece bir tamir 
atölyesine yaptırın.

Ön sinyal lambaları

C11E6019A

1. Kaputu açın.
2. Far grubunu sökün.
3. Kablo demeti konektörünü 

ampulü duyundan ayırın.
4. Ön sinyal ampul tutucusunu saat 

yönünde döndürün.
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Kuyruk lambaları ve stop 
lambaları (LED)
Tamirci tarafından gözden geçirilip 
onarılmasını sağlayın.

Yan sinyal lambaları
Yan aynadaki dönüş sinyali lambası 
çalışmazsa, bir tamir atölyesine 
kontrol ettirin.

Üçüncü fren lambası 
(CHMSL)
CHMSL çalışmazsa, tamir atölyesine 
kontrol ettirin.

Arka Sis Farları
LED ampülü tamircide değiştirin.
Arka lambalar, dönüş 
sinyalleri ve geri vites 
lambaları

2204077

1. Bagaj kapısını açın.
2. Her iki kapağı da çıkarın.
3. İki vida ve lamba grubunu sökün.
4. Ampul tutucusunu saat yönünün 

tersine çevirerek sökün.
5. Ampulü, bastırıp saat yönünün 

tersine çevirerek tutucudan 
çıkarın.

6. Doğru ampulu ampul tutucusuna
takın.

7. Ampul duyunu ampul yuvası içine
yerleştirin. Ampul tutucusunu 
saat yönünde çevirerek 
sabitlenmesini sağlayın.

8. Sökülmüş olan iki vidayı 
kullanarak ampul yuvasını araca
takın.

9. Bagaj kapısını kapatın.
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lektronik sistem

igortalar
rızalı sigorta ile sağlam sigorta aynı 
erilere sahip olmalıdır.

künün artı kutup başının üzerindeki 
ir kutuda bazı ana sigortalar 
ulunur. Gerektiğinde bunları bir 
amir atölyesine kontrol ettirin.

ir sigortayı değiştirmeden önce, ilgili 
nahtarı veya kontağı kapatın.

ir sigortanın arızalı olduğu telinin 
rimiş olmasından anlaşılır. Yeni bir 
igorta ancak arızanın nedeni tespit 
dilip giderildikten sonra takılmalıdır.

azı fonksiyonlar bir kaç sigorta 
racılığıyla korunur.

onksiyonsuz sigortalar yerleştirilmiş 
labilir.
laka lambası

2204081

. İki vida ve lamba kapağını sökün.

. Ampul duyunu lamba yuvasından 
sökmek için, ampul duyunu saat 
ibresi yönünde çevirin.

. Ampulü ampul duyundan çekerek 
çıkarın.

. Ampulü değiştirin.

. Ampul duyunu saat ibresi 
yönünde döndürerek ampul 
duyunu lamba yuvasına takın.

. Lamba kapaklarını yerine takın.

İç lambalar
İç aydınlatma lambaları
1. Çıkartmak için, lambanın karşı 

tarafını yassı uçlu bir tornavida ile 
kaldırın. 
(Çizmemek için dikkat edin.)

2. Ampulü çıkarın.
3. Ampulü değiştirin.
4. Lamba grubunu yerine takın.
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C11E6002A

2. Motor bölmesi sigorta bloğu, 
soğutma suyu deposunun 
yanındadır.
Not

Bu kılavuzdaki sigorta kutusu 
tanımlamaları sizin aracınızdaki 
sigorta kutusuna birebir 
uymayabilir.

Sigorta kutusunu kontrol ederken 
sigorta kutusu etiketine bakın.

Sigorta çıkarıcısı
Sigortaların değişimi için motor 
bölümündeki sigorta kutusunda bir 
sigorta çıkarıcısı bulunmaktadır.

Sigorta çıkarıcısını üstten veya 
yandan farklı modellerdeki 
sigortalara yerleştirin ve ilgili 
sigortayı dışarı çıkarın.

Sigorta bloğu

205657

1. Araç içi sigorta bloğu, gösterge 
panelinin sol tarafındadır.
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C11E6003A

. Yardımcı motor odası sigorta 
bloğu (sadece dizel) ön panelin 
merkezine yerleştirilmiştir.

Not

Bu el kitabında yer alan sigorta 
bloğuna dair açıklamaların hepsi 
aracınız için geçerli olmayabilir. Bu 
bilgiler kitabın basım tarihi temel 
alınarak hazırlanmıştır. Bu tarihten 
sonra değişiklikler söz konusu 
olabilir. Aracınızın sigorta 
kutusunu kontrol ediyorsanız 
sigorta kutusu etiketine bakın.
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PASS 
PWR 
NDW

RV/PWR 
NDW

R/ 
ING

K

C 
Kabin içi sigorta bloğu

NOT: SADECE TASARLANMIŞ SİGORTAYI KULLANIN 

* : opsiyonel donanım

DRVR 
PWR 
SEAT

S/ROOF

BCM
(PRK/TRN)

FSCM/ 
VENTSOL

ISITMALI KOLTUK 
ÖN/ARKA AC

APO JACK 
(CONSOLE)

BCM 
(STOP)

ÇAKMAK

DR/LCK

TRLR

DRL

PA KS

YEDEK

F/DOOR 
LOCK

BCM 
(CTSY)

YEDEK

L/GATE

YEDEK

BCM 
(TRN SIG)

FRT 
WSR

S/ROOF 
BATT

APO JACK 
(REARCARGO)

RUN/ 
CRNK

FSCM/
VENT SOL

ISRVM/ 
RCM

CLSTR

SDM 
(IGN 1)

AWD/ 
VENT

ARKA ISITMALI 
KOLTUK

RR FOG

PWR 
DIODE

BCM (INT 
LIGHT) TRLR 

FOG

BCM 
(VBATT)

IPC

STR/ 
WHL SW

TRLR 
BATT

XBCM DC/DC 
KON- 

VERTÖRÜ
YEDEKAUDIO/KEY 

CAPTURE

SDM 
BATT

RVS/ 
HVAC/DLC

BCM 
(DIMMER)

ACC/RAP 
RLY

RUN/CRNK 
RLY

CIGAR 
APO JACK 

RLY

W

D
W

RUN RLY

HEATING 
MAT SW

ÇALIŞTIRMA 
2

HVAC 
BLWR

SSPS

OSRVM

PW
MOD

YEDE

LOGISTI
MODE
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N

* 

LO 
BEAM 
RLY

HI BEAM 
RLY

HTD WASH 
/MIR

HDLP 
WSHR 

RLY

REAR 
DEFOG 

RLY

FRT FOG

R 
PRK LP RH 

/ BAGAJ 
KAPAĞI

REAR 
DEFOG

P 
ER

PRK 

KORNA

FRT 
FOG 
RLY

HI BEAM 
RH

HI BEAM 
LH
otor bölmesi sigorta bloğu

OT: SADECE TASARLANMIŞ SİGORTAYI KULLANIN 

: opsiyonel donanım

YEDEK EPB

STOP 
LAMP 
RLY

BATT2 ABS BATT1

LO BEAM 
LH

WPR 
SPD 
RLY

WPR 
CNTRL 

RLY

A/C

TCM STOP 
LAMP

AUX 
POMPAPW

M
 F

A
N

LO BEAM 
RH

IGN COIL 
A

IGN COIL 
B

FAN1

ECM PWR 
TRN

AUX 
POMPA 
RÖLESİ

BCM

REA
WPR

STRTR

PWR/ 
TRN 
RLY

YEDEK 
RÖLE

FUEL/ 
VAC 

PUMP 
RLY

FRT 
WPR

HOL
WASH

TRLR 
LP

PRK LP 
RH

BATT3 FUEL 
/VAC

ABSENG 
SNSR

YEDEK

ECM

STRTR 
RLY

YEDEK

PRK LP 
RH

YEDEK 
RÖLE
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C11E6025A

 F/F 
R

GPCU 
60A

F/F HTR 
30A
Yardımcı motor odası sigorta bloğu (sadece dizel)

NOT: SADECE TASARLANMIŞ SİGORTAYI KULLANIN 

RÖLE PTC3

RÖLE PTC2 RÖLE 
PTC1

RÖLE
HT

PTC 2 
40A

PTC 3 
40A

PTC 1 
40A
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riko ve araç takımlarının 
ıkartılması

2178531

1. Bagaj kapısını açın.
2. Döşeme kapağına yukarıya 

çekiniz ve kelebek cıvatayı 
yerleştiriniz. 

3. Kelebek cıvatayı saat yönünün 
tersine çevirerek krikodan 
çıkartınız.

4. Kriko ve alet çantasını kaldırın.
raç takımları

akımlar

2497282

edek lastik, kriko ve takımlarınız 
gaj bölmesinde ve arka tamponun 

tında yer almaktadır.

azı modellerde araçta kriko kolu 
llanılır.

raçta mevcut olan takımlar bu 
nımlamadan farklı olabilir.

K
ç{Uyarı

Kriko, yedek lastik, diğer takım ve 
ekipmanları doğru yerlerinde 
güvenli bir şekilde muhafaza edin.
Kriko, yedek lastik, veya diğer 
takımları yolcu bölmesine 
koymayın. 
Ani duruşlarda veya kazalarda, 
gevşek donatımlar araç içinde 
savrulabilir ve kişisel 
yaralanmalara sebebiyet verirler
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Jantlar ve lastikler

Jantlar ve lastikler
Lastiğin ve jantın durumu
Keskin kenarlar üzerinden yavaşça 
ve mümkün olduğunca dik açı ile 
geçin. Keskin kenarların üzerinden 
geçmek lastik ve tekerleklere zarar 
verebilir. Park ederken, lastiklerin 
kaldırım kenarına dayanmamasına 
dikkat edin.

Düzenli olarak tekerleklerde hasar 
olup olmadığını kontrol edin. Hasar 
veya anormal aşınma olması 
durumunda bir tamir atölyesine 
başvurun.

Kış lastikleri
Kış lastikleri dışarıdaki sıcaklığın 
7 C’nin altında olduğu durumlarda 
güvenliği arttırır ve bu nedenle bütün 
tekerleklere takılmalıdır.
5. İçinde aletlerin bulunduğu çantayı 
tutan kayışları çıkartın. Daha 
sonra tekerlek somun anahtarını 
ve kriko kolunu çantadan çıkarın.

Yedek lastiklerin çıkarılması

2178534

1. Arka tampon üzerindeki delik 
kapağı çıkarmak için düz başlı bir 
tornavida kullanın.

2. Bir yedek lastiği yerleştirmek için 
bir cıvatayı gevşetmek için 
sağlanmış olan tekerlek somun 
anahtarını kullanın. 

3. Arka tamponun altındaki lastik 
taşıyıcısı üzerindeki halatı çözün

4. Yedek lastiği lastik taşıyıcısından
çıkarın.

Not

Araç hareket halindeyken; kriko, 
kriko kolu ve takımların ses 
çıkarmasını önlemek için yerlerine
sıkıca tespit edin.

Krikonun özellikleri
Maksimum çalışma yükü: 900 kg

{Uyarı

Kriko yalnızca aracınızda 
kullanılmak içindir. 
Aracınızla birlikte verilen krikoyu 
başka araçlarda kullanmayın.
Krikoyu kullanırken izin verilen 
azami kaldırma yükünü kesinlikle 
aşmayın. 
Bu krikonun diğer araçlarda kulla- 
nılması, hem kullanılan araçlara 
hem de krikonuza zarar verebilir ve 
kişisel yaralanmaya yol açabilir.
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uradaki lastik hava basıncı bilgileri 
oğuk lastikler için geçerlidir. Ayrıca 
u bilgiler hem yaz hem de kış 

astiklerinde dikkate alınmalıdır.

tepneyi daima azami yük için 
eçerli olan lastik basıncı ile 
oldurun.

astik hava basınçlarının belirtilen 
eğerlerden daha yüksek veya daha 
üşük olması, güvenliği, aracın 
ullanımı, rahatlığı ve yakıt 
asarrufunu olumsuz yönde etkiler ve 
astik aşınmasını hızlandırır.

