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

tarafından eğitilmiş tecrübeli
teknisyenler özel Chevrolet
standartlarına göre çalışmaktadır.
Sürücü el kitabı, Infotainment sistemi
kullanma kılavuzu ve servis kitapçığı
araç içinde daima kolay erişilebilir
şekilde saklanmalıdır.

Kullanım kılavuzundan
yararlanın
■ Bu kullanım kılavuzunda, bu model

için mevcut olan bütün seçenek ve
özellikler açıklanmıştır. Ekran ve
menü fonksiyonları ile ilgili bilgileri
içeren belirli açıklamalar, model
farklılıkları, ülkelere özgü modeller,
seçime bağlı donanım veya
aksesuarlar nedeni ile aracınız için
geçerli olmayabilir.

■ "Özet bilgiler" bölümü size genel bir
bakış sunar.

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

■ İstediğinizi bulmada size yardım
edecek bir fihrist vardır.

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

■ Kitap içerisindeki resimlemelerde
kullanılan sağ ve sol, ön ve arka gibi
yönlendirme bilgileri her zaman
sürüş yönü baz alınarak verilmiştir.

■ Araç ekranındaki bilgiler sizin
lisanınızı desteklemiyor olabilir.

Tehlike, Uyarı, Dikkat

9 Tehlike

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

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

Dikkat

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

Aracınızı daima keyifle kullanmanızı
dileriz.
Chevrolet
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Kısaca

Aracınızı ilk sürüşünüz
ile ilgili önemli bilgiler

Araç kilidinin ve kapının
açılması
Radyo frekanslı uzaktan
kumanda

c tuşuna basın.
Tüm kapıların kilidi açılır. Dörtlü ikaz
flaşörü iki kez yanıp söner.
Uzaktan kumanda 3 20, Merkezi
kilit sistemi 3 22.

Koltuk ayarı
Koltuk pozisyonu

Kolu çekin, koltuğu kaydırın, kolu
bırakın.
Koltuk pozisyonu 3 35, Koltuk ayarı
3 36.
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Koltuk sırtlıkları

Kolu çekin, eğimi ayarlayın ve kolu
bırakın. Koltuğun hissedilebilir bir
şekilde kilitlenmesini sağlayın.
Koltuk pozisyonu 3 35, Koltuk ayarı
3 36.

Koltuk yüksekliği

Minderin dış tarafındaki ayar çarkını
koltuk minderi istenen pozisyona
gelinceye kadar çevirin.
Koltuk pozisyonu 3 35, Koltuk ayarı
3 36.

Koltuk başlığı
yüksekliklerinin
ayarlanması

Koltuk başlığını yukarıya doğru çekin.
Koltuk başlığını indirmek için kilit
açma düğmesini basılı tutarak başlığı
aşağı doğru çekin.
Koltuk başlıkları 3 34.
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Emniyet kemeri

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.
Koltuk pozisyonu 3 35, Emniyet
kemerleri 3 38, Hava yastığı sistemi
3 41.

Ayna ayarı
Dikiz aynası

Göz kamaşmasını azaltmak için ayna
gövdesinin altındaki kolu çekin.
Dikiz aynası 3 30.

Yan aynalar

Ayna açılarını ayarlamak için ayar
kolunu istediğiniz yöne hareket
ettiriniz.
Dış bükey aynalar 3 28, Elektrik
kumandalı yan aynalar 3 29, Yan
aynaların katlanması 3 29, Isıtmalı
yan aynalar 3 29.
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Direksiyon ayarı

Kolu aşağıya doğru yatırın, yüksekliği
ve derinliği ayarlayın, kolu yukarıya
doğru kaldırın, kilitlenmesini sağlayın.
Direksiyonu sadece araç sabit
konumda iken ayarlayın.
Hava yastığı sistemi 3 41, Kontak
anahtarı konumları 3 155.
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Gösterge paneline genel bakış
Tip 1
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1 Elektrik kumandalı
aynaların ayarı ...................... 29

2 Yan havalandırma çıkışları . 151
3 Dış aydınlatma ...................... 84
4 Korna ................................... 63

Sürücü hava yastığı ............. 42
5 Göstergeler .......................... 69
6 Silme ve yıkama sistemi ...... 63
7 Orta havalandırma çıkışları 151
8 Infotainment Sistemi ............ 89
9 Kontrol lambaları ................... 72
10 Dörtlü ikaz flaşörü ................ 86
11 Ön yolcu hava yastığı .......... 42
12 Torpido gözü ........................ 56
13 Klima Sistemi ...................... 143
14 Vites kolu, manuel

şanzıman ........................... 161

Otomatik şanzıman ............ 157
15 Gaz pedalı .......................... 154
16 Fren pedalı ......................... 162
17 Kontak kilidi ........................ 155
18 Debriyaj pedalı ................... 154

19 Direksiyon ayarı ................... 62
20 Motor kaputu açma kolu . . . . 172
21 Far seviye ayarlaması ........... 85
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Tip 2
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1 Elektrik kumandalı
aynaların ayarı ...................... 29

2 Yan havalandırma çıkışları . 151
3 Dış aydınlatma ...................... 84
4 Korna ................................... 63

Sürücü hava yastığı ............. 42
5 Göstergeler .......................... 69
6 Silme ve yıkama sistemi ...... 63
7 Orta havalandırma çıkışları 151
8 Infotainment Sistemi ............ 89
9 Kontrol lambaları ................... 72
10 Dörtlü ikaz flaşörü ................ 86
11 Ön yolcu hava yastığı .......... 42
12 Torpido gözü ........................ 56
13 Klima Sistemi ...................... 143
14 Vites kolu, manuel

şanzıman ........................... 161

Vites kolu, otomatik
şanzıman ............................ 157

15 Gaz pedalı .......................... 154
16 Fren pedalı ......................... 162
17 Kontak kilidi ........................ 155
18 Debriyaj pedalı ................... 154

19 Direksiyon ayarı ................... 62
20 Motor kaputu açma kolu . . . . 172
21 Far seviye ayarlaması ........... 85
22 Sigorta kapağı ..................... 193
23 AUX girişi, USB girişi .......... 121
24 Aksesuar prizi ....................... 66

Dış aydınlatma

Aydınlatma ayar düğmesini çevirin
OFF = Bütün farlar kapalı.
8 = Arka lambalar, plaka

aydınlatma lambaları ve
gösterge paneli aydınlatma
lambaları yanar.

9 = Kısa huzmeli farlar ve
yukarıda belirtilen tüm
lambalar yanar.

Aydınlatma 3 84.
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Selektör, uzun huzmeli far ve
kısa huzmeli far

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.
Uzun huzmeli far 3 84, Selektör
3 85.

Dörtlü ikaz flaşörü

Çalıştırmak için ¨ tuşuna basın.
Dörtlü ikaz flaşörü 3 86.

Dönüş ve şerit değiştirme
sinyalleri

Kol yukarı
doğru

= Sağ sinyal

Kol aşağı doğru = Sol sinyal

Dönüş ve şerit değiştirme sinyalleri
3 86.
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Korna

j işareti olan kısma bastırın.

Cam silme ve yıkama
sistemleri
Ön cam silecekleri

OFF = Sistem kapalı.
INT = Fasılalı çalışma.
LO = Sürekli silme, yavaş.
HI = Sürekli silme, hızlı.

Tek bir silme işlemi için ön cam
silecek kolları kapalı konumdayken
kolu hafifçe INT konumuna getirin ve
bırakın.
Ön cam silecekleri 3 63.

Cam yıkama sistemi

Kolu direksiyona doğru çekin.
Ön cam yıkayıcısı 3 63, Yıkama
sıvısı 3 181.
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Klima Sistemi
Isıtmalı arka cam, ısıtmalı yan
aynalar
Tip 1

Tip 2

Isıtma işlemi Ü tuşuna basılarak
başlatılır.
Isıtmalı yan aynalar 3 29, Isıtmalı
arka cam 3 33.