S3W64014A

Az 
şişirilmiş

Doğru 
basınç

Aşırı 
şişirilmiş
astik işaretleri
rneğin 215/60 R 16 95 H
5: Lastik genişliği, mm

: Enine kesit oranı (yüzdesel 
arak lastik yüksekliğinin lastik 
nişliğine oranı), %

: Lastik tipi: radyal

F: Tip: RunFlat

: Jant çapı / inç cinsinden

: Taşıma kapasitesi tanım 
marası, örneğin: 95 değeri 690 

lograma karşılık gelmektedir.

: Hız tanım kodu

ız tanım kodu:

: 160 km/saate kadar

: 180 km/saate kadar

: 190 km/saate kadar

: 210 km/saate kadar

: 240 km/saate kadar

: 270 km/saate kadar

Lastik hava basıncı
Lastik hava basınçlarını, en az 
14 günde bir ve uzun bir yolculuğa 
çıkmadan önce lastikler soğukken 
kontrol edin. Stepneyi de kontrol 
etmeyi unutmayın.

Sübap kapağını çevirerek açın.

THR020A

Sürücü kapısı çerçevesindeki lastik 
hava basınçları etiketi
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MD144

Kanunen müsaade edilen asgari 
profil derinliğine (1,6 mm), lastik 
aşınma göstergelerine (TWI) kadar 
aşındığı zaman erişilmiş olur. 
Göstergelerin yerleştirildiği yerler, 
lastiğin yanaklarında bulunan 
işaretlerle gösterilmektedir.

Ön lastiklerde, arkadakilerden daha 
fazla bir aşınma görüldüğünde, 
öndeki lastiklerle arkadakilerin 
yerlerini değiştirin. Lastiklerin dönüş 
yönünün değişiklik öncesi konumdaki 
gibi olmasına dikkat edin.
Not

Lastik basıncını lastikler soğuk 
olduğunda kontrol edin. Sıcak 
lastikler yanlış bilgiler üretirler. 
Lastikler araç 1,6km kullanıldıktan 
sonra ısınır ve bundan sonra 
hareketsiz halde üç saat sıcak 
kalır.

Lastik basıncı izleme 
sistemi
Belli bir limitin üzerindeki hızlarda, 
lastik hava basıncı kontrol sistemi, 
sürüş esnasında aracın dört 
lastiğinin basıncını ve devir sayısını 
dakikada bir kontrol eder.

Tekerleklerin dördünde de bir basınç
sensörü olması gerektiği gibi, 
lastikler de öngörülen basınca sahip
olmalıdır. Sensörsüz tekerlekler 
takıldığında, lastik basıncı denetleme
sistemi çalışmaz. Sensör 
donanımının sonradan da 
gerçekleştirilmesi mümkündür.

Profil derinliği
Profil derinliğini düzenli olarak kontro
edin.

Lastikler, profil derinlikleri 2-3 mm 
olduğu zaman, emniyet açısından 
yenilenmelidir. (Kış lastiklerinde bu 
derinlik 4 mm’dir.)

{Uyarı

Lastik hava basıncı öngörülen 
değerin altında ise, bu durum 
lastiğin önemli miktarda 
ısınmasına ve içten hasara 
uğramasına neden olarak, yüksek 
hızlarda lastik tabanının 
yarılmasına, hatta lastiğin 
patlamasına yol açabilir.
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ir tekerlek değişiminden veya 
astiklerin yerinin değiştirilmesinden 
onra veya paslanma oluşursa 
ekerleğin göbeğini hafifçe tekerlek 
ulmanı gresi ile kaplayın. Düz 
ekerlek montaj yüzeyinde veya 
ekerlek somnları veya cıvatalarında 
res bırakmayın.

{Uyarı

Tekerlekteki pas veya kir, veya 
bunun bağlı olduğu parçarlarda da 
bunların bulunması, tekerlek 
somunlarının bir süre sonra 
gevşemesine neden olabilir. 
Tekerlek yerinden çıkabilir ve bir 
kazaya neden olabilir. Bir tekerleği 
değiştirirken, tekerleğin araca 
takıldığı yerdeki herhangi bir pası 
veya kiri çıkarın. Acil durumda, bez 
veya kağıt havlu kullanılabilir; fakat 
daha sonra tüm pası veya kiri 
çıkarmak için bir kazıyıcı veya tel 
fırça kullanın.
stikler kullanılmadığı zaman da 
pranır. Lastikleri, 6 yılda bir 
ğiştirmenizi tavsiye ederiz.

astiklerin yerlerinin 
eğiştirilmesi
er lastikte daha düzgün aşınma 
ması için lastiklerin yerleri 
ğiştirilir. İlk değiştirme en 
emlisidir. 

e zaman normal olmayan bir 
ınma bulunursa, lastiklerin yerlerini 
 kısa zamanda değiştirin ve 

kerlek hizalamasını kontrol edin. 
yrıca hasarlı lastikleri veya 
kerlekleri de kontrol edin.

1970757

Lastiklerin yerlerini değiştirirken, her 
zaman burada gösterilen doğru 
dönme paternini kullanın. Lastiklerin 
yerlerinin değiştirilmesine yedek 
lastiği dahil etmeyin. Lastiklerin 
yerleri değiştirildikten sonra Lastik ve 
Yük Bilgilendirme etiketindeki tavsiye 
edilen şişirme basıncına kadar ön ve 
arka lastikleri ayarlayın. 

Lastik Basıncı İzleme Sisteminin 
Resetlenmesi.

Tüm tekerlek bijonlarının düzgün 
olarak sıkıldığını kontrol edin. 
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Tekerlek kapakları
Sadece ilgili araç için müsaade 
edilen ve böylece ilgili tekerlek/lastik 
kombinasyonu şartlarına uygun olan 
jant kapakları ve lastikler 
kullanılmalıdır.

Müsaade edilmeyen jant 
kapaklarının ve lastiklerin 
kullanılması durumunda, lastiklerde 
jant koruma kenarı bulunmamalıdır.

Jant kapakları fren soğutmasına 
zarar vermemelidir.

{Uyarı

Uygun olmayan lastiklerin veya 
jant kapaklarının kullanılması ani 
hava basıncı kaybına ve böylece 
kazalara yol açabilir.
Farklı lastik ve tekerlek 
boyutları
Fabrikada takılan lastiklerden daha 
büyük lastikler kullanıldığında, 
elektronik kilometre sayacının 
muhtemelen yeniden 
programlanması, nominal lastik 
basıncının ayarlanması veya araçta 
başka değişikliklerin yapılması 
gerekebilir.

Lastik büyüklüğünün değiştirilmesi 
durumunda lastik hava basınçlarını 
gösteren etiketin de değiştirilmesi 
gerekir.

{Uyarı

Uygun olmayan lastik veya 
jantların kullanılması, bir kaza ile 
sonuçlanabilir ve fabrikanın genel 
işletme izinlerinin ortadan 
kalkmasına yol açabilir.

{Uyarı

Aracın orijinal lastik ve jant 
ebatlarından farklı ebatlardaki jant 
ve lastikleri kullanmayın. Aksi 
halde aracın güvenliği ve 
performansı olumsuz etkilenebilir. 
Bu durum araç hakimiyetini 
azaltabilir veya takla atmaya ve 
ciddi yaralanmalara sebep olabilir. 
Lastikleri değiştirirken tüm dört 
lastikte de aynı ebat, tip, profil, 
marka ve aynı taşıma kapasitesine 
sahip lastik kullanın. Başka ebat ve 
tipte lastik kullanımı sürüş konforu, 
araç hakimiyeti, zemin mesafesi, 
fren mesafesi, gövde aralığı ve hız 
göstergesini ciddi şekilde olumsuz 
etkileyebilir.
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astik tamir seti
astik sızdırmazlık ve 
ompresör kitinin depolanması
astik sızdırmazlık ve kompresör 
itine erişmek için:

2417141

1. Bagaj kapağını açın.
2. Kapağı kaldırın.
3. Lastik sızdırmazlık ve kompresör 

kitini çıkartın.

astik sızdırmazlık ve kompresör 
etini depolamak için verilen 
dımların tersini uygulayın.
astik zincirleri

MD145

stiğe zinciri takmadan önce, 
kerlek kapaklarını çıkartarak 
zilmelerini önleyin. 

Zincir imalatçısının talimatlarını 
uygulayın.
Sadece 16 inçlik ön lastiklerde 
lastik zincirleri kullanın. Başka 
lastik boyutlarda zincir 
kullanmayın.
Yaklaşık 1,0 km sürdükten sonra 
zinciri yeniden-sıkın. 

Not

SAE sınıfı S-tipi zincirler aracınıza 
en uygun olanlardır.

Lastik zinciri kullandığınızda, araç 
hızınızı düşürün.

Zincirin araca temas ettiğini 
duyuyorsanız derhal durun ve 
zinciri tekrar sıkın. 

Sürtme devam ediyorsa, kesilene 
kadar aracınızı yavaşlatın.
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Dikkat

Kar zincirlerinin kullanımı araç 
sürüşünü olumsuz etkiler.
50 km/h hızı veya zincir üreticisinin 
önerdiği hız sınırını (hangisi daha 
düşükse) aşmayın.
Keskin dönüşlerden, tümseklerden 
ve çukurlardan kaçının.
Tekerleğin bloke olmuş bir şekilde 
frenlenmesinden kaçının.
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Lastik araçtan sökülmüş ise, lastik 
yanakları hasarlı ise veya delik daha 
büyük ise, lastikte ağır hasar vardır 
ve lastik sızdırmazlık ve kompresör 
kiti kullanılamaz.

Lastik sızdırmazlık ve kompresör kiti 
talimatlarını okuyun ve yerine getirin.

Kitin içeriği:

C11E5011A

1. Manometre
2. Basınç Düşürme Düğmesi 

(beyaz)
3. Seçme Anahtarı
Araçta bir lastik sızdırmazlık ve 
kompresör kiti varsa, bir yedek lastik
lastik değiştirme donanımı 
bulunmayabilir ve bazı araçlarda bir 
lastik saklamak için yer de 
olmayabilir.

Lastik sızdırmazlık ve kompresör kiti
lastik dişi alanındaki 6 mm’ye kadar 
olan patlakları geçici olarak tamir 
etmek için kullanılabilir. Havası 
düşük olan bir lastiği şişirmek için de
kullanılabilir.

{Uyarı

Aracın havalandırması kötü olan 
bir kapalı mekanda rölantide 
çalıştırılması tehlikelidir. Araca 
egzoz gazı girebilir. Egzoz gazında 
Karbon Monoksit (CO) mevcuttur 
ve bu gaz görülmez ve kokmaz.
Bilinç kaybına ve hatta ölüme 
sebep olabilir. Araç iyi bir 
havalandırması olmayan kapalı bir 
mekanda kesinlikle çalıştırmayın.

{Uyarı

Lastiğin çok fazla şişirilmesi 
lastiğin patlamasına ve sizin veya 
başkalarının yaralanmasına sebep 
olur. Lastik sızdırmazlık ve 
kompresör kiti talimatlarını okuyun 
ve lastiği önerilen lastik hava 
basıncı değerine kadar şişirin. 
Önerilen basınç değerinin üzerine 
çıkmayın.

{Uyarı

Lastik sızdırmazlık ve kompresör 
kitini veya başka donanımları 
aracın yolcu bölmesinde saklamak 
yaralanmalara sebep olabilir. Ani 
durmalarda veya bir çarpışma 
durumunda tespit edilmemiş olan 
donanım birine çarpabilir. Lastik 
sızdırmazlık ve kompresör kitini 
orijinal yerinde saklayın.
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astik sızdırmazlık ve 
ompresör kitinin patlak bir 

astiği geçici olarak tamir 
tmek ve şişirmek için 
ullanılması

astik sızdırmazlık ve kompresör kiti 
oğuk havalarda kullanıldığında, beş 
akika sıcak bir ortamda ısınmasını 
ekleyin.

u sayede lastik daha çabuk şişer.

astiğiniz patlarsa, aracı yavaşça 
üz bir yere sürerek lastikte ve 

ekerlekte daha fazla hasar 
luşmasını önleyin. Dörtlü ikaz 
laşörünü açın.

astiğe saplanmış olan cisimleri 
ıkartmayın.
. Aç/Kapat Düğmesi (turuncu)

. Lastik Sızdırmazlık Maddesi Kabı

. Sadece Hava Hortumu (siyah 
Hortum/Beyaz Uç)

C11E5012A

. Sızdırmazlık Maddesi/Hava 
Hortumu (Şeffaf Hortum/Turuncu 
Uç)

. Elektrik Fişi

Lastik sızdırmazlık maddesi
Sızdırmazlık maddesi kabı üzerinde 
bulunan güvenli kullanma 
talimatlarını okuyun ve yerine getirin.