Camların buğudan ve buzdan
arındırılması
Tip 1
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Tip 2

Düğmeyi V konumuna getirin.
Ön cam buzlanmasının giderilmesi
3 143, ön cam buğulanmasının
giderilmesi 3 147.

Şanzıman
Manuel şanzıman

Geri vites: Araç durur vaziyetteyken
debriyaja basın, vitesi takın.
Vitesin geçmemesi durumunda vitesi
boşa alın, debriyajı kısa süre bırakın
ve tekrar bastıktan sonra vites
seçimini tekrarlayın.
Manuel şanzıman 3 161.

Otomatik şanzıman

P (PARK): Ön tekerlekleri kilitler. P
konumunu araç sabitken ve park (el)
freni uygulandığında seçin.
R (GERİ): R konumunu, yalnızca araç
hareketsiz olduğunda seçin.
N (BOŞ): Vitesin boşta olduğu
konum.
D: Bu sürüş konumu, bütün normal
sürüş koşulları içindir. Şanzımanın,
dört ileri vitesin tamamına
geçirilmesine olanak verir. Dördüncü
vites, yakıt ekonomisi sağlarken
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motor devrini ve gürültü seviyesini
düşüren bir yüksek hız (overdrive)
vitesidir.
2: Şanzımanın 1. vitesten 2. vitese
geçmesini sağlar ve 3. ya da
4. viteslerin otomatik seçilmesini
engeller.
1: Bu konum şanzımanı birinci vitese
kilitler.
Otomatik şanzıman 3 157.

Sürüşe başlamak
Hareket etmeden önce
yapılması gereken kontroller
■ Lastik basınçları ve lastik durumu.
■ Motor yağı seviyesi ve sıvı

seviyeleri.
■ Tüm camlar, aynalar, farlar ve araç

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

■ Aynaların, koltukların ve emniyet
kemerlerinin doğru konuma
getirilmiş olması gerekir.

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

Motorun çalıştırılması

■ Anahtarı 1 konumuna getirin.
Direksiyon kilidini açmak için
direksiyonu biraz hareket ettirin.

■ Manuel şanzıman: Debriyaj
pedalına basın.

■ Otomatik şanzımanda: Vites
kolunu P veya N konumuna getirin.

■ Gaz pedalına basmayın.
■ Debriyaj pedalına ve fren pedalına

basarak anahtarı 3. konuma
çevirin, motor çalıştığında bırakın.
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Çalıştırma işlemini tekrarlamadan
önce veya motoru durdurmak için
kontak anahtarını 0 konumuna geri
getirin.

Park etme
■ Aracı kolay alevlenebilecek zemin

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

■ Park (el) frenini daima, açma
düğmesine basmadan sıkıca çekin.
Yokuş aşağı veya yokuş yukarı
durumlarda mümkün olduğunca
sıkı çekin. Park (el) freni kolunu
daha kolay indirmek için aynı
zamanda ayak frenine basın.

■ Motoru durdurun ve kontağı
kapatın. Direksiyon kilidini devreye
dirinceye kadar direksiyonu çevirin.

■ Düz yolda veya yokuş yukarı
durumda, kontağı kapatmadan
önce vitesi birinci vitese alın. 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.
■ Aracı kilitleyin ve hırsızlık alarm

sistemini etkinleştirin.
Anahtarlar 3 20.
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Anahtar, Kapılar ve
Camlar

Anahtarlar, kilitler ......................... 20
Kapılar ......................................... 24
Araç güvenliği .............................. 26
Yan aynalar .................................. 28
Dikiz aynası ................................. 30
Camlar ......................................... 31

Anahtarlar, kilitler
Anahtarlar
Yedek anahtarlar
Anahtar numarası çıkarılabilir bir
etikette belirtilmiştir.
Anahtar elektronik şifreli devre
kesicinin bir parçasıdır ve anahtar
numarası yedek anahtar sipariş
edilirken bildirilmelidir.
Kilitler 3 211.

Katlanabilir kilit dişine sahip
anahtar

Dışarı çıkarmak için tuşa basın.
Anahtarı katlamak için, düğmeye
basın ve anahtarı elle katlayın.

Radyo frekanslı uzaktan
kumanda

Uzaktan kumanda ile:
■ Merkezi kilit sistemi
■ Hırsızlık alarm sistemi
■ Araç bulucu/Panik alarm sistemi
Uzaktan kumandanın etki mesafesi
yaklaşık 20 metredir. Bu etki mesafesi
harici etkenlerden etkilenebilir.
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Dörtlü ikaz flaşörü işlev kontrolü için
kısa süreli yanar.
Uzaktan kumanda itinalı kullanılmalı,
nem ve yüksek ısıdan korunmalıdır.
Kumanda gereksiz yere
kullanılmamalıdır.

Arıza
Merkezi kilit sistemi radyo frekanslı
uzaktan kumanda ile
çalıştırılamıyorsa bunun sebepleri
şunlar olabilir:
■ Etki mesafesi aşılmıştır
■ Pilin çok zayıflaması
■ Uzaktan kumandanın etki

mesafesinin dışında ardarda
çalıştırılması (Bu durum
kumandanın yeniden
programlanmasını gerektirir)

■ 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 alanı
dikkati çeker derecede azalmaya
başladığında değiştirin.

Kullanılmış aküler ev çöpüne
atılmamalıdır. Akülerin uygun bir geri
dönüşüm merkezine bırakılması
gerekir.

Katlanabilir kilit dişine sahip anahtar

Not
CR2032 (veya eşdeğeri) yeni pil
kullanın.
1. Verici kapağını açın.
2. Kullanılmış pili çıkarın. Devre

levhasına diğer öğeler ile
dokunmaktan kaçının.

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

4. Verici kapağını kapatın.
5. Vericinin çalışmasını kontrol edin.
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Sabit anahtar

Dikkat

Çıplak ellerle pilin düz yüzeylerine
dokunmayınız. Aksi halde pil ömrü
kısalacaktır.

Not
Kullanılmış lityum piller çevreye
zararlıdır.
Tasfiye işleminde yerel
yönetmelikleri uygulayın.
Pilleri 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.

Merkezi kilit sistemi
Merkezi kilit sistemini, sürücü
kapısından devreye alabilirsiniz. Bu
sistem, ya sürücü kapısı kilitleme
düğmesinden (içeriden) ya da sürücü
kapısının anahtarla mekanik olarak
kumandasından veya dışarıdan
uzaktan kumandayla tüm kapıların
kilitlenmesini ve kilitlerinin açılmasını
sağlar.
Sürücü kapısı düzgün kapanmadıysa
merkezi kilit sistemi çalışmaz.

Merkezi kilit tuşu

TÜm kapıları ve bagajı kilitler veya
kilidini açar.
Kilitlemek için e düğmesine basın.
Kilidi açmak için c düğmesine basın.
Sürücü kapısı açık ise, sürücü kapısı
ve yakıt dolum kapağı kilitlenemez.

Kilidin açılması

Radyo frekanslı uzaktan kumanda

c tuşuna basın.
Tüm kapıların kilidi açılır. Dörtlü ikaz
flaşörü iki kez yanıp söner.
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Kilitlemek

Radyo frekanslı uzaktan kumanda

e tuşuna basın.
Tüm kapılar kilitlenir. Dörtlü ikaz
flaşörü bir kez yanıp söner.

Araç bulucu/panik alarm

Aracı bulmak için ! düğmesine bir
kez basın ve bırakın.
Dışarıdaki lambalar yanıp söner ve
korna çalar.
Panik alarm sesi için ! düğmesine
basın ve 3 saniye basılı tutun.
Düğmeye tekrar basana kadar veya
kontak anahtarı ACC veya AÇIK
konumuna çevrilene kadar 30 saniye
korna çalar ve sinyal lambaları yanıp
söner.

Uzaktan kumanda sisteminde
arıza

Kilidin açılması

Anahtarın kapı kilidinde çevirilmesi ile
sürücü kapısının kilidi manuel olarak
çözülür.