Sızdırmazlık maddesi kabında yazılı 
olan son kullanım tarihini kontrol 
edin. Sızdırmazlık maddesi kabı son 
kullanım tarihinden önce 
değiştirilmelidir.

Yedek sızdırmazlık maddesi 
kaplarını yerel bayilerinizden 
alabilirsiniz.

Kapta sadece bir lastik için yetecek 
miktarda sızdırmazlık maddesi 
mevcuttur. Kullanıldıktan sonra, 
sızdırmazlık maddesi kabı ve 
sızdırmazlık maddesi/hava hortumu 
grubu değiştirilmelidir.
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Güç kaynağı kablosunu kapıya veya 
pencereye sıkıştırmayın.

2290817

7. Aracın marş edilmesi. Hava 
kompresörünü kullanırken aracın 
çalışıyor olması gerekir.

8. Seçme anahtarını (3) saatin tersi 
yönde "Sealant + Air" konumuna 
getirin.

9. Lastik sızdırmazlık ve kompresör 
kitini çalıştırmak için aç/kapat (4) 
düğmesine basın.
C11E5011A

1. Lastik sızdırmazlık ve kompresör 
kitini yerinden çıkartın.

2. Sızdırmazlık maddesi/hava 
hortumunu (7) ve fişi (8) 
ambalajından çıkartın.

3. Kiti yere bırakın.
Hortumun erişebilmesi için lastik 
supabı sapının yere yakın 
olmasına dikkat edin.

4. Patlak lastikteki supap kapağını 
saatin tersi yönde çevirerek 
çıkartın.

C11E5012

5. Lastik supabına sızdırmazlık 
maddesi/hava hortumunu (7) 
takın. Saat yönünde çevirerek 
sıkın.

6. Elektrik fişini (8) araçtaki 
aksesuar prizine takın. Diğer tüm
aksesuar prizlerinde bulunan 
fişleri çıkartın.

Araçta bir aksesuar prizi varsa, 
çakmağı kullanmayın.

Araçta sadece bir çakmak prizi 
varsa, bu prizi kullanın.
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2. Elektrik fişini (8) araçtaki 
aksesuar prizinden çıkartın.

3. Sızdırmazlık maddesi/hava 
hortumunu (7) saatin tersi 
yönünde çevirerek lastik 
supabından çıkartın.

4. Lastik supabının kapağını takın.
5. Sızdırmazlık maddesi/hava 

hortumunu (7) ve elektrik fişini (8) 
tekrar eski yerlerine yerleştirin.

2360199

6. Lastik önerilen hava basıncına 
kadar şişirilebildi ise, sızdırmazlık 
maddesi kabındaki azami hızı 
etiketini (5) çıkartın ve iyi 
görülebilen bir yere yapıştırın.
Hasarlı lastik onarılana veya 
değiştirilene kadar etiketin 
üzerinde verilen hızı aşmayın.
Kompresör lastiğe hava ve 
sızdırmazlık maddesi püskürtür.
Kompresör lastiğe sızdırmazlık 
maddesi bastığından, 
manometrede (1) başlangıçta 
yüksek bir basınç görünür. 
Sızdırmazlık maddesi lastikte 
tamamen dağıldıktan sonra 
basınç hızla düşer ve lastiğe 
sadece hava basıldığında lastik 
şişmeye başlar.

. Lastiği manometreyi (1) 
kullanarak önerilen lastik hava 
basıncına kadar şişirin. Önerilen 
lastik hava basıncı Lastik ve Yük 
Bilgi etiketi üzerinde bulunur.
Kompresör çalışırken 
manometrede (1) gerçek lastik 
hava basıncından daha yüksek 
bir değer okunabilir. Gerçek 
basınç değerini okumak için 
kompresörü kapatın. Kompresör 
doğru basınç değerine erişilene 
kadar açılıp/kapatılabilir.

11. Lastik sızdırmazlık ve kompresör 
kitini kapatmak için aç/kapat 
düğmesine (4) basın.
Araç sürülene ve sızdırmazlık 
maddesi lastik içinde dağılana 
kadar yalıtılmamıştır ve dışarıya 
hava sızmaya devam eder, bu 
sebepten 12 ile 18 arasındaki 
adımlar Adım 11’den sonra 
derhal yerine getirilmelidir.
Lastik sızdırmazlık ve kompresör 
kiti kullanıldıktan sonra sıcak 
olduğundan çok dikkat 
edilmelidir.

1

1

1
1

1

Dikkat

Önerilen basınç değerine 25 
dakika içerisinde erişilemezse, 
araç artık sürülmemelidir. Lastik 
çok ağır hasar gördüğünden, lastik 
sızdırmazlık ve kompresör seti 
lastiği artık şişiremez. Elektrik fişini 
aksesuar prizinden çıkartın ve 
şişirme hortumunu lastik 
supabından sökün.
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Lastik sızdırmazlık ve 
kompresör kitinin sızdırmazlık 
maddesi olmadan bir lastiği 
şişirmek için kullanılması 
(patlak olmayan lastik)
Lastiği sızdırmazlık maddesi 
kullanmadan sadece hava ile 
şişirmek için:

C11E5011A

Lastiğiniz patlarsa, aracı yavaşça 
düz bir yere sürerek lastikte ve 
tekerlekte daha fazla hasar 
oluşmasını önleyin. Dörtlü ikaz 
flaşörünü açın.
17. Donanımı araçtaki orijinal yerine 
yerleştirin.

18. Sızdırmazlık maddesinin lastik 
içerisinde dağılması için derhal 
aracı 8 km sürün.

19. Güvenli bir yerde durun ve 
lastiğin havasını kontrol edin. 
"Lastik Sızdırmazlık ve 
Kompresör Kitinin Bir Lastiği 
Şişirmek için Sızdırmazlık 
Maddesi olmadan kullanılması 
(Patlak Değil)" başlığı altındaki 1 
ile 11 arasındaki adımlara bakın.
Lastik hava basıncı ile önerilen 
şişirme basıncı arasındaki fark 68 
kPa’dan (10 psi) daha fazla ise, 
aracı sürmeyin. Lastik çok ağır 
hasar gördüğünden, lastik 
sızdırmazlık maddesi artık 
lastiğin sızdırmazlığını 
sağlayamaz.
Lastik hava basıncı önerilen 
şişirme basıncından 68 kPa’dan 
(10 psi) daha az değilse, lastiği 
önerilen şişirme basıncına kadar 
şişirin.

20. Tekerlekte, lastikte veya araçta 
kalan sızdırmazlık maddesini 
temizleyin.

21. kullanılmış sızdırmazlık maddesi
kabını (5) ve sızdırmazlık 
maddesi/hortumu (7) grubunu 
yerel bayinize verin veya yerel 
kurallara ve uygulamalara göre 
atık toplamaya kazandırın.

22. bayinizden alacağız yeni bir kap 
ile değiştirin.

23. Lastik sızdırmazlık ve kompresör
setini kullanarak geçici olarak 
sızdırmazlık sağladıktan sonra, 
aracı en fazla 161 km mesafede 
olan bir yetkili servise sürün ve 
lastiğin tamir edilmesini veya 
onarılmasını sağlayın.



338 Araç bakımı 

1

2

3

4

2405075

0. Lastiği manometreyi (1) 
kullanarak önerilen lastik hava 
basıncına kadar şişirin. Önerilen 
lastik hava basıncı Lastik ve Yük 
Bilgi etiketi üzerinde bulunur.
Kompresör çalışırken 
manometrede (1) gerçek lastik 
hava basıncından daha yüksek 
bir değer okunabilir. Gerçek 
değeri okumak için kompresörü 
kapatın. Kompresör doğru basınç 
değerine erişilene kadar açılıp/ 
kapatılabilir.
. Lastik sızdırmazlık ve kompresör 
kitini yerinden çıkartın.

. Sadece hava hortumunu (6) ve 
fişi (8) ambalajından çıkartın.

C11E5012A

. Kiti yere bırakın.
Hortumun erişebilmesi için lastik 
supabı sapının yere yakın 
olmasına dikkat edin.

. Lastikteki supap kapağını saatin 
tersi yönde çevirerek çıkartın.

5. Sadece hava hortumunu (6) 
lastik supabına takın ve saat 
yönünde çevirerek sıkın.

6. Elektrik fişini (8) araçtaki 
aksesuar prizine takın. Diğer tüm 
aksesuar prizlerinde bulunan 
fişleri çıkartın.
Araçta bir aksesuar prizi varsa, 
çakmağı kullanmayın.
Araçta sadece bir çakmak prizi 
varsa, bu prizi kullanın.
Güç kaynağı kablosunu kapıya 
veya pencereye sıkıştırmayın.

7. Aracın marş edilmesi. Hava 
kompresörünü kullanırken aracın 
çalışıyor olması gerekir.

8. Seçme anahtarını (3) saat 
yönünde sadece hava (Only Air) 
konumuna getirin.

9. Kompresörü çalıştırmak için 
aç/kapat (4) düğmesine basın.
Kompresör lastiği sadece hava 
ile şişirir.

1



Araç bakımı 339

1

Sızdırmazlık maddesi 
kutusunun çıkarılması ve 
takılması
Sızdırmazlık maddesini çıkartmak 
için:

2396425

1. Her iki hortumu da ambalajından 
çıkartın.

2. Kabı kompresör gövdesinden 
dışarıya sürün.

3. Kaba bağlı olan hortumu sökün.
4. Bayinizden alacağınız yeni bir 

kap ile değiştirin.
Lastiği önerilen değerden daha 
yüksek bir değere kadar 
şişirirseniz, basınç düşürme 
düğmesine (4) basarak fazla 
basıncı doğru basınç değeri 
okunana kadar düşürebilirsiniz.
Bu opsiyon sadece hava hortumu 
(6) kullanıldığında çalışır.

11. Lastik sızdırmazlık ve kompresör 
kitini kapatmak için aç/kapat 
düğmesine (4) basın.
Lastik sızdırmazlık ve kompresör 
kiti kullanıldıktan sonra sıcak 
olduğundan çok dikkat 
edilmelidir.

12. Elektrik fişini (8) araçtaki 
aksesuar prizinden çıkartın.

13. Sadece hava hortumunu (6) 
saatin tersi yönde çevirerek 
lastikteki supaptan çıkartın ve 
lastik valfı kapağını takın.

14. Sadece hava hortumunu (6) ve 
elektrik fişini (8) tekrar eski 
yerlerine yerleştirin.

15. Donanımı araçtaki orijinal 
saklama yerine yerleştirin.

239413

Lastik sızdırmazlık ve kompresör 
setinin gövdesinin altındaki bir 
bölmede bulunan bir aksesuar 
adaptörüne sahiptir ve bu adaptörle 
yataklar, toplar vb şişirilebilir.
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 Aracı düz, sağlam ve kaygan 
olmayan bir zemine park edin. Ön 
tekerleklerin düz bakması 
gerekir.

 Park frenini (el freni) çekin.
Manuel şanzıman için, birinci 
vitese veya geri vitesine geçin.
Otomatik şanzımanda, P 
konumuna geçin.

 Motoru durdurun, kontak 
anahtarını çıkarın.

 Dörtlü ikaz flaşörünü açın.
 Değiştireceğiniz lastiğin 

çaprazında yer alan lastiğin 
önüne ve arkasına takoz veya bir 
taş yerleştirin.

 Aracın içinde bulunan tüm 
yolcuları araçtan çıkartın.

 Stepneyi çıkarın.
 Asla birden fazla tekerleği aynı 

anda değiştirmeyin.
. Hortumu kaba bağlayın ve sıkın.

. Yeni kabı yerine sürün. 
Kompresör gövdesindeki sokete 
oturduğundan emin olun.

. Her iki hortumu da yerlerine 
takın.