Kilitlemek
Sürücü kapısını kapatın ve anahtarı
kullanarak araç dışından kilitleyin.
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Merkezi kilit sisteminde arıza

Kilidin açılması
Anahtarın kapı kilidinde çevirilmesi ile
sürücü kapısının kilidi manuel olarak
çözülür. Diğer kapılar iç kapı
kollarının çekilmesi ile açılabilir.

Kilitlemek
Sürücü kapısı haricindeki tüm
kapıların kilit düğmelerini içe doğru
bastırın. Sürücü kapısını kapatın ve
anahtarı kullanalarak araç dışından
kilitleyin.

Çocuk emniyet kilitleri

Dikkat

Çocuk kilidi KİLİTLİ (Lock)
konumda olduğunda iç kapı
kolunu çekmeyiniz. Aksi takdirde
iç kapı kolu zarar görebilir.

9 Uyarı

Çocuk emniyet kilidini arka
koltuklarda çocuklar seyahat ettiği
müddetçe kullanın.

Çocuk emniyet kilidini devreye almak
için, kolu yeniden kilitleme (lock)
konumuna kaldırın.
Çocuk emniyet kilidi etkin olan bir
arka kapıyı açmak için, öncelikle
kapının içeriden kilidini açın ve kapıyı
dışarıdan açın.
Çocuk emniyet kilidini devre dışı
bırakmak için, kolu yeniden kilit açma
(unlock) konumuna indirin.

Kapılar
Bagaj bölümü
Bagaj kapısının açılması

Tip 1

Bagaj kapısını açmak için anahtarı
anahtar deliğine yerleştirin ve saat
yönünün tersine çevirin ve uzun
tutamak çıtasını çekin.

Tip 2
Bagaj kapısı kilidi, tüm araç kapısı
kilitlerinin anahtarla veya anahtarsız
açıldığı durumlarda açıktır, araç
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kapıları kilitlendiğinde bagaj kapısı
kilitli konumdadır. Bagaj kapısı kilitsiz
konumdayken bagaj kapısını açmak
için uzun tutamak çıtasını çekin.

9 Uyarı

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

Dikkat

Bagaj kapağını açmadan önce,
muhtemel zararları önlemek için
kapağın açılma alanında bir engel
olmadığından (örn. garaj kapısı)
emin olun. Her zaman bagaj
kapağının üst ve arka kısmındaki
açılma alanını kontrol edin.

Not
Bagaj kapağına aksesuarların
takılması sonucunda bagaj kapağı
artık açık konumda tutulamayabilir.

Bagaj kapısının kapatılması

Tip 1

Bagaj kapısını kapatmak için, kapıyı
iyice kilitlenecek şekilde aşağıya
bastırın. Anahtarı, anahtar deliğine
yerleştirin ve saat yönünde çevirin.

Tip 2
Bagaj kapısını kapatmak için, kapıyı
iyice kilitlenecek şekilde aşağıya
bastırın. Tüm kapılar kilitlendiğinde
otomatik olarak kilitlenir.

Bagaj kapısını kapama alanı
çevresinde sizin ve bir başkasının
vücut uzuvlarının bulunmadığından
emin olun.
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Araç güvenliği
Hırsızlık alarm sistemi
Hırsızlık alarm sistemi aşağıdaki
üniteleri denetler:
■ Kapıları, bagaj kapağı, motor

kaputu
■ Kontak

Etkinleştirilmesi

Doğrudan e tuşuna basarak.

Durum göstergesi

<Tip 1>

<Tip 2>

Güvenlik göstergesi hırsızlık alarm
sisteminin çalıştığını belirtmek için
yanıp sönecektir.
Kapıların kilidi anahtarsız giriş vericisi
kullanılarak açıldığında bu söner.
Kapılar, anahtarsız giriş vericisi
kullanılarak kilitlendiğinde bu yanar.
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Deve dışı bırakılması

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

Alarm sesi
Herhangi bir kapı, bagaj veya kaput
vericideki kilit açma düğmesine
basmadan açılırsa sistem bir alarm
verir.
Alarm sesini durdurmak için vericideki
ya kilitleme veya kilit açma
düğmesine basın.

Aksi takdirde, 28 saniye sonra, alarm
otomatik olarak duracak,
etkinleştirilmiş hırsızlık önleme
moduna sıfırlanacaktır. Sistem
yukarıda taraif edildiği şekilde
çalışmazsa, bunu yetkili servisinizde
kontrol ettirin.

Elektronik şifreli devre
kesici (Immobilizer)
Elektronik şifreli devre kesici
(Immobilizer) kontrol lambası

<Tip 1>

<Tip 2>

Geçersiz bir anahtar kullanılırsa,
kontrol lambası yanıp söner ve araç
çalıştırılamaz.

Otomatik kapı kilidi
Kapı açılmaz veya verici kullanılarak
kapı kilitlerinin açılmasından sonra
30 saniye içerisinde kontak anahtarı
ACC veya ON konumuna çevrilmez
ise, tüm kapılar otomatik olarak
kilitlenir.
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Elektronik şifreli devre kesici
(Immobilizer)
Elektronik şifreli devre kesici
(Immobilizer) sistemi, takılı olduğu
araçta 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 kilitli (LOCK) konuma
getirilip ve kontaktan çıkarıldıktan
sonra, motor otomatik olarak
hareketsiz hale gelir.

Elektronik şifreli devre kesici
(immobilizer) kontrol lambası:
■ Elektronik şifreli devre kesici

(immobilizer) sisteminde bir arıza
söz konusu olduğunda, kontak
anahtarı ON veya START
konumundayken immobilizer
gösterge lambası yanıp söner veya
sürekli yanar.

■ Bazı Avrupa ülkelerinde araç
güvenlik seviyesini arttırmak için
harici immobilizer (elektronik şifreli
devre kesici) sistemleri uygulanır.
Modül başka bir modülle
değiştirildiğinde araç çalıştırılamaz.
Araç çalıştırılamadığında veya
elektronik şifreli devre kesici
(immobilizer) kontrol lambası yanıp
söner veya sürekli yanarsa, sistem
yetkili servis tarafından kontrol
edilmelidir.

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

Manuel ayar

Dış dikiz aynalarınızı, aracınızın her
iki yanını ve arkanızdaki yolu iyice
görebilecek şekilde ayarlayın.
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Ayna açılarını ayarlamak için ayar
kolunu istediğiniz yöne hareket
ettiriniz.

Elektrikli aynalar

Ayar düğmesini sola (L) veya sağa
(R) çevirerek istediğiniz yan aynayı
seçin. Daha sonra ayar düğmesini
hareket ettirerek ilgili aynayı
ayarlayın.

Katlanması

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

9 Uyarı

Aynalarınız daima uygun olarak
ayarlanmış olmalı ve sürüş
sırasında bu aynalar çevredeki
nesnelerin ve arkadaki araçların
daha iyi görülebilmesi için

kullanılmalıdır. Aracınızı dikiz
aynaları katlanmış şekilde
kullanmayın.

Isıtma özelliği
Tip 1
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Tip 2

Ü tuşuna basarak etkin hale getirilir.
Isıtma fonksiyonu araç çalışır
vaziyetteyken devreye girer ve birkaç
dakika içerisinde otomatik olarak
veya düğmeye tekrar basılarak
kapanır.

Dikiz aynası
Gözlerin kamaşmasını
engelleyen manuel ayarlı
ayna

Göz kamaşmasını azaltmak için ayna
gövdesinin altındaki kolu istenilen
yönde hareket ettirerek ayarlayın.

9 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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Camlar
Manuel kumandalı camlar

Kapı camları çevirme kolu ile
çalıştırılır.

Elektrik kumandalı camlar

9 Uyarı

Elektrik 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 arasına
birşey sıkışmadığından emin olun.

<Tip 1>

<Tip 2>

Elektrik kumandalı camlar kontak
açık konumdayken kumanda
edilebilir.
İlgili cam için olan kumanda
düğmesini bastırarak camı açabilir
veya kumanda düğmesini çekerek
camı kapatabilirsiniz.