Lastik değiştirme
Aynı ebat ve tipte olmayan lastiklerin 
birlikte kullanımı, sürüş esnasında 
kontrolü kaybetmenize neden 
olabilir.

Aynı ebat, marka ve tipte (radyal ve 
konvansiyonel kuşaklı) olmayan 
lastiklerin kullanılması aracın stabil 
bir sürüş performansı sergilemesine 
engel olabilir ve bir çarpışmaya 
sebep olabilir. Farklı ebat, marka ve 
tipte lastiklerin kullanımı aracınıza 
genel olarak zarar da verebilir. Tüm 
tekerleklerde doğru ebat, marka ve 
tipte lastik kullandığınızdan emin 
olun.

Bir stepne yerine lastik tamir seti 
konulmuş olabilir.

Bkz. Lastik tamir seti, sayfa 332.

Aşağıda belirtilen hazırlıkları yapın 
ve açıklamaları dikkate alın:
 Aracı dikkatli bir şekilde yolun 

kenarına çekerek emniyete alın.
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Patlak lastiğin değiştirilmesi 
1. Kriko, bijon anahtarı, kriko kolu 

ve yedek lastiği bagaj 
bölmesindeki yerlerinden ve arka 
tamponun altından çıkarın. 

2. Tekerlek somunlarını sırayla 
gevşetmek için bijon anahtarını 
kullanın.

Dikkat

Tekerlek yerden tamamen 
kesilinceye kadar tekerlek 
somununu sökmeyin.
 Krikoyu yalnız tekerlek 
patladığında tekerleği 
değiştirmek için kullanın, yaz ve 
kış lastiği değişikliklerinde 
kullanmayın.

 Krikonun dayandığı zemin 
yumuşaksa, krikonun altına 
maksimum 1 cm kalınlığında 
sağlam bir altlık konulmalıdır.

 Kaldırılmış olan araçta yolcu 
veya hayvan bulunmamalıdır.

 Krikoyla kaldırılmış olan bir 
aracın altına asla girmeyin.

 Araç kriko ile kaldırılmış 
konumdayken, motoru 
çalıştırmayın.

 Lastiği takmadan önce bijon 
cıvatalarını ve dişlilerini 
temizletin.

{Uyarı

Kriko yalnızca 
aracınızdakullanılmak içindir.
Aracınızla birlikte verilen krikoyu 
başka araçlarda kullanmayın.
Krikoyu kullanırken izin verilen 
azami kaldırma yükünü kesinlikle 
aşmayın.
Bu krikonun diğer araçlarda 
kullanılması, hem kullanılan 
araçlara hem de krikonuza zarar 
verebilir ve kişisel yaralanmaya yol 
açabilir.
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C11E5009A

7. Tekerlek somun anahtarını veya 
kriko kolunu saat ibresi yönünde 
çevirerek kriko başı iyice uygun 
çentiğe yerleşene ve lastik 
yerden yaklaşık 2,5 cm kesilene 
kadar aracınızı kaldırın.
1913313

. Kriko kolunu takın ve bijon 
anahtarını krikoya takın.

. Tekerlek somun anahtarını saat 
ibresi yönünde, kriko başı hafifçe 
kalkana kadar çevirin.

. Krikoyu aşağıdaki resimde 
gösterildiği gibi yerleştirin. Aracın 
ön ve arkasında, kapı altlarında 
bir çentik bulunur. 

2038889

6. Krikoyu, değiştireceğiniz 
tekerleğin en yakınındaki ön veya 
arka kriko yerleştirme yerine 
dikey olarak yerleştirin.

Dikkat

Kriko tam olarak yerine 
yerleştirilmeden önce, aracınızı 
kaldırmayın ve krikoyu zemine ve 
aracınıza iyice yerleştirin.
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1913320

11. Tekerlek somunlarını yeniden 
monte ediniz. Her somunu eliniz 
ile tekerlek göbeğe karşı tutulana 
kadar sıkın.

12. Tekerlek somun anahtarını veya 
kriko kolunu saat ibresinin tersi 
yönünde döndürün ve aracı yere 
indirin. 

13. Tekerlek somunlarını çapraz 
sırada 125 Nm’ye kadar sıkın. 
12345 (Aşağıdaki şekle 
bakın) 
Not

Aracınızı lastik değiştirmek için 
gerekli seviyeden daha fazla 
kaldırmayın.

8. Tekerlek somunlarını saat ibresi 
yönünün tersine çevirerek sökün. 

9. Tekerleği ve lastiği çıkarın. 
10. Stepneyi, tekerlek poyrasına 

yerleştirin.

Dikkat

Kriko aracı kaldırmaya 
başladığında, krikonun uygun 
şekilde yerleştirildiğinden ve 
böylece kaymayacağından emin 
olun.

{Uyarı

Araç kriko ile desteklenmiş 
durumda iken, kesinlikle araç altına 
girmeyin veya motoru 
çalıştırmayın. 
Araç krikodan kayabilir ve ciddi 
yaralanma veya ölüme yol 
açalabilir.

Dikkat

Tekerlek somunları üzerine 
kesinlikle yağ veya gres sürmeyin. 
Her zaman doğru jant somunu 
kullanınız.
Vakit geçirmeksizin en yakın tamir 
atölyesine başvurun. Somunların 
teknik değerlerine uygun olarak 
sıkılmasını sağlayın.
İyice sıkılmazsa, somunlar 
gevşeyebilir.
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Dikkat

Kriko kullanılırken; araç dengesi 
bozulup kayarsa, araç hasar 
görebilir ve yaralanmaya neden 
olabilir.
 Krikoyu, doğru kriko yerleştirme 

noktasında kullanın.
 Aracı kaldırmak için krikoyu 

kullanırken, kriko yere dik 
olmalıdır.

 Krikoyla kaldırılmış bir aracın 
altına girmeyin.

 Araç krikoyla kaldırılmışken, 
motoru çalıştırmayın.

 Aracı krikoyla kaldırmadan 
önce araçtan içerisindeki tüm 
yolcuları çıkartıp araçtan ve 
trafikten uzağa götürün.

 Krikoyu sadece tekerlekleri 
değiştirmek için kullanın.

 Eğimli veya kaygan bir yol 
üzerindeyken aracı krikoyla 
kaldırmayın.
. Lastik taşıyıcısını destek 
çubuğuna asın ve arka tamponun 
üzerindeki cıvatayı, lastik 
taşıyıcısını kaldırmak için 6 
Nm’ye gelene kadar sıkın.

. Halatı yerleştirin ve delik 
kapağını ilk konumuna getirin.

. Kriko ve aletleri orijinal 
pozisyonlarında ve patlak lastiği 
bagaj bölmesinde muhafaza 
ediniz. 

Not

Geçici yedek lastik sadece kısa 
süreli kullanım içindir.

En kısa zamanda yedek lastiği 
normal kullanım lastiğiyle 
değiştirmek için bir tamir atölyesine 
başvurunuz.

{Uyarı

omunları veya cıvataları uygun 
ıkma torkunda kullandığınızdan 
min olun.
anlış veya yeterince sıkılmamış 
ijon somunları veya cıvataları 
ekerleğin gevşemesine ve hatta 
erinden çıkmasına sebep olabilir. 
u da bir kazaya sebep olabilir.

Dikkat

Patlak lastiği, yedek lastiklerin 
durmuş olduğu arka tamponun 
altındaki konumda saklamayınız. 
Patlak lastik konumundan çıkabilir.

{Uyarı

Kriko, stepne, diğer takımları yolcu 
bölmesine koymayın.
Ani duruşlarda veya kazalarda, bu 
takımlar araç içinde savrulabilir ve 
hem aracınızın hem de 
içindekilerin maddi zarar 
görmesine neden olabilir.
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{Uyarı

Aküler patlayabilir. Akü asidi 
tarafından yanabilirsiniz ve 
oluşacak kısa devre sizi 
yaralayabilir veya araçlara zarar 
verebilir. 
 Aküye alev veya kıvılcımla 

yaklaşmayın.
 Takviye akü ile araç çalıştı- 

rılırken akü üzerine eğilmeyin. 
 Kablo uçlarını birbirine temas 

ettirmeyin.
 Akü yakınlarında çalışırken 

koruyucu gözlük kullanın.
 Akü sıvısının gözlere, cilde, 

kumaşa veya boyalı yüzeylere 
temas etmesine izin vermeyin.

 Takviye akünün, çalıştırılacak 
olan araç aküsü ile aynı gerilim 
değerinde olduğundan emin 
olun.

 Boşalmış aküyü araçtan 
ayırmayın. 
Takviye kablosuyla 
çalıştırma

Takviye kablosuyla 
çalıştırma

Aküsü boşalmış aracınızı, bir başka 
araç aküsü ile çalıştırabilirsiniz.

 Değiştirilecek tekerleğe en 
yakın olan kriko yerleştirme 
noktasını kullanın.

 Değiştirilecek olan tekerleğin 
çaprazındaki tekerleğe takoz 
yerleştirin.

 Kriko yerleştirmeden önce, el 
freninizin çekilmiş ve birinci ya 
da geri vitese (M/T) veya P’ye 
(A/T) takılmış olduğundan emin 
olun.

 Trafiğin yakından geçtiği bir 
yerde, aracı krikoyla kaldırıp 
tekerleğini değiştirmeyin.

Dikkat

Şartların aracın krikoyla 
kaldırılmasına olanak vermediği 
durumlarda veya işlemin güvenli 
bir şekilde yapılamayacağı 
konusunda şüpheleriniz varsa 
yardım için bir servisi arayın.

Dikkat

Dikkat

Aracınızı iterek veya çekerek 
çalıştırmayın.
Bu durum, katalitik konvertör ve 
otomatik şanzımana zarar verebilir 
ve kişisel yaralanmaya yol açabilir.
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akviye kabloları bağlantıları 
racınızı takviye aküyle çalıştırmak 

çin, takviye kablolarını aşağıda 
erilen sıra ile bağlayın: 

JE85A

1. Akü takviye kablosunun bir 
ucundaki kelepçeyi, takviye 
akünün pozitif terminaline 
bağlayın (akü veya terminal 
üzerinde bir "+" işareti ile 
gösterilir).
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Takviye akü ile çalıştırma 
öncesinde
1. El frenini çekin.
2. Vitesi otomatik şanzımanlı 

araçlarda, PARK konumuna; 
mekanik (manuel) şanzımanlı 
araçlarda ise, BOŞ konumuna 
getirin.

3. Bütün elektrikli aksesuarları 
kapatın.

T
A
i
v

u önlemlerle takviye akü aracılığı 
le aracın çalıştırılması için, 
şağıda verilen talimatların 
ygulanmaması akünün 
atlamasına, akü asidi ile yanma 
eya kısa devreye yol açabilir. 
u durum, her iki araçta da elektrik 
istemlerinin hasarına ve ciddi 
işisel yaralanmalara yol açabilir.

{Uyarı

Dikkat

Takviye akü ile çalıştırma öncesin- 
de ses sistemini kapatın. Aksi 
taktirde ses sistemi zarar görebilir.

{Uyarı

Takviye kablolarını motor 
bölmesinde dönen parçalara temas 
etmeyecek şekilde yerleştirin.
Aksi takdirde aracınız zarar 
görebilir ve ciddi bir şekilde 
yaralanmalara yol açabilir.
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4. İkinci takviye kablosunun diğer 
ucunu aküsü boşalmış araçta 
uygun yere bağlayın, araç motor 
bloğuna cıvatalanmış çelik braket 
gibi.

5. Takviye aküsünün bağlı bulundu- 
ğu araç çalışır durumda olabilir.

Aküsü boşalmış araç çalışmaya 
başladığında: 

1. Şasi bağlantısını (-) itina ile 
ayırın. Şarjı bitmiş araçtan 
başlayın. Aküsü boşalmış aracı 
çalışır durumda bırakın.

2. Daha sonra, takviye kablosunu 
takviye aküsü negatif 
terminalinden ayırın.

3. Her iki akü "+" terminallerini 
ayırın. Takviye kablolarını stepne 
içine yerleştirin.

4. Aküsü boşalmış aracı yaklaşık 
20 dakika çalışır durumda tutun. 
Bu boşalmış akünün şarj 
olmasını sağlayacaktır. 

5. Akü yeniden boşalırsa, en yakın 
bir tamir atölyesine başvurun.
2. Akü takviye kablosunun diğer 
ucundaki kelepçeyi, boşalmış 
akünün pozitif terminaline 
bağlayın ("+" işareti).

3. İkinci takviye kablosunun bir 
ucundaki kelepçeyi, takviye 
akünün negatif terminaline 
bağlayın (akü veya terminal 
üzerinde bir "-" işareti ile 
gösterilir).

{Uyarı

İkinci takviye kablosunun diğer 
ucu, boşalmış akünün negatif (- ) 
kutup başına bağlanmamalıdır.
Son bağlantı ucundaki kelepçeyi, 
aküsü boşalmış araç motor 
bloğuna bağlanmış çelik brakete 
takın. 
Bağlantı noktası mümkün 
olduğunca boş aküden uzakta 
olmalıdır. 
Takviye kablosunun son ucunu 
boşalmış akünün negatif 
terminaline bağlanması bir ark 
oluşumu ve olası bir akü patlaması 
ile sonuçlanabilir. 
Bu durum, ciddi kişisel 
yaralanmaya veya aracınızında 
zarar görmesine yol açabilir.
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C11E5002A

ğer araç iki tekerleri üzerinde 
idecek şekilde çekilecekse ön 
ısımdaki tahrikli tekerlekler yerden 
ukarı kaldırılmalı ve araç ön 
ekerlekler kilitlenmiş şekilde 
ekilmelidir.
ekme

racın çekilmesi
racınızın çekilmesi gerekiyorsa, 
tkili servislere veya profesyonel 
aç çekme servisine başvurun.

C11E5003A

racı taşımanın en iyi yolu 
ofesyonel bir çekici araç 
llanmaktır.

C11E5001A
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Aracı çekerken aşağıda belirtilen 
işlemleri mutlaka uygulayın:
 Çekilen bir araç içinde kesinlikle 

yolcu bulunmamalıdır.
 Çekilen aracın park (el) frenini 

çözülü konuma getirin ve vitesi 
boş konuma alın.

 Dörtlü ikaz flaşörünü açın.
 Hız limitlerini aşmayın.

Acil durumda çekme
Aracınızı bir kurtarma aracıyla 
çektirmek mümkün değilse, şunları 
yapın:
Aracı tüm tekerleklerden 
çekişli sistem ile çekmek

C11E5004A

Düz yatak donanımı, tüm 
tekerleklerden çekişli (AWD) sistem 
ile donatılacak aracı çekmek için, 
herhangi hasarlardan kaçınmak için 
en iyi yöntemdir.

Düz yatak donanımını kullanmak 
mümkün değilse, aracınızı aşağıdaki 
çizimdeki gibi çekmek için bir 
kaydırma arabası kullanın.

C11E5005

Dikkat

Tüm tekerleklerden çekişli (AWD) 
sistemi ile donatılmış aracı, ön 
veya arka lastikler yol üzerinde 
dönerken çekerseniz, araç içindeki 
tahrik sistemi şiddetli bir şekilde 
hasar görebilir.
Aracınızı hiçbir zaman ön ve arka 
tekerlekler yol üzerindeyken 
çekmeyiniz.
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Otomatik vitesli araç: çekme 
mapası kullanarak aracı çekmeyin. 
Çekme halatı ile araç çekilmesi, 
otomatik şanzımana zarar verebilir. 
Otomatik şanzımanlı araç 
çekilirken, düz yatak veya tekerlek 
kaldırma donanımı kullanılmalıdır.
 Düz vitesli araçta, araç ön 

kısımdan çekilmelidir, saatte 
88 km’den daha hızlı 
sürülmemelidir. Diğer tüm 
durumlarda ve şanzıman 
arızalıysa, yüksek hızda veya 
aracın daha da uzağa 
çekilmesi durumunda aracı ön 
aksından kaldırın.

 Aracı yavaşça harekete geçirin 
ve ani hareketlerden kaçının.

Dikkat
n Çeki Kancası

C3E9003A

n çeki bağlantı kancası ön 
mponun altında bulunur. Sürücü 
rafındaki hava engelini çıkartın ve 
kme gözünü bağlayın. Direksiyonu 
 frenleri kullanmak için araçta bir 
rücü olmalıdır.

racınızın bu şekilde çekilmesine 
cak sert zeminli yolda, kısa mesa- 
de ve düşük hızlarda izin verilir.
yrıca; tekerlekler, dingiller, tahrik 
ubu, direksiyon ve frenlerin normal 
rumda olması gerekir.

Dikkat

Araç çekme halatıyla çekilirken 
araç hasar görebilir.
Zararı azaltmak için:
 Çeki kancası ancak bir başka 

çekme aracı bulunamıyorsa 
kullanılmalıdır.

 Aracı sadece ön tarafından 
çekin.

 Çekme halatını tampondan 
uzak tutun.

 Çekme halatının her iki ucunun 
da çekme kancasına sıkıca 
bağlandığından emin olun. Her 
iki çekme halatını çekerek 
kontrol edin.

 Çekme halatı ile araç 
çekilmesi, otomatik şanzımana 
zarar verebilir. Otomatik 
şanzımanlı araç çekilirken, düz 
yatak veya tekerlek kaldırma 
donanımı kullanılmalıdır.
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Arka çeki kancaları kullanıldığında; 
çekme halatı veya zinciri, kanca 
doğrultusunda çekilmelidir. Kanca 
üzerine yanal kuvvet 
uygulanmamalıdır. Bir hasarı 
önlemek için, halat gergin değilken 
ani çekme kuvveti uygulamayın.

Dikkat

Nakliye bağlantı kancasını 
aracınızı çekmek için kullanmayın.
Araç zarar görebilir.
Arka çeki kancası ilavesi
Başka bir aracı çekerken, arka çeki 
kancası bağlantısını kullanın.

Arka çeki kancası ilavesini kullanmak
için, şunları yapın:

C11E5007

1. Arka çeki kancası ilavesini, baga
bölmesindeki zemin 
muhafazasının altında bulunuz.

2. Arka tampondaki kapağı açın ve
çeki kancası ilavesini sıkıca 
yerine vidalayınız.

{Uyarı

Çekme halatıyla çekerken çekilen 
aracın kontrolü kaybedilebilir.
 Tekerlekler, şanzıman, 

dingiller, direksiyon veya frenler 
hasarlıyken aracı çekmeyin.

 Direksiyon kilitleneceğinden ve 
sonuç olarak araç sürülemez 
hale geleceğinden dolayı 
anahtarı kontaktan çıkarmayın.

Dikkat

Nakliye bağlantı kancasını 
aracınızı çekmek için kullanmayın.
Araç zarar görebilir.



352 Araç bakımı 

A

D
K
K
yü
gr
sa
ku
gi
ça
m
ki
ye

Y
A
ko
dü
uy
ku
so
se

otor bölmesini buhar püskürtücü 
emizleyiciler veya diğer yüksek 
asınçlı temizleme cihazları ile 
emizlemeyin.

racı iyice durulayın ve güderi ile 
urulayın. Güderiyi sık sık çalkalayın. 
oya ve cam yüzeyler için ayrı güderi 
ullanın: Ön cam üzerinde 
alabilecek pasta cila kalıntıları 
örüşü bozabilir.

ift lekeleri asla sert cisimlerle 
ıkarılmamalı. Bunun yerine zift 
ıkarma spreyi ile derhal 
emizlenmelidir.

ış aydınlatma
ar ve lamba kapakları plastik 
addeden yapılmıştır.

uz kazıcı, ovalama gerektiren veya 
şındırıcı temizleme maddelerini 
ullanmayın ve kuru temizleme 
apmayın.
raç bakımı

ış bakım
ilitler
apı kilitleri fabrika tarafından 
ksek değerli bir kilit silindir yağı ile 
eslenmiştir. Buz çözücü maddeleri 
dece mecbur kalınan durumlarda 
llanın, çünkü kapı kilit yağlarını 

deren bir etkisi vardır ve kilitlerin 
lışmasını etkiler. Buz çözücü 
addeler kullandıktan sonra kapı 
litlerine bir tamir atölyesi tarafından 
niden gres sürülmesini sağlayın.

ıkama
racınızın boyası çevre 
şullarından etkilenir. Aracınızı 
zenli olarak yıkayın ve pasta cila 
gulayın. Araç yıkama tesislerini 
llandığınız zaman, yıkamadan 
nra pasta cila programına sahip bir 
rvisi seçin.

Kuş pisliği, ölü haşarat, reçine, polen 
tozu ve benzeri nesneler boyaya 
nüfuz eden zararlı maddeler 
içermektedir ve boya hasarına neden 
olabileceklerinden derhal yıkanarak 
çıkarılmaları gerekir.

Araç yıkama tesislerini kullandığınız 
zaman yıkama cihazı imalatçısının 
talimatlarını dikkate alın. Ön cam 
sileceği ve arka cam sileceği kapalı 
olmalıdır. Aracı, yakıt deposu kapağı 
açılamayacak şekilde kilitleyin. 
Anteni ve tavan üstü bagaj 
taşıyıcısını vs. sökün.

Aracınızı elle yıkadığınız takdirde, 
çamurlukların iç kısımlarını da su ile 
iyice durulayın.

Açık kapılar ve motor kaputu 
üzerindeki kenar ve katlanma 
yerlerini, kapakları ve bunların 
örttüğü alanları temizleyin.

Tüm kapıların menteşelerine bir 
tamir atölyesi tarafından gres 
sürülmesini sağlayın.
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Camlar ve ön cam silecek 
lastikleri
Haşere temizleyici ve cam temizleyici 
ile birlikte yumuşak, iz bırakmayan 
bir bez veya güderi kullanın.

Arka camları temizlerken arka cam iç 
tarafındaki ısıtma tellerine hasar 
vermeyin.

Buzların mekanik olarak 
temizlenmesi için keskin kenarlı buz 
kazıma aleti kullanın. Kazıyıcının 
altına pislik girmemesi ve camı 
çizmemesi için kazıyıcıyı cama iyice 
bastırın.

Yağlanan silecek lastiklerini, 
yumuşak bir bez ve cam temizleyici 
ile temizleyin.

Jantlar ve lastikler
Yüksek basınçlı püskürtme aletlerini 
kullanmayın.

Jantların temizlenmesi için sertlik 
(pH) değeri nötr olan bir jant 
temizleyicisi kullanın.
Dıştaki lambalarda veya lenslerde 
haşerelerin kalıntılarını, gres kirini ve 
katranını temizlerken sadece ılık su, 
yumuşak bir bez ve bir araba yıkama 
sabunu kullanın.

Kaba kumaş ile sert temizleme 
dıştaki lambalara veya lenslere hasar 
verebilir. 

Dıştaki lambaları yoğun 
araba-yıkama sıvısı ile temizlemeyin.

Lamba yanarken tehlikeli temizleyici 
kullanılmasından sakının. Kimyasal 
reaksiyon ile lensin kırılmasına 
neden olabilir.

Not
Araba-yıkama kılavuzunu takip 
edin ve yumuşak deterjan kullanın.
Eğer araba-yıkama kılavuzunu 
takip edilmezse mikro lens 
çatlakları ve kaynak alanı çatlakları 
oluşabilir.
Temizleme işlemi için aşağıdaki 
gibi sakın yıkama sıvısı 
kullanmayın.

•  Aseton
•  Benzen
•  Tolüen
•  ksilen
•  İnceltici

Pasta ve Cila
Araca düzenli araklıklar ile vaks 
uygulayın (en geç su 
boncuklaşmadığı zaman). Aksi 
takdirde boya kurur.

Cilalama, sadece boyalı yüzey 
üzerindeki katı birikintiler kaportaya 
yapıştığı veya boya matlaşıp kötü bir
görüntü kazandığı zaman gerekli 
olur.

Silikonlu araç cilası, pastalamayı 
gerektirmeyecek şekilde koruyucu bi
tabaka oluşturur.