Kullanım
Elektrik kumandalı camları, kontağı
ON konumuna çevirdikten sonra, her
kapı paneli üzerinde bulunan
elektirikli cam kumanda düğmesini
kullanarak çalıştırabilirsiniz.
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Camı kapatmak için, düğmeyi yukarı
doğru çekin.
Camı açmak için, düğmeyi aşağıya
doğru bastırın.
Cam istenilen konuma geldiğinde,
düğmeyi bırakın.

9 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.

Arka camlar için çocuk emniyet
sistemi

<Tip 1>

<Tip 2>

Arka kapılardaki cam kumanda
düğmelerini etkisiz hale getirmek için
z düğmesini kullanın. Etkinleştirmek
için tekrar z düğmesine basın.
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Isıtmalı arka cam
Tip 1

Tip 2

Ü tuşuna basarak etkin hale getirilir.
Isıtma fonksiyonu araç çalışır
vaziyetteyken devreye girer ve birkaç
dakika içerisinde otomatik olarak
veya düğmeye tekrar basılarak
kapanır.

Dikkat

Aracınızın arka camında
yapacağınız temizlik işlemlerinde
keskin aletler ya da aşındırıcı cam
temizleyiciler kullanmayın.
Aracınızın arka camında
yaptığınız temizlik ya da
çalışmalarda, rezistans tellerine
zarar vermeyin ve yüzeyi
çizmeyin.

Güneşlikler
Göz kamaşmalarını önlemek için
güneşlikler katlanabilir veya yana
yatırılabilir.
Güneşlikler içinde ayna varsa
seyahat ederken güneşliklerin
içindeki ayna kapakları
kapatılmalıdır.

9 Uyarı

Güneşlikleri yolun, trafiğin veya
diğer nesnelerin görülmesini
engelleyecek şekilde
yerleştirmeyin.
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Koltuk başlıkları

Pozisyon

9 Uyarı

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

Koltuk başlığının üst kenarı üst baş
hizasında olmalıdır. Bu durum, uzun
boylu kişiler için mümkün değilse,
mümkün olan en yüksek konum, çok
kısa kişiler için en alt konum
ayarlanmalıdır.
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Ön koltuklardaki koltuk
başlıkları

Yükseklik ayarı

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

Çıkarılması
Her iki kilit yayını bastırın. Başlığı
çekerek çıkarın.

Arka koltuklardaki koltuk
başlıkları

Yükseklik ayarı

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

Çıkarılması
Her iki kilit yayını bastırın. Başlığı
çekerek çıkarın.

Ön koltuklar
Koltuk pozisyonu

9 Uyarı

Sadece doğru koltuk ayarı ile
sürüş yapın.

■ Kalçanızı olabildiğince koltuk
sırtlığına dayayın. Koltuk ve
pedallar arasındaki mesafeyi
ayarlayın. Pedallara basarken biraz
açı bırakın. Ön yolcu koltuğunu
olabildiğince arkaya çekin.
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■ Omuzlarınızı olabildiğince koltuk
sırtlığına dayayın. Koltuk sırtlığının
açısını, kollarınızla rahatça
direksiyon simidine ulaşabilecek
konuma getirin. Direksiyon simidini
çevirirken omuzlarınızın sırtlığa
temas ettiğinden emin olun. Sırtlığı
gereğinden fazla geriye yatırmayın.
Maksimum 25°'lik bir eğim tavsiye
ederiz.

■ Direksiyon simidini ayarlayın
3 62.

■ Koltuk yüksekliğini tüm taraflara ve
gösterge paneline iyi bir bakış
sağlayacak şekilde ayarlayın.
Tavan döşemesi ile başınız
arasında en az bir el mesafesi
bulunmalıdır. Üst baldırlarınız
koltuğa doğru bastırılmadan
koltuğa hafifçe dayanmalıdır.

■ Koltuk başlığını ayarlayın 3 34.
■ Emniyet kemerinin yüksekliğini

ayarlayın 3 39.

Koltuk ayarı

9 Tehlike

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

9 Uyarı

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

Koltuk pozisyonunun
ayarlanması

Kolu çekin, koltuğu kaydırın, kolu
bırakın.

9 Uyarı

Koltuğu yerleştirirken, serbest
bırakma çubuğunun merkezindeki
tutma alanının kullanıldığına emin
olun.
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Koltuk sırtlıkları

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

Koltuk yüksekliği

Minderin dış tarafındaki ayar çarkını
koltuk minderi istenen pozisyona
gelinceye kadar çevirin.

Isıtma
Tip 1

Tip 2
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Koltuk ısıtma tuşları orta konsolda
bulunur.
Koltuğu ısıtmak için:
1. Kontağı açın.
2. Isıtmak istediğiniz koltuğun ısıtma

tuşuna basın. Tuştaki kontrol
lambası yanar.

3. Koltuk ısıtıcısını kapatmak için,
tuşa tekrar basın.

Hassas cilde sahip kişilerde koltuk
ısıtmasının sürekli olarak en üst
kademede tutulması tavsiye edilmez.
Koltukların ısıtılması motor çalışırken
gerçekleşir.

Emniyet kemerleri

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

9 Uyarı

Her sürüşten önce kemerlerinizi
bağlayınız.
Emniyet kemeri takmayan yolcular
kaza esnasında diğer tüm
yolcuları ve kendilerini tehlikeye
atmış olurlar.

Emniyet kemerleri aynı anda sadece
tek kişi tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. 150 cm'den daha kısa
kişiler için uygun değildirler. Çocuk
emniyet sistemi 3 46.
Belli aralıklarla emniyet kemeri
sisteminin tüm parçalarını doğru
çalışma ve fonksiyon açısından
kontrol edin.
Hasarlı parçaları değiştirin. Bir kaza
dolayısıyla işlevselliğini yitirmiş olan
emniyet kemerlerinin ve kemer
gerdiricilerin bir servis tarafından
yenileriyle değiştirilmesini sağlayın.
Not
Kemerin, keskin kenarlı cisimlere
takılarak veya ayakkabılar nedeniyle
hasar görmesini veya sıkışmasını
engelleyin. Kemer sargılarının içine
yabancı maddelerin girmesini
engelleyin.

Emniyet kemeri takma uyarısı X
3 75.
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Kemer kuvveti sınırlayıcıları
Ön koltuklardaki emniyet
kemerlerinin kemer kuvveti
sınırlayıcıları, bir çarpışma anında
araç içindeki yolcuların vücutlarına
etki edecek olan yükü, kemerleri
kademeli olarak gevşetmek suretiyle
en aza indirir.

Kemer gerdiricileri

Emniyet kemerleri, aracın ön, yan
veya arka kısmında olabilecek belli
bir şiddetin üzerindeki çarpışmalarda,
aşağı doğru çekilerek gerdirilir.

9 Uyarı

Usulüne uygun olmayan kullanım
(örn. kemerlerin sökülmesi veya
takılması) kemer gerdiricinin
işlevselliğinin sona ermesine ve
dolayısıyla yaralanma tehlikesine
neden olabilir.

Kemer gerdiricilerin bir defa devreye
girmesinin ardından işlevselliğinin
sona ermesi v kontrol lambasının
sürekli yanması ile gösterilir 3 76.
Devreye girmiş ve bu yüzden
fonksiyonunu tekrar yerine
getirmeyecek olan kemer gerdiricileri
servis tarafından değiştirilmelidir.
Kemer gerdiriciler sadece bir defa
devreye girer ve fonksiyonlarını bir
kez yerine getirirler.
Not
Aksesuarların ve diğer
malzemelerin, kemer gerdiricileri
etki alanı içinde bir yerde
bulundurmamasına özen gösterin.
Kemer gerdiricilerinde herhangi bir

modifikasyon yapmayın, aksi
takdirde araç kullanma müsaadesi
ortadan kalkabilir.

Üç noktalı emniyet kemeri
Emniyet kemerinin takılması

Emniyet kemerini sarma tertibatından
(gergi makarası) dışarı doğru çekin,
bükülmemesine dikkat ederek
vücudunuzun üzerinden geçirin.
Kemerin ucundaki kilit dilini kilidin
içine yerleştirin.
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Sürüş esnasında kemerin
omzunuzun üzerinden geçen kısmını
çekerek, kemerin bel kısmını gerdirin.
Emniyet kemeri takma uyarısı
3 75.

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

9 Uyarı

Emniyet kemeri, elbise
ceplerinizin içindeki kırılabilir
nesnelere dayanmamalıdır.

Yükseklik ayarı

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.

Yükseklik ayarını sürüş esnasında
yapmayın.

Çıkarılması

Kemeri çıkartmak için kemer kilidi
üzerindeki kırmızı tuşa basın.

Arka koltuklardaki emniyet
kemerleri
Orta koltuğun emniyet kemeri, sarma
tertibatı tarafından sadece koltuk
sırtlığının eğimi arka konuma ayarlı
ise çekilebilir.
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Hamilelik esnasında emniyet
kemerinin kullanımı

9 Uyarı

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

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

Tüm yolcular gibi hamile bayanlar da
emniyet kemerlerini takmazlarsa
ciddi şekilde yaralanma tehlikesi
altındadırlar.
Ayrıca emniyet kemeri düzgün bir
şekilde takıldığında anne karnındaki
çocuğun bir kaza anında emniyette
olma olasılığı daha yüksektir.
Maksimum koruma sağlamak için,
hamile bir kadın üç noktalı emniyet
kemeri kullanmalıdır.
Bayanlar hamile oldukları dönem
boyunca kemerin kucak kısmını
olabildiğince aşağıdan sarmaldır.

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

9 Uyarı

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
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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.

Not
Orta konsol bölümünde hava yastığı
ve kemer germe sisteminin
kumanda elektroniği bulunmaktadır.
Bu bölümde manyetik özellikli
eşyalar bulundurmayın.
Hava yastıkları kapaklarına
herhangi bir şey yapıştırmayın ve
kapakları başka malzemelerle
kaplamayın.
Her hava yastığı sadece bir defa
açılır. İşlevselliği sona ermiş hava
yastığının derhal bir servis
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Hava yastığı sisteminin
elemanlarında bir değişiklik
yapmayın, aksi takdirde fabrikanın
genel müsaadelerinin ortadan
kalkmasına yol açabilirsiniz.

Hava yastığının açılması
durumunda direksiyon simidi,
gösterge panosu, tüm panel
parçaları, kapı contaları, tutamaklar
ve ön koltukların yetkili servis
tarafından çıkarılması gerekir.
Hava yastığı açıldığında yüksek bir
ses ve duman ortaya çıkabilir. Bu
durum normaldir ve tehlike içermez
ancak araç içindekilerin ciltlerini
tahriş edebilir. Cilt tahrişi devam
ederse doktora başvurun.

9 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.

Dikkat

Asfaltlanmamış yollarda araca
çarpan nesneler hava yastığının
açılmasına sebep olabilir. Araç
trafiği için uygun dizayn edilmemiş
yollarda hava yastığının gereksiz
yere açılmaması için aracınızı
düşük hızlarda sürünüz.

Hava yastıkları açıldığında
(patladığında) ortaya çıkan sıcak
gazlar yanıklara sebep olabilir.
Hava yastığı sistemleri için kontrol
lambası v 3 76.

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

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

9 Uyarı

Ön hava yastığı sistemi ile
mükemmel bir koruma; koltuklar,
koltuk sırtlıkları ve başlıklar doğru
bir şekilde ayarlandığı takdirde
sağlanır 3 35.
Hava yastıklarının açılma alanına
hiçbir eşya yerleştirmeyin.
Emniyet kemerini vücudunuz
üzerinden doğru şekilde çekerek
ayarlayın ve kemer kilidinin içine
tam olarak sokun. Ancak bu
takdirde hava yastığı sistemi ile
koruma sağlanabilir.

Yan hava yastığı sistemi

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

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

9 Uyarı

Hava yastıklarının açılma alanına
hiçbir eşya yerleştirmeyin.

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

9 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.

Perde hava yastığı sistemi

Perde hava yastığı aracın say ve sol
tavan çerçevesi bölümündeki birer
hava yastığından oluşur. Üzerindeki
AIRBAG yazısından tanınabilir.
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Perde hava yastığı belli şiddetin
üzerindeki darbelerde açılır. Kontağın
açık konumda olması gerekir.

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

9 Uyarı

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

Hava yastığının devre dışı
bırakılması
Çocuk emniyet sistemi ön yolcu
koltuğunda kullanıldığında, ön yolcu
için olan hava yastığı sistemi devre
dışı bırakılmalıdır. Yan hava yastığı
ve perde hava yastığı sistemi, kemer
gerdiriciler ve tüm sürücü hava yastığı
sistemleri aktif kalmaya devam eder.

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

9 Uyarı

Ön yolcu koltuğunda çocuk
bulunması durumunda ön yolcu
hava yastığı sistemini devre dışı
bırakın.
Ön yolcu koltuğuna yetişkin birisi
oturduğunda ön yolcu hava yastığı
sistemini tekrar etkinleştirin.
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Kontak anahtarını kullanarak gerekli
konumu seçin:
c off = Ön yolcu hava yastığı devre

dışı konumdadır ve bir
çarpışma esnasında
açılmayacaktır. c off
kontrol lambası sürekli
olarak yanar. Tablodaki
bilgilere uygun şekilde bir
çocuk koltuğu monte
edilebilir.

d on = Ön yolcu hava yastığı etkin
konumdadır. Çocuk
emniyet sistemi monte
edilemez.

Ön yolcu hava yastıkları bir çarpışma
anında ancak kontrol lambası
c off yanmıyor ise açılır.
Değişiklikleri ancak araç hareketsiz
ve kontak kapalı konumdayken
uygulayın.
Yapılan değişiklik bir sonraki
değişikliğe kadar ayarlı kalır.
Hava yastığı devre dışı bırakma
kontrol lambası 3 76.

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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9 Uyarı

AKTİF HAVA YASTIĞI ile korunan
bir koltuğun önünde HİÇ BİR
ZAMAN yüzü arkaya bakan bir
çocuk emniyet sistemi
kullanmayın, ÇOCUK ÖLÜMÜ
veya CİDDİ YARALANMA
oluşabilir.

9 Uyarı

Çocuk emniyet sistemi ön yolcu
koltuğunda kullanıldığında, ön
yolcu için olan hava yastığı devre
dışı bırakılmalıdır. Aksi halde hava
yastıklarının açılması çocukta çok
ağır yaralanmalara sebep olabilir.
Bu durum özellikle yüzü sürüş
yönünün tersine bakan çocuk
emniyet sistemleri ön yolcu
koltuğunda kullanıldığında
geçerlidir.

Hava yastığının devre dışı
bırakılması 3 45.

Doğru sistem seçimi
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 getirilmesi
çoğu zaman zor olduğundan yaş
bakımından zorunlu olmasa dahi
çocuğun tam uygun emniyet
sisteminde taşınmasını şiddetle
tavsiye ederiz.
Çocuk emniyet sistemlerinin zorunlu
olarak kullanılması ile ilgili olarak
yerel yasaları ve talimatları gözden
geçirin.

Araç ile seyehat esnasında asla
çocuğu kucakta 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 trafiğinin
olmadığı taraftan binip inmelerini
sağlayın.
Kullanılmadığı durumlarda çocuk
emniyet sistemini emniyet kemeriyle
sabitleştirin veya araçtan çıkartın.
Not
Çocuk emniyet sistemlerinin üzerine
bir şey yapıştırmayın ve diğer bir
malzeme ile kaplamayın.
Bir kazadan sonra, kazadan
etkilenen çocuk emniyet sisteminin
değiştirilmesi gerekir.
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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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Çocuk emniyet sistemi montaj noktaları
Çocuk emniyet sistemleri için müsaade edilen kullanım yöntemleri

Ağırlık veya yaş sınıfı
Ön yolcu koltuğunda

Arka yan koltuklarda Arka orta koltuktaHava yastığı etkin Hava yastığı devre dışı

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

X U1 U2 U

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

X U1 U2 U

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

X U1 U2 U

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

X X U U

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

X X U U

1 = Sadece ön yolcu hava yastıkları devre dışı bırakıldığında. Çocuk emniyet sistemi üç noktalı emniyet kemeri ile
sabitleniyorsa emniyet kemerinin yönlendirme noktasından öne doğru gittiğinden emin olun.