Plastik karoseri parçalarına pasta ve
cila uygulamayın.
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lastik ve kauçuk parçalar
lastik ve kauçuk parçalar araç 
övdesinin temizliğinde kullanılan 
ynı temizleme maddesi ile 
emizlenebilir. Gerekirse iç bakım 
emizleyici maddesi kullanın. Başka 
addeler kullanmayın. Özellikle de 

özeltiler veya benzin kullanmayın. 
üksek basınçlı püskürtme aletlerini 
ullanmayın.
ntlar boyalı olduğundan, 
roseride kullanılan maddeler ile 
nı işleme tabi tutulabilirler.

oya hasarları
fak boya hasarları üzerinde 
slanma başlamadan önce rötuş 
yasının uygulanması gerekir. 

aha büyük hasar ve paslanmış alan 
z konusu olduğunda bir tamir 
ölyesine başvurun.

racın alt gövdesi
uz ve kar gidermek veya toz 
ntrolü için kullanılan korozif 
addeler gövde altında toplanır. Bu 
r maddelerin giderilmemesi, 
rozyon ve paslanmayı hızlandırır.

racınızın altında bulunan bu 
addeleri gidermek için düzenli 
arak normal su ile yıkanmalıdır.

amur ve diğer maddelerin 
rikebileceği alanları temizlemeye 
kkat edin. Su ile yıkamadan önce, 
praklanmış yerleri gevşetin ve 
muşatın.

İç bakım
İç bölüm ve döşemeler
Gösterge paneli kaplaması ve trim 
kaplamalar dahil, aracın içini kuru bir 
bez ve iç bakım temizleyici maddeleri 
ile temizleyin.

Gösterge panelinin koruyucu camını 
sadece yumuşak bir nemli bezle 
temizleyin.

Kumaş kaplamaları, elektrik 
süpürgesi ve fırça ile temizleyin. 
Lekeleri çıkarmak için döşeme 
temizleyicisi kullanın.

Emniyet kemerlerini temizlemek için 
ılık su veya iç bakım temizleyici 
maddeleri yeterlidir.
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Dikkat

Giysilerin açık konumdaki 
Amerikan fermuarlarının koltuk 
kaplamalarına zarar 
verebileceğinden dolayı Amerikan 
fermuarlarını kapatın.
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Servisi ve Bakım

Genel Bilgiler ...............................355
Planlı Bakım ................................356
Tavsiye edilen sıvılar ve yağlayıcılar 
ve parçalar...................................361

Genel Bilgiler

Servis bilgisi
Aracınızın çalışma ve trafik güvenliğ
için ve aracınızın değerini korumak 
açısından, tüm bakımların öngörülen
aralıklarla yapılması önemlidir.

Onaylar
Servis onayı servis kitapçığına 
kaydedilir.

Yetkili servisiniz servis kitapçığında 
öngörülen yerlere kontrolün yapıldığ
tarihi ve araç kilometresini yazıp 
kaşe vurarak imzalar.

Servis kitapçığındaki kayıtların doğru
yapıldığından emin olun. Bu husus 
özellikle garanti ile ilgili olabilecek 
muhtemel durumlarda bir kanıt 
niteliğindedir ve aracınızı satarken 
de size avantaj sağlayacaktır.
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P

P

B rak yapıldı ise Bakım I uygulanır

B

Y  yanarsa ve bir önceki bakımdan 
10

lanırsa)

Bakım I Bakım II
R R
I I
I I
I I
I I
I I

I I
I I
lanlı Bakım

lanlı Bakım

akım I - İlk bakım/servis olarak uygulanır veya bir önceki bakım/servis Bakım II ola

akım II - Bir önceki bakım/servis Bakım I olarak yapıldı ise Bakım II uygulanır.

ağ ömrü denetleme sistemi ile donatılmış olan araçlarda - Yağ değiştirme lambası
ay veya daha fazla süre geçti ise, ilgili bakım da yapılmalıdır.

Bakım Aralığı
Her 1 yılda / 15.000 km’de bir (hangisi daha önce tamam

No Servis
1 Motor yağı ve yağ filtresini değiştirin.
2 Sızıntı ve hasar kontrolü yapın.
3 Motor hava filtresini kontrol edin.
4 Lastikleri hava basıncı ve aşınma açısından kontrol edin.
5 Fren sistemini kontrol edin.
6 Motor soğutma sıvısı ve ön cam yıkama sıvısı seviyesini kontrol edin ve 

gerekirse tamamlayın.
7 Süspansiyon ve direksiyon aksamlarını kontrol edin.
8 Silecek lastiklerini ve dış ışıkların çalışmasını kontrol edin.
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amamlayın, ayarlayın veya değiştirin. 

I I
I I
I I

ağıda 
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Captiva
ılda bir
ılda bir
0 yılda bir
ılda bir
ılda bir
 yılda bir

Bakım I Bakım II
I - Bu parçaları ve bunların ilgili parçalarını inceleyin. Gerekiyorsa düzeltin, temizleyin, t
R - Yeni parça takın veya değiştirin.

9 Tahrik kayışını kontrol edin.
10 Gereken ilave servisleri uygulayın - ilgili bölüme bakın.
11 Araç Teknik Güncellemelerini kontrol edin.

Bakım 2 - Bakım 1’de açıklanan tüm servis çalışmalarını ve ayrıca aş
belirtilenleri yerine getiriniz

12 Fren Sıvısını değiştirin.
13 Motor soğutma sistemini kontrol edin.
14 Güvenlik sistemi bileşenlerini kontrol edin.
15 Güç aktarım organlarını kontrol edin.
16 Karoseri bileşenlerini yağlayın.

No Tanıtım
17 Polen filtresini değiştirin Her 15.000 km’de / 1 y
18 Hava filtresini değiştirin Her 60.000 km’de / 4 y
19 Bujileri değiştirin Her 150.000 km’de / 1

20 Dizel yakıt filresini 
değiştirin

Rusya hariç Her 60.000 km’de / 2 y
Rusya Her 30.000 km’de / 2 y

21 Motor soğutma sıvısını değiştirin Her 240.000 km’de / 5

No Servis
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D

00 km’de bir
m’de bir

tor yağını derhal değiştirin.
nımda, aşırı rölanti veya tozlu 
ğiştirilmesi gerekebilir.
edebilir. Sistem kontrol edilmeli ve 
 ekleyin.
sık kontrol edin.
a sık değiştirilmesi gerekebilir.
atlama, sürtünme vb. kontrolü 
rinin durumunu kontrol edin. 

atlama kontrolü yapın Tamburlar, 
rçalarını kontrol edin.
 hasar, gevşemiş veya eksik parça 
alarında sıkışma, çatlama, 

lü yapın. Kirlenmiş olan ön camı ve 
olan silecek lastiklerini değiştirin.

Captiva
ipnotları

22 Otomatik şanzıman yağını değiştirin Normal koşullarda: her 150.0
Ağır koşullarda: her 75.000 k

Bakım Maddesi Not

1
Göstergelerde motor yağını değiştirin lambası yanarsa, mo
Araç ağır koşullar altında kullanılıyorsa: kısa mesafeli kulla
koşullarda kullanımda motor yağı ve filtresinin daha sık de

2 Herhangi bir araç sistemindeki sıvı kaybı bir soruna işaret 
onarılmalı ve sıvı seviyesi düzeltilmelidir. Gerektiğinde sıvı

3 & 17
Düzenli olarak tozlu koşullarda sürüldüğünde, filtreyi daha 
Düzenli olarak tozlu koşullarda sürüldüğünde, filtrenin dah

5

Fren borularında ve hortumlarında gözle sıkışma, sızıntı, ç
yapın. Diskli fren balatalarının aşınmalarını ve disk yüzeyle
Kampanalı fren balatalarında/pabuçlarında aşınma veya ç
tekerlek silindirleri, semerler, el freni vb. dahil diğer fren pa

7
Ön ve arka süspansiyon ve direksiyon sistemlerinde gözle
veya aşınma belirtisi kontrolü yapın. Servo direksiyon parç
sürtünme vb. kontrolü yapın.

8 Silecek lastiklerinde aşınma, çatlama veya kirlenme kontro
silecek lastiklerini temizleyin. Aşınmış veya hasar görmüş 

No Tanıtım
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razide kullanılıyorsa ya da araç ile çok 
esi gerekebilir.
a rengi bozunmuş olan hortumları 
eleri kontrol edin; gerektiğinde orijinal 
 sağlamak için, soğutma sisteminde ve 
tör ile klima kondansatörünün dıştan 

meri parçalarının doğru çalıştıklarından 
mniyet kemeri sistemi parçası olup 
lışmasını önleyecek herhangi bir şey 
 saçaklanmış emniyet kemerlerini 

ndalları ile bagaj kapağı menteşelerini ve 
raçların daha sık yağlanmaları gerekir. 

ömürlerini uzatın, daha sızdırmaz, 

ir veya birden fazlası altında 
eğiştirin:

ağır şehir trafiğinde kullanıldığında.

arak kullanılması.
12 Araç ağır koşullar altında kullanılıyorsa: Araç dağlık a
sık römork çekilirse fren sıvısının daha sık değiştirilm

13

Hortumları gözle kontrol edin ve çatlamış, şişmiş vey
değiştirin. Tün boruları, bağlantı parçalarını ve kelepç
parçalarla değiştirin. Aracın doğru olarak çalışmasını
basınç kapağında bir basınç testi yapılması ve radya
temizlenmesi önerilir.

14

Emniyet kemeri anımsatıcı lambasının ve emniyet ke
emin olun. Başka bir gevşemiş veya hasar görmüş e
olmadığını kontrol edin. Emniyet kemeri sisteminin ça
bulduğunuzda, onarılmalarını sağlayın. Aşınmış veya
değiştirin.

16

Tüm anahtar kilidi silindirleri, kapı menteşeleri ve ma
mandallarını yağlayın. Korozif ortamlarda kullanılan a
Temiz bir bezle contalara silikon gres sürerek servis 
sıkışmaz ve gıcırdamaz olmalarını sağlayın.

Otomatik şanzıman 
için genel uyarı

Araç genel olarak alt kısımda belirtilen koşullardan b
kullanılıyorsa, otomatik şanzıman yağını ve filtresini d
• Dış hava sıcaklığının (32 C) ve üzerinde olduğu 
• Aracın dağlık arazide kullanılması.
• Araç ile sık sık römork çekilmesi.
• Aracın; taksi, polis arabası ya da dağıtım aracı ol

Bakım Maddesi Not
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ontrol edin. Gerekirse kayışı 

T ra karşı kontrol edin. Gereken 
rin.
 yakıt doldurduğunuz her sefer, 
astik basıncını kontrol edin.
ı ayarlayın.
Kemerler için genel 
uyarı

Yıpranma, derin çatlak veya hasarlara karşı kayışı gözle k
değiştirin.

ümü için genel uyarı Tüm sistemleri hata veya tıkanıklık ve hasarlı/eksik parçala
parçaları değiştirin. Aşırı aşınma olan tüm parçaları değişti

Lastik durumu ve 
şişirme basıncı

Lastik durumu sürüşten önce denetlenmelidir ve, aracınıza
veya en az ayda bir, lastik basınç göstergesini kullanarak l

Tekerlek ayarı Gerekiyorsa tekerleklerin yerlerini değiştirin ve balansların

Bakım Maddesi Not
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Tavsiye edilen sıvılar ve 
yağlayıcılar ve parçalar

Tavsiye edilen sıvılar ve 
yağlayıcılar
Sadece denenmiş ve onaylanmış 
ürünleri kullanın. Onaylanmamış 
maddelerinin kullanılması nedeniyle 
oluşmuş olan hasarlar, garanti 
kapsamına girmez.

{Uyarı

İşletim maddeleri tehlikelidir ve 
zehirli olabilir. Bu yüzden dikkatlice 
kullanılmalıdır. Ambalaj üzerinde 
belirtilen uyarıları dikkate alınız.
İlave servis
Ağır hizmet koşullarında kullanım
Aşağıdaki durumlardan en azından 
bir tanesi sıkça yaşanıyorsa ağır 
hizmet koşulları söz konusudur:
 Aracınızı genellikle 10 km’den 

daha az bir mesafede 
kullanıyorsanız.

 Yaygın olarak rölanti devrinde 
kullanımda ve/veya çok sık 
dur-kalk durumunun yaşandığı 
trafik akışlarında.