2 = ISOFIX ve Top-Tether sabitleyicili koltuk kullanılabilir.
U = Üç noktalı emniyet kemer ile birlikte çok amaçlı kullanıma uygun.
X = Bu ağırlık gurubunda çocuk emniyet sistemine müsaade edilmez.
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ISOFIX çocuk emniyet sistemleri için müsaade edilen kullanım yöntemleri
Ağırlık sınıfı Ebat sınıfı Sabitleme Ön yolcu koltuğunda Arka yan koltuklarda Arka orta koltukta

Grup 0: 10 kg'a kadar E ISO/R1 X IL1) X

Grup 0+: 13 kg'a kadar E ISO/R1 X IL1) X

D ISO/R2 X IL1) X

C ISO/R3 X IL1) X

Grup I: 9 - 18 kg arası D ISO/R2 X IL1) X

C ISO/R3 X IL1) X

B ISO/F2 X IL, IUF X

B1 ISO/F2X X IL, IUF X

A ISO/F3 X IL, IUF X

1) Ön koltuğu en ön konuma ayarlayın veya çocuk emniyet sisteminin ön koltuk ile herhangi bir teması olmayacak şekilde öne doğru kaydırın.

IL = 'Araca özel', 'kısıtlı' ve 'yarı üniversal' kategorilerine ait belirli ISOFIX çocuk emniyet sistemleri için uygundur. ISOFIX
sistemi aracınızın modeline uygun olmalı ve kullanımına izin verilmiş olmalıdır.

IUF = Bu ağırlık grubunda kullanıma izin verilen üniversal kategorideki öne doğru bakan ISOFIX çocuk emniyet sistemleri
için uygundur.

X = Bu ağırlık gurubunda ISOFIX çocuk emniyet sistemine müsaade edilmez.
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ISOFIX ebat sınıfı ve koltuk
A - ISO/F3 = 9 -18 kg arasındaki ve maksimum boy uzunluğuna sahip çocuklar için yüzü öne bakan çocuk emniyet

sistemi.
B - ISO/F2 = 9 -18 kg arasında olan daha küçük çocuklar için yüzü öne bakan çocuk emniyet sistemi.
B1 - ISO/F2X = 9 -18 kg arasında olan daha küçük çocuklar için yüzü öne bakan çocuk emniyet sistemi.
C - ISO/R3 = Ağırlık sınıfında 18 kg'a kadar büyük çocuklar için yüzü arkaya bakan çocuk emniyet sistemi.
D - ISO/R2 = Ağırlık sınıfında 18 kg'a kadar olan küçük çocuklar için yüzü arkaya bakan çocuk emniyet sistemi.
E - ISO/R1 = 13 kg ağırlığa kadar olan daha küçük çocuklar için yüzü arkaya bakan çocuk emniyet sistemi.
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ISOFIX çocuk emniyet
sistemleri

Önceleri çocuk koltukları aracın
koltuğuna emniyet kemerleriyle
bağlanırdı. Bu yüzden, çocuk
koltukları çoğunlukla hatalı olarak ya
da çocuğu yeterince koruyamayacak
kadar gevşek takılırdı.
Aracınızın iki arka yan koltuğuna
ISOFIX alt sabitleyiciler ve bagaj
bölmesinin arka panelinin her iki
yanına 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.
Lütfen takip eden sayfalardaki ve
çocuk koltuğunuzla birlikte verilen
talimatları dikkatlice okumak ve tüm
talimatları uygulamak için zaman
ayırın.
Çocuğunuzun emniyeti buna bağlıdır!
Sorularınız olursa ya da çocuk
koltuğunu uygun olarak takıp
takmadığınızdan şüphe
içerisindeyseniz, çocuk koltuğu
üreticisine başvurun. Buna rağmen
aracınıza çocuk koltuğunun monte
edilmesinde sorun yaşıyorsanız,
yetkili servisinize başvurmanızı
tavsiye ederiz.
ISOFIX çocuk emniyet sistemlerinin
monte edilmesi:
1. Çocuk koltuklarının takılması için

arka yan koltuklardan birini seçin.

2. İki alt bağlantı parçasının
konumunu belirleyiniz. Her bir alt
bağlantı parçasının yeri, arka
koltuk sırtlığının alt köşesi
üzerindeki dairese işaretler ile
tespit edilir.

3. Emniyet kemeri kilit mekanizması
ya da emniyet kemeri dahil alt
bağlantı parçaları etrafında hiç bir
yabancı maddenin
bulunmadığından emin olun.
Yabancı maddeler, çocuk
koltuğunun bağlantı parçalarına
uygun bir biçimde kilitlenmesini
engelleyebilir.
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4. Çocuk koltuğunu, koltuk üzerine
iki adet alt bağlantı parçası üstüne
yerleştirin ve çocuk koltuğuyla
birlikte sağlanan talimatlara
uyarak, koltuğu sabitleyicilere
takın.

5. Çocuk koltuğunun kemerini çocuk
koltuğuyla birlikte verilen
talimatlara göre sıkıştırın ve
ayarlayın.

Dikkat

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

Not
Kapalı bir araçta bırakıldığında bir
emniyet kemeri veya çocuk güvenlik
sistemi çok ısınabildiğinden, içine bir
çocuk koymadan evvel koltuk
örtüsünü ve tokaları kontrol ediniz.

9 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 bağlantı
parçaları; yetişkinlerin emniyet
kemerleri, teçhizatları ya da
aracınızdaki diğer ekipmanların
tutulması için kullanılması
durumunda kazalarda uygun
koruma sağlamayacak ve
yaralanmalara ya da ölümlere
neden olabilecektir.

9 Uyarı

Ön koltuğa yerleştirilmiş çocuk
güvenlik koltuğu sistemi, ciddi
yaralanmalara veya ölüme neden
olabilir.
Yüzü arkaya dönük bir çocuk
koltuğunu ön yolcu hava yastığı ile
donatılmış aracınızın ön
koltuğuna asla takmayınız.
Ön koltuğa takılmış yüzü arkaya
dönük bir çocuk koltuğunda
bulunan bir çocuk, yolcu hava
yastığı açıldığında ciddi bir şekilde
yaralanabilir.
Yüzü arkaya dönük çocuk
koltuğunu arka koltuğa yerleştirin.
Yüzü öne dönük bir çocuk koltuğu
mümkün olduğunca arka koltukta
emniyete alınmalıdır.
Ön yolcu koltuğuna takıldığında,
koltuğu en geriye dayanacak
şekilde ayarlayınız.
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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.

Top-Tether sabitleme
halkaları

Top-tether bağlantı noktalarına
erişmek için, şunları yapın:
1. Bagaj bölümü örtüsünü çıkartınız.
2. Çocuk koltuğunun kemeri

üzerindeki klipsi Top-tether
bağlantı parçasına, kemerde
herhangi bir dönme olmayacak
şekilde, takınız.
Kullandığınız koltuk ayarlanabilir
başlığa sahipse ve çiftli bir Tether
kullanıyorsanız, Tether
bağlantısını başlığın çevresinde
döndürün.
Kullandığınız koltuk ayarlanabilir
başlığa sahipse ve tekli bir tether
kullanıyorsanız, başlığı kaldırın ve
tether bağlantısını başlığın
altından ve başlık desteklerinin
arasından geçirin.

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

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

9 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.
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Eşya saklama bölümleri

9 Uyarı

Eşya saklama bölümlerinde ağır
veya keskin nesneler saklamayın.
Aksi takdirde ani fren yapıldığında,
ani yön değiştirmelerde veya bir
kaza durumunda eşya saklama
bölümünün kapağı açılabilir ve
etrafa savrulan nesneler araçta
bulunan kişilerin yaralanmalarına
sebep olabilir.

Gösterge panelindeki eşya
koyma gözleri

Gösterge panelinin alt kısmındaki
eşya saklama gözü
Tip 1
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Tip 2

Bu göz küçük nesnelerin vb.
saklanması için kullanılır.

Metal para muhafaza bölümü

Metal paralarınızı buraya
koyabilirsiniz.

Torpido gözü

Açmak için tutamağı çekin.

9 Uyarı

Bir kaza veya ani durma anında
yaralanma riskini azaltmak için
torpido gözünü sürüş esnasında
sürekli kapalı tutun.
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İçecek tutucuları
Tip 1

Tip 2

Bardak tutucuları, ön konsolda ve
orta konsolun arka tarafında bulunur.

9 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.

Gözlük bölmesi

Aşağı doğru yatırın ve açın.
Bu göze ağır nesneler koymayın.
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Bagaj bölümü

Arka koltuk sırtlıklarının
yatırılması

9 Uyarı

Araç içine ön koltukların boyunu
aşacak kadar fazla bagaj ya da
nesne koymayınız.
Araç hareket halindeyken
yolcuların katlı koltuk sırtlıklarına
oturmasına izin vermeyin.
Ani bir durma ya da kaza halinde
katlı bir koltuk arkalığı üzerindeki
sabitlenmemiş bagaj ya da
yolcular fırlayabilir. Bu durum,
ciddi yaralanmalara ya da ölüme
sebebiyet verebilir.

Arka koltuk sırtlıklarını ayrı ayrı
katlamak için:
1. Arka koltuk yastığının ön tarafını

çekerek serbest bırakınız.
Aracınızda arka koltuk başlıkları
varsa çıkarılmalıdır.

2. Serbest kalan arka koltuğu dik
konuma yerleştiriniz.

Not
Arka koltukların yatırılması
sırasında yeterince mekan
sağlamak için ön koltuğu kaydırıp ön
koltuk sırtlığını dik konuma
ayarlayınız.

3. Arka koltuk sırtlığının üstündeki
serbest bırakma düğmesini yukarı
kaldırın ve ileri aşağıya doğru
katlayınız.

4. Ön koltukları istediğiniz konuma
ayarlayın.

Koltuk sırtlığını yeniden dik
konumuna geri döndürmek için arka
koltuk sırtılığı üstündeki serbest
bırakma düğmesini kaldırıp yerine
itiniz.
Emniyet kemeri mandalının
sıkışmadığından emin olun.
Arka koltuk minderini döndürmek için,
koltuk minderinin arka kısmını
emniyet kemerinin kayışı koltuk
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minderinin altında dönmeyecek ve
kalmayacak şekilde orijinal
konumuna koyunuz ve ardından
koltuk minderinin ön kısmını iyice
kilitlenecek şekilde aşağıya
bastırınız.

Dikkat

Arka koltuk sırtlığını dik konuma
geri döndürürken, arka emniyet
kemeri ve kilidini arka koltuk sırtlığı
ile bir minder arasına yerleştiriniz.
Arka emniyet kemeri ve kilitlerinin
arka koltuk minderinin altında
sıkışmadıklarından emin olunuz.
Emniyet kemerlerinin
dönmediklerine veya koltuk
sırtlığına takılmadıklarına ve
uygun konumlarında
düzenlendiklerine emin olunuz.

9 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 ayar
düğmesini çekmeyin.
Bu durum, ciddi yaralanmalara ve
aracınızın zarar görmesine neden
olabilir.

Dikkat

Emniyet kemerleri bağlı
konumdayken arka koltuğu
katlamak, koltuğa veya emniyet
kemerine hasar verebilir.
Emniyet kemerlerinin tokasını her
zaman açınız ve onları bir arka
koltuğu katlamadan önce normal
pozisyona geri getiriniz.

9 Uyarı

Araç hareket halindeyken
yolcuların katlı koltuk sırtlıklarına
oturmasına izin vermeyin. Bu
şekilde oturmak uygun değildir ve
emniyet kemeri kullanımı mümkün
olmaz.
Usule uygun olmayan bu durum
kaza veya ani duruşlarda
yaralanmaya veya ölüme sebep
olabilir.
Katlı konumdaki koltukların
üzerine konulan nesnelerin boyu
ön koltukların boyunu
aşmamalıdır. Aksi durumda bu
nesneler öne kayar ve araç aniden
durduğunda yaralanmalara veya
ölüme sebep olabilir.

Bagaj filesi
Opsiyonel bagaj filesiyle küçük
yükleri taşıyabilirsiniz.
Fileyi takmak için, filenin üst
köşelerindeki halkaları arka panelin
her iki bağlantı parçasına takınız.
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Dikkat

Bagaj filesi küçük yükler için
tasarlanmıştır. Bagaj filesiyle ağır
eşyaları taşımayın.

Tavan üstü bagaj
taşıyıcısı
Tavan bagajı
Emniyet açısından ve aracın tavanına
zarar vermemek için, kullanımı
onaylanmış olan tavan üstü bagaj
taşıyıcı sistemlerini (portbagaj)
kullanın.
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.
Portbagaj için azami yük miktarı
(portbagajın tavan çubuklarının
ağırlığı dahil olmak üzere) 50 kg'dır.
Aracınızı yüklerken azami araç
kapasitesini aşmayın.

Tavan çubukları veya tavan yükü
olduğunda araç yıkama tesislerinde
bunları çıkarın.
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Aracı yükleme talimatı
■ Bagaj bölümündeki ağır eşyaları

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

■ Bagaj bölümündeki eşyaları
kaymaya karşı emniyete alın.

■ Bagaj bölümünde yük taşırken arka
koltuk sırtlıklarının açısı öne doğru
ayarlı olmamalıdır.

■ Yük koltuk sırtlıklarının üst
kenarından daha yüksek
olmamalıdır.

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

■ Yapılacak yüklemeler pedalların, el
freninin ve vites kolunun
kullanılmasını engellememelidir ve
sürücünün hareket alanını
kısıtlamamalıdır. Aracın iç

bölümünde sabit olmayan ve
gevşek konumda eşya
bulundurmayın.

■ Bagaj kapağı açık konumda
seyahat etmeyin.

■ Faydalı yük, müsaade edilen
toplam ağırlık (Tip etiketine bakın,
3 223) ve boş ağırlık arasındaki
farktır. Boş ağırlığın detayları için
teknik bilgiler bölümüne bakın.
Standartlara göre boş ağırlık
şunları kapsar: sürücü için
varsayılan ağırlık (68 kg), el bagajı
(7 kg) ve tüm sıvı maddeler dahil
(yakıt deposu % 90 dolu).
Özel donanım ve aksesuarlar boş
ağırlığı arttırır.

■ Tavan yükü aracın yan rüzgar
hassasiyetini arttırır ve araç ağırlık
merkezinin yükselmesi nedeniyle
direksiyon hakimiyetini zorlaştırır.
Yük tüm tavana eşit olarak
dağıtılmalı ve yükün kaymamasını
emniyet altına almak için
kemerlerle sabitlenmelidir. Lastik
basınçlarını ve araç hızını yük

durumuna göre ayarlayın. Yük
sabitleyici bant ve kayışları sıkça
kontrol edin ve gerektiğinde gerin.
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Göstergeler ve
kumanda birimleri

Kumanda birimleri ........................ 62
İkaz lambaları, ekran gösterge‐
leri ve kontrol lambaları ................ 69
Yol bilgisayarı .............................. 79
Araç ayarlarının
kişiselleştirilmesi ......................... 82

Kumanda birimleri
Direksiyon ayarı

Kolu kilitsiz konuma getirin, yüksekliği
ve derinliği ayarlayın, kolu tekrar eski
konumuna getirerek, kilitlenmesini
sağlayın.
Direksiyonu sadece araç durağan
konumda iken ve direksiyon kilidi açık
konumda iken ayarlayın.