 Aracın tozlu yollarda kullanılması.
 Aracın dağ ya da tepe yollarında 

kullanılmasında.
 Römork çekilmesinde.
 Atmosfer sıcaklığının 32 C ve 

üzerinde olduğu ağır şehir 
trafiğindeki sürüşlerde.

 Aracın; bir taksi, polis arabası ya 
da dağıtım aracı olarak 
kullanılmasında.

 Aracın sıklıkla sıfırın altındaki 
atmosfer sıcaklıklarında 
kullanılması.

Polis aracı, taksi ve sürücü kursu 
araçları ağır hizmet kullanım 
koşulları sınıfına girmektedir. 

Araç ağır hizmet koşullarında 
kullanıldığında servis ve bakımların 
normalden daha sık yapılmasını 
gerektirebilir.

Özel kullanım koşullarına bağlı 
olarak gereken servis işlemleri için 
teknik bilgi alınız.
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u Logo yağın GM tarafından 
exos™ Özelliğine uygun olarak 
naylandığını belirtir.

racınızın motoru fabrikada dexos™ 
naylı Motor Yağı ile doldurulmuştur.

adece dexos standartlarına 
ygunluğu onaylanmış motor 
ağlarını veya uygun viskosite 
ınıfına sahip eşdeğer bir motor yağı 
ullanın.

otor yağınızın dexos standartlarına 
ygun olup olmadığından emin 
eğilseniz servisinize danışınız.
otor Yağı
otor Yağı Kalitesi ve Viskozite 
ınıfı ile tanımlanır. "Kalite" ve 
pesifikasyon" bu anlamda aynı 
rimlerdir. Kullanılacak Motor Yağı 
çiminde Moto Yağı Kalitesi, yağın 

iskozitesinden daha fazla öneme 
hiptir. Yağ Kalitesi motorun temiz 
tulmasını, aşınmaya karşı 
runmasını ve yağ ömrünün 
ntrolünü sağlar, Viskozite sınıfı ise 
lli sıcaklık derecelerindeki yağ 
lınlığı hakkında bilgi verir.

ervis için Motor Yağı Kalitesi
xos

Doğru Motor Yağının seçimi
Doğru Motor Yağı seçmek hem Yağ 
Özelliklerine hem de SAE Viskozite 
Sınıfına bağlıdır.

Dexos™ Onay Logosuna sahip 
Motor Yağlarını sorun ve kullanın. 
Aracınızın şartlarına uygun olan 
yağların ambalajları üzerinde 
dexos™ Onay Logosu olmalıdır.
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Aracınız için en uygun Viskozite 
Sınıfı SAE 5W-30’dur. SAE 10W-30, 
10W-40 veya 20W-50 gibi diğer 
Viskozite Sınıflarına sahip yağları 
kullanmayın.
Eğer dexos yoksa ilave motor 
yağlarının kullanımı: Yağ değişimi 
esnasında veya yağ seviyesini 
tamamlarken dexos standartlarına 
uygunluğu onaylanmış motor 
yağlarının mevcut olmaması 
durumunda yukarda belirtilen 
kalitelere sahip alternatif motor 
yağlarını kullanabilirsiniz. Dexos 
standartlarına uygun olmayan 
yağların kullanımı belli durumlarda 
düşük performansa sebep olabilir.

Motor Yağ seviyesinin 
tamamlanması
Farklı marka ve özellikte Motor 
Yağları gerekli yağ kalitesi ve 
viskozite özelliklerine sahip oldukları 
sürece birbirine karıştırılabilir.

Eğer gereken kalitede Motor Yağı 
temin edilemiyorsa, maksimum 1 litre 
ACEA A3/B3 (Benzin) ACEA A3/B4 
veya ACEA C3 (Dizel) yağ 
kullanılabilir (her yağ değişiminin 
arasında bir defa).

Viskozite doğru olmalıdır.

Sadece ACEA A1/B1 veya ACEA 
A5/B5 Sınıfı motor yağlarının 
kullanımı, belirli işletim koşulları 
altında uzun dönemde motora zarar 
verdiklerinden dolayı yasaklanmıştır

Motor Yağı Katkı Maddeleri
İlave motor katkı maddelerinin 
kullanılması hasarlara ve garanti 
hakkının silinmesine yol açabilir.

Motor Yağı Viskozite Sınıfları
SAE Viskozite Sınıfı, yağın kalınlığı 
ile ilgili bilgi verir.

Çok Dereceli Yağların viskozite 
endeksi iki rakam ile gösterilir:
İlk rakam (sonunda W harfi bulunur)
düşük sıcaklıktaki Viskoziteyi 
simgelerken, ikinci rakam yüksek 
sıcaklıktaki Viskoziteyi gösterir.
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S
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ren hidroliği
adece bu araç için kullanımına 
üsaade edilen fren hidroliği kullanın 

DOT 4).

ren hidroliği zamanla atmosferden 
em emdiğinden dolayı fren etkisi 
üşebilir. Bundan dolayı güvenliğiniz 

çin, öngörülen servis aralıklarında 
ren hidrolik sıvısı değiştirilmelidir.

ren hidroliğini sadece kapalı 
aplarda muhafaza edin (nem 
milimini önlemek için).

ren hidroliği sıvısının 
irlenmediğine emin olun.
üşük hava sıcaklıklarında 
llanım:

racınızı sıcaklığın -25 C’nin altında 
duğu çok soğuk bölgelerde 
lıştırdığınızda, Viskozite Sınıfı 

AE 0W-xx kullanılmalıdır. Bu 
iskozite Sınıfına sahip doğru yağ 
ırı düşük hava sıcaklıklarında daha 
lay motor startı sağlar.

erekli Viskozite Sınıfına sahip bir 
ğ seçerken mutlaka 
xos™‚standartlara uyan motor 
ğlarını seçiniz.
-25 C’ye kadar : 5W-30, 5W-40.
-25 C ve altına kadar: 0W-30, 
0W-40.

AE viskozite sınıfı, yağın kalınlığı 
 ilgili bilgi verir.

Soğutma suyu ve antifriz
Organik asit tipli, uzun ömürlü 
soğutma sıvısı (LLC) kullanınız.

Ilıman iklim koşullarına sahip 
ülkelerde soğutma sıvısı, yaklaşık 
olarak -35 C’ye kadar dona karşı 
koruma sağlar.

Soğuk iklim koşullarına sahip 
ülkelerde soğutma sıvısı, yaklaşık 
olarak -50 C’ye kadar dona karşı 
koruma sağlar. Yoğunluk tüm yıl 
boyunca kontrol edilmelidir.

Antifriz yoğunluğunun gerekli 
seviyede kalmasını sağlayın.

Ek korozyon koruması veya hafif 
kaçakların önlenmesi için kullanılan 
soğutma suyu katkıları fonksiyon 
bozuklukları yaratabilir. Bu tür 
soğutma suyu katkılarının 
kullanılması nedeniyle oluşan 
zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk 
kabul edilmemektedir.
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Hidrolik direksiyon hidroliği
Sadece Dexron VI kullanın.

Manuel şanzıman yağı
 Sadece Castrol BOT 303 kullanın.

Otomatik şanzıman yağı
Sadece Dexron VI kullanın.

Transfer kutusu sıvısı (AWD)
Sadece sentetik hypoid 75W-90 
sıvısı kullanın.

Diferansiyel taşıyıcı grubu sıvısı 
(AWD)
Sadece sentetik hypoid 75W-90 
sıvısı kullanın.
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A

Tanımlama etiketi

C11D9001A

Tanımlama etiketi, sürücü kapısı 
çerçevesindedir.
Teknik bilgiler

Araç tanım bilgileri .......................367
Araç bilgileri .................................369

Araç tanım bilgileri

Araç tanıtım numarası (VIN)

C11E8003

Araç tanım numarası (VIN) ön 
bölmenin ortasına kazınmıştır.
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azı modellerde bu etiket motor 
lmesinde bulunur.
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L 2.2 DSL 
(163PS)

2.2 DSL 
(184PS)

4 4
2231 2231

00 120 / 3800 135 / 3800
0’de 1500~3000’de 

350
1750~2750’de 

400
Dizel

L 2.2 DSL 
(163PS)

2.2 DSL 
(184PS)

189 (FWD)
200

184 (AWD)
188 (FWD)

191
182 (AWD)
Araç bilgileri

Motor verileri

Performans
Azami hız

Motor 2.4D 3.0 D 2.0 DS

Silindir sayısı 4 6 4
Deplasman [cc] 2384 2997 1998
Güç [kW] / dev/dak 123 / 5600 190 / 6900 120 / 38

Maks. tork [Nm] / dev/dak 230 / 4600 288 / 5800 1750~225
400

Yakıt türü Benzin

2.4D 3.0 D 2.0 DS

Manüel transaks (km/h)
190 (FWD)

- -
186 (AWD)

Otomatik transaks (km/h) 175 198 187
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Y

B
S

2 DSL 
63PS)

D AT

2.2 DSL 
AWD 
MT

2.2 DZL 
(5 

koltuklu) 
AWD 
AT

2.2 DZL 
(7 

koltuklu) 
AWD 
AT

Ş
[l 9,9 7,9 10,4 10,4

Ş
[l 6,3 5,6 6,5 6,5

B 7,5 6,4 7,9 7,9
C 198 170 208 208

2.0 DSL
 koltuklu

2.2 DSL
5 koltuklu

 2.2 DSL
7 koltuklu

Ö
- 1853~1933 1878~1958

78~2058 1878~1958 1903~1983

T
ç

- 1928~2008 1953~2033
- 1953~2033 1978~2058
akıt tüketimi - CO2 emisyonları

oş ağırlık
ürücü (75 kg) ile

2.4D 
FWD 
MT

2.4D 
AWD 
MT

2.4D 
AWD 
AT

3.0D 
AWD 
AT

2.0 DSL 
FWD 
AT

2.2 DSL 
(163PS) 

FWD 
MT

2.
(1
FW

ehir içi trafikte 
/100km] 12,2 12,3 12,1 14,3 9,9 7,8

ehir dışı trafikte 
/100 km] 7,1 7,6 7,6 8,3 6,4 5,3

irleşik [l/100 km] 8,9 9,3 9,3 10,5 7,7 6,2
O2 [g/km] 210 218 217 244 203 164

2.4D 
5koltuklu

2.4D 
7koltuklu

3.0D 
5koltuklu

3.0D 
7koltuklu

 
7

nden çekişli (kg)
MT 1768~1848 1793~1873 - -
AT - - - - 19

üm tekerlerden 
ekişli (kg)

MT 1843~1923 1848~1948 - -
AT 1868~1948 1893~1973 1890~1970 1915~1995
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4673
1849
1756
2707
1569
1576
11,87

3.0 D DİZEL
65
5,7 5,4
Araç ebatları

Kapasiteler ve teknik özellikler

Uzunluk [mm]
Genişlik [mm]
Yükseklik (port bagaj ile) [mm]
Dingiller arası açıklık [mm]
İz (ön) [mm]
İz (arka) [mm]
Minimum dönme yarıçapı [m]

Motor 2.4D
Yakıt deposu [l]
Motor yağı [l] 4,7
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L

bar/kPa)
Arka

 yolcudan az : 35/2,4/240 (Eko. 
asınç : 38/2,6/260)
 yolcudan fazla, römork çekme ile : 
1/2,8/280

60/4,2/420
astik hava basınçları

Lastik ebadı
Tekerlek ebadı Basınç (psi/

Ön
235/60R17 17x7J 4 yolcudan az : 35/2,4/240

(Eko. basınç : 38/2,6/260)
5 yolcudan fazla, römork çekme ile : 
35/2,4/240

4
b
5
4

235/55R18 18x7J

235/50R19 19x7J

T155/90R16 
(Geçici) 16X4T 60/4,2/420
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Müşteri bilgileri

Araç verilerinin kaydedilmesi 
ve gizlilik ......................................373

Araç verilerinin 
kaydedilmesi ve gizlilik

Veri Toplama Merkezi
Araçta bazı araç bilgilerini gözleyip 
denetleyen birçok gelişmiş sistem 
mevcuttur. Bazı veriler, tespit edilen 
arızanın tamirini kolaylaştırmak için 
normal çalışma esnasında 
kaydedilebilir, bazı veriler de sadece
bir çarpmada veya çarpmaya yakın 
bir olayda hafızaya alınır ve bu işlem
veri toplama merkezi (EDR) isimli 
sistem tarafından yapılır.