Dikkat

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

Direksiyondaki kumanda
tuşları

Bilgi ve Eğlence sistemi direksiyon
simidi üzerindeki kumanda birimleri
ile kullanılabilir 3 91.
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Korna

j işareti olan kısma bastırın.

Ön cam silecekleri ve
yıkama sistemi
Ön cam silecekleri

Ön cam sileceklerini çalıştırmak için,
kontak anahtarını ON konumuna
getirin ve ön cam silecek/yıkama
kolunu hareket ettirin.
OFF = Sistem kapalı.
INT = Fasılalı çalışma.
LO = Sürekli silme, yavaş.
HI = Sürekli silme, hızlı.

Tek bir silme işlemi için ön cam
silecek kolları kapalı konumdayken
ön cam silecek kolunu hafifçe hareket

ettirerek INT konumuna getirin ve
bırakın. Kolu bıraktığınızda, kol
otomatik olarak normal pozisyonuna
döner. Silecekler bir defa çalışacaktır.

Buğu giderme fonksiyonu
Ön cam sileceklerini hafif yağmur ya
da sisli havada çalıştırmak için, ön
cam silecek/yıkama kolunu hafif bir
şekilde INT konumuna doğru hareket
ettirin ve serbest bırakın. Kolu
bıraktığınızda, kol otomatik olarak
normal pozisyonuna döner.
Silecekler bir defa çalışacaktır.

Dikkat

Sürücünün görüş netliğinin
azalması, aracınızda bulunanların
yaralanmasına ve maddi hasar ile
sonuçlanan bir kazaya sebep
olabilir.
Ön cam kuru olduğunda veya kar
ya da buz gibi engeller ile kaplı
olduğunda ön cam sileceklerini
çalıştırmayınız. Bu gibi
durumlarda sileceklerin
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kullanılması; silecek lastiklerine,
silecek motoruna ve camlara zarar
verebilir.
Silecekleri soğuk havalarda
çalıştırmadan önce, silecek
lastiklerinin donarak camlara
yapışıp yapışmadığını kontrol
edin. Silecek lastiği donmuşken
sileceğin çalıştırılması silecek
motoruna zarar verebilir.

Cam yıkama sistemi

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

Dikkat

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

9 Uyarı

Çok soğuk havalarda ön cama
yıkama sıvısı püskürtmeyin. Çok
soğuk havalarda ön cama yıkama
sıvısı püskürtmek ve silecekleri
kullanmak kazaya sebep olabilir.
Çünkü cam yıkama sıvısı, çok
soğuk camda donabilir ve görüşü
olumsuz yönde etkileyebilir.

Arka cam sileceği ve
yıkama sistemi

Bagaj kapısı cam sileceğini/
yıkayıcısını çalıştırmak için, kolu
gösterge paneline doğru itin. Bir kez
itildiğinde: Silecek sürekli olarak
yavaş çalışacaktır. Yıkama sıvısını
püskürtmek için, kolu bir kez daha itin.
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Dikkat

Sürücünün görüş netliğinin
azalması, aracınızda bulunanların
yaralanmasına ve maddi hasar ile
sonuçlanan bir kazaya sebep
olabilir.
Bagaj kapısı camı kuru, karlı ya da
buzlu olduğunda arka cam
sileceğini çalıştırmayınız.
Bu gibi durumlarda sileceğin
kullanılması; silecek lastiğine,
silecek motoruna ve cama zarar
verebilir.
Sileceği soğuk havalarda
çalıştırmadan önce, silecek
motorunda oluşabilecek hasarı
önlemek için silecek lastiğinin
donarak camlara yapışıp
yapışmadığını kontrol edin.
Dış hava sıcaklığının donma
noktasına yakın olduğu çok soğuk
havalarda arka cam ısınana kadar
cama yıkama suyu püskürtmeyin.

Soğuk havalarda cam yıkama
fonksiyonu kullanılırsa, bagaj
kapısındaki cama püskürtülen sıvı
donarak görüş alanınızı olumsuz
etkileyebilir.

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 dolayısıyla pahalı
tamir masraflarına yol açabilir.

Saat
<Tip 1>
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<Tip 2>

Saat bilgisi gösterge grubunda
gösterilir.
Eğer gösterge panelinde saat yoksa,
bilgi sisteminde saat gösterilir.

Saatin ayarlanması

<Tip 1>
Gösterge grubundaki CLOCK tuşuna
1 saniyeden daha uzun süre basın.
Saat bilgisi yanıp söndüğünde güncel
saati CLOCK tuşuna basarak
ayarlayın.

Yaklaşık bir saniye sonra dakika
bilgisi otomatik olarak yanıp sönmeye
başlayacaktır, güncel dakika bilgisini
CLOCK tuşuna basarak ayarlayın.
Ayar işleminin ardından birkaç saniye
geçtikten sonra ayarlar
tamamlanacaktır.

<Tip 2>
Alttaki ekran alanı yanıp sönene
kadar MENU tuşuna basın.
SET/CLR tuşuna 2 saniye süreden
daha fazla basın ve bundan sonra
ayar moduna geçecektir.
Saat bilgisi yanıp sönünce,
{ veya } tuşunu kullanarak saati
seçin (30 saniye süreden daha fazla
herhangi bir işlem olmadan saat
ekranı yanıp sönerse, zaman ayar
modu giriş zamanına dönecektir).
Saati seçtikten sonra SET/CLR
tuşuna basın ve bundan sonra dakika
ekranı yanıp sönecektir.
{ veya } tuşunu kullanarak dakikayı
seçin (30 saniye süreden daha fazla
herhangi bir işlem olmadan dakika
ekranı yanıp sönerse, saat bilgisi ayar
modu giriş zamanına dönecektir).

Dakika ayarı tamamlandıktan sonra
SET/CLR tuşuna basın.

Aksesuar prizleri
Tip 1
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Tip 2

12 Volt aksesuar prizi ön konsolda
bulunmaktadır.
Prizlere bağlanan elektrikli
aksesuarın maksimum akım çekişi
120 Watt'ı aşmamalıdır.
Kontak kapatıldığında aksesuar
prizleri devre dışı bırakılır.
Ayrıca akü voltajının düşmesi
durumunda da aksesuar prizleri
devre dışı bırakılırlar.
Şarj cihazı veya akü gibi akım
sağlayıcı aksesuarları bağlamayın.
Uygun olmayan soketleri takarak
prizleri hasara uğratmayın.

Çakmak
Tip 1

Tip 2

Çakmağı çalıştırmak için kontak
anahtarını ACC veya ON konumuna
çevirin ve çakmağı içe 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 25 saniye içinde dışarı
atmazsa, çakmağı çekerek
çıkartınız ve servise kontrol
ettiriniz. Bu durum, ciddi
yaralanmalara ve aracınızın zarar
görmesine neden olabilir.
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9 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

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

Dikkat

Çalıştırılmış sigara çakmağının uç
kısmı aşırı derecede ısınabilir.

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

Küllükler

Dikkat

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

Portatif küllük bardak tutucularına
yerleştirilebilir.
Küllüğü açmak için, küllüğün kapağını
hafifçe kaldırınız. Kullandıktan sonra,
kapağı sıkıca kapatınız.
Küllüğü temizlik için boşaltmak üzere
hafifçe küllüğün üst kısmını saatin
tersi yönde döndürüp çıkartınız.
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İkaz lambaları, ekran
göstergeleri ve kontrol
lambaları
Kilometre saati
<Tip 1>

<Tip 2>

Araç hızını gösterir.

Kilometre sayacı
<Tip 1>
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<Tip 2>

Seyir kilometre sayacı, aracınızın kaç
kilometre veya mil sürüldüğünü
gösterir.
Bu fonksiyonu en son
sıfırladığınızdan itibaren, aracınızın
kat ettiği yolu ölçen
iki adet bağımsız seyir kilometre
sayacı vardır.

■ Tip 1: Seyir kilometre sayacı,
yolculuk (trip) A ve yolculuk (trip) B
bilgileri TRIP tuşuna basarak
çalıştırılabilir.

■ Tip 2: Üstteki ekran alanı yanıp
sönene