Sistem aracın durumu ve nasıl 
kullanıldığı bilgilerini kaydeder.

Bu bilgileri okumak için özel donanım
ve araç bilgilerine erişim gereklidir. 
Bu işlem araç servise 
götürüldüğünde yerine getirilir. Bazı 
bilgiler elektronik olarak GM global 
arıza teşhis sistemine aktarılır.
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A
Açıklama/Çalışma ...................... 116
Aksesuar prizleri .......................... 96
Aksesuar ve modifikasyonlar ..... 289
Aktif koltuk başlıkları .................... 46
Akü ............................................ 313
Akü gücünün korunması ............ 136
AM/FM Radyo ve DAB (sadece 
Tip 2 için) ................................... 145
Ampul değiştirme ....................... 316
Anahtarlar .................................... 17
Anajtar ve Kilit Mesajları ............ 120
Anti blokaj fren sistemi (ABS) .... 268
Anti blokaj fren sistemi (ABS) ikaz 
lambası ...................................... 111
Aracın çekilmesi ........................ 348
Aracın Depolanması .................. 289
Aracın yüklenmesi ile ilgili bilgiler 87
Araç bilgisayarı .......................... 121
Araç ebatları .............................. 371
Araç için alıştırma sürüşü .......... 251
Araç Kilitlerinin açılması ................ 3
Araç mesajları ............................ 120
Araç tanım numarası ................. 367
Arıza .......................................... 263
Arıza gösterge lambası .............. 109
Dizin
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önüş sinyalleri ......................... 107
önüş ve şerit değiştirme 
inyalleri ..................................... 131
örtlü ikaz flaşörü ...................... 131
üşük yakıt seviyesi uyarısı 

ambası ...................................... 116

E
l freni ....................................... 269
lektrik kumandalı camlar ........... 39
lektrik kumandalı yan aynalar .... 36
lektronik Klima Sistemi ............ 246
lektronik stabilite kontrolü 

ESC) ......................................... 272
lektronik Stabilite Kontrolü (ESC) 
apalı lambası ........................... 113
lektronik Stabilite Kontrolü (ESC) 
ontrol lambası .......................... 113
ller serbest telefon ................... 157
mniyet ışığı .............................. 116
mniyet kemeri .............................. 5
mniyet kemeri anımsatıcıları ... 108
mniyet kemerleri ........................ 58
mniyet kilitleri ............................. 27
n kısa sürede bir servise başvurun 

ambası ...................................... 110
rka cam sileceği ve yıkama sistemi 
adece Hatchback) ..............12, 93
rka görüş kamerası (RVC) ...... 283
rka kısımdaki eşya muhafaza 
lümü ........................................ 84

rka koltuklar .............................. 53
rka Lamba Gösterge Işığı ....... 117
rka lambalar, dönüş sinyalleri 

geri vites lambaları ............... 319
rka sis farı lambası .................. 117
rka sis farları ..................132,  319
yarlanabilir havalandırma 
kışları ...................................... 247
yna Ayarı ..................................... 6

B
agaj Bölmesi Örtüsü ................. 85
agaj bölümü .............................. 84
agaj filesi ................................... 85
agaj kapısı (Hatchback) ............ 28
aşlangıç ............................ 15, 182
enzinli motorlar için yakıt ........ 284
ir aracın kontrolü ..................... 251
luetooth bağlantısı .................. 156
luetooth Ses ............................ 157

C
Cam sileceklerinin değiştirilmesi 315
Cam Silme ve Yıkama Sistemleri 11
Cam yıkama suyu ...................... 311
CD Çalar .................................... 148

Ç
Çakmak ....................................... 97
Çocuk emniyet sistemi ................ 68
Çocuk Emniyet Sistemi Montaj 
Noktaları ...................................... 71

D
DAB Kullanımı (sadece Tip 2 
için) ............................................ 146
Deponun doldurulması .............. 286
Direksiyon Ayarı ............................ 6
Direksiyon simidi ayarı ................ 89
Direksiyondaki kumanda tuşları .. 90
Dizel motorlar için yakıt ............. 286
Dizel Partikül Filtresi .................. 315
Dizel partikül filtresi ................... 257
Dış Aydınlatma .............................. 9
Dış bakım .................................. 352
Dış bükey ayna ............................ 36
Dış lamba kumanda elemanları . 127
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I
Immobilizer lambası ................... 116
Isıtma ve havalandırma sistemi . 233
Isıtmalı arka cam / Ön cam sileceği 
buz giderici .................................. 42
Isıtmalı arka koltuklar ................... 57
Isıtmalı Aynalar ............................ 37
Isıtmalı ön koltuklar ...................... 51
Isofix çocuk emniyet sistemleri .... 74

J
Jant kapakları ............................ 331
Jantlar ve lastikler ...................... 327

K
Kapasiteler ve teknik özellikler .. 371
Kapı aralık ışığı .......................... 118
Kapı kilitleri .................................. 24
Kaput Aralık Işığı ....................... 117
Katalitik konvertör ...................... 258
Katlanabilen Yan Aynalar ............ 37
Katlanır koltuk arkalığı ................. 51
Kendi servis Çalışmanızın 
yapılması ................................... 291
Kilometre saati ............................. 99
Kilometre sayacı .......................... 99
F
Far yıkayıcı ...................................95
Farın otomatik olarak açılması ...128
Farklı lastik ve tekerlek boyutları 331
Fren hidroliği ..............................311
Fren pedalına basılması .............117
Fren sistemi ikaz lambası ...........110
Fren Sistemi Mesajları ...............121
Frenler ........................................267

G
Geçmek için selektör ..................130
Genel bakış ................................138
Genel Bilgiler ..............................137
Geri vites lambası ......................133
Giriş ................................................1
Giriş aydınlatması ......................135
Gösterge paneli aydınlatması ....133
Gösterge panelindeki eşya koyma 
gözleri ...........................................79
Gösterge Paneline Genel Bakış .....7
Gözlük bölmesi .............................82
Güç kaynağı kesintisi .................263
Gündüz sürüş farları (DRL) ........131
Güneşlikler ...................................42

H
Hamilelik esnasında emniyet 
kemerinin kullanımı ..................... 6
Hava girişi .................................. 24
Hava yastığı açık-kapalı 
lambası ...................................... 10
Hava yastığı açma-kapatma 
anahtarı ....................................... 6
Hava yastığı sistemi .................... 6
Hava yastığı ve emniyet kemeri 
gergi düzeni lambası ................. 10
Hidrolik direksiyon hidroliği ........ 30
Hırsızlık alarm sistemi ................. 3
Hız sabitleme sistemi ................ 27
Hız Sabitleme Sistemi (Cruise 
control) ışığı ............................... 11
Hıza Duyarlı Servo direksiyon 
(SSPS) Uyarı Lambası .............. 11

İ
İç bakım ..................................... 35
İç lambalar ................................. 32
İçecek tutucuları .......................... 8
İniş kontrol sistemi lambası ....... 11
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otor yağı .................................. 299
otor yağı değişimi uyarı 

ambası ...................................... 115
otorun aşırı ısınması ............... 308
otorun çalıştırılması ................ 253
otorun otomatik olarak 
alışması/Durması Özelliği ....... 254

N
avigasyon Sistemine Genel 
akış .......................................... 158
avigasyon sisteminin 
ullanılması ................................ 192

O
kuma lambaları ....................... 134
pen & Start Sistemi ................... 20
rta konsol eşya saklama yeri .... 82
tomatik Karartmalı Dikiz Aynası 38
tomatik şanzıman .................... 259
tomatik Şanzıman Yağı ........... 305

Ö
n cam sileceği / yıkayıcı ............ 90
n far menzil ayarı .................... 130
ış lastikleri ............................... 327
lima Sistemi .............................. 13
lima sistemi ............................. 236
limanın düzenli kullanımı ........ 250
oltuğu altındaki eşya koyma 
zü ............................................ 83

oltuk ayarı .............................3, 48
oltuk başlık yüksekliklerin 
arlanması ................................... 5

oltuk başlıkları ........................... 45
oltuk pozisyonu ......................... 47
oltukların elektrik kumandası ile 
arlanması ................................. 49

ontak anahtarı konumları ........ 252
orna .....................................11, 90
ullanım .................................... 143
ullanım Kılavuzundan Yararlanın 1
üllükler ...................................... 98

L
stik basıncı izleme sistemi ..... 329
stik basıncı izleme sistemi 

mbası ...................................... 114
stik değiştirme ....................... 340
stik hava basıncı ................... 328
stik hava basınçları ............... 372

Lastik işaretleri .......................... 328
Lastik tamir seti ......................... 332
Lastik zincirleri ........................... 332
Lastiklerin yerlerinin 
değiştirilmesi .............................. 330

M
Manuel dikiz aynası ..................... 38
Manuel Kapı Kilitleri ..................... 25
Manuel şanzıman ...................... 265
Manuel Şanzıman Yağı ............. 305
Merkezi kilit sistemi ..................... 26
Motor bölmesine genel bakış .... 293
Motor devir saati ........................ 101
Motor egzozu ............................. 257
Motor hava filtresi ...................... 306
Motor kaputu ............................. 291
Motor soğutma sıvısı ................. 306
Motor soğutma sıvısı sıcaklığı 
ikaz ışığı .................................... 113
Motor soğutma sıvısı sıcaklık 
göstergesi .................................. 103
Motor verileri .............................. 369
Motor yağ basıncı ışığı .............. 114
Motor yağ seviyesi düşük 
lambası ...................................... 115
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Tehlike, Uyarı, Dikkat .................... 2
Tip etiketi ................................... 367
Top-Tether çocuk emniyet 
sistemleri ..................................... 76
Torpido gözü ................................ 80
Tüm tekerlerden çekiş lambası .. 112

U
Ultra park Asistanı lambası ........ 113
Ultrasonik park sensörleri .......... 278
Uzun huzmeli far açık ışığı ........ 117

Ü
Üç noktalı emniyet kemerleri ....... 60
Üçüncü fren lambası (CHMSL) .. 319

V
Veri Toplama Merkezi ................ 373
Vites kolu ................................... 260

Y
Yakıt ekonomisi ışığı ................. 116
Yakıt göstergesi ......................... 102
Yakıt Katkıları ............................ 285
Yakıt tüketimi - CO2 emisyonları 370
Yan hava yastığı sistemi .............. 65
Ön far uzun/kısa huzme 
değiştirici ....................................129
Ön farlar ve park lambaları .........317
Ön hava yastığı sistemi ................64
Ön sinyal lambaları ....................318
Ön sis farları ...............................132

P
Park etme ............................15, 256
Perde hava yastığı sistemi ...........66
Performans .................................369
Plaka lambası .............................320
Profil derinliği ..............................329

R
Radyo frekanslı uzaktan 
kumanda ......................................18
RDS Kullanımı ............................146
Römork gösterge lambası ..........117

S
Saat ..............................................95
Sabit havalandırma çıkışları .......248
Servis .........................................250
Servis bilgisi ...............................355
Servis ekranı ..............................104

Servis Ömrü Sonu Geri 
Kazanım .................................... 29
Servis Planı ............................... 35
Sigortalar ................................... 32
Sis lambası ışığı ........................ 11
Sonradan Takılabilen İlave 
Cihazlar ..................................... 15
Sürgülü açılır tavan (Sunroof) ..... 43
Sürücü (75 kg) dahil boş ağırlık . 370
Sürücü Bilgi Sistemi (Driver 
Information Center) (DIC) .......... 11

Ş
Şanzıman .................................... 1
Şanzıman ekranı ............... 107, 25
Şanzıman Mesajları ................... 12
Şarj sistemi lambası .................. 10

T
Takımlar .................................... 32
Takviye kablosuyla çalıştırma ... 345
Tavan bagajı ................................ 8
Tavan döşemesi .......................... 8
Tavan lambaları ......................... 13
Tavsiye edilen sıvılar 
ve yağlayıcılar ........................... 36
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an sinyal lambaları .................. 319
ardımcı ısıtıcı (sadece dizel) ... 247
olcu bölümü hava filtresi ......... 249
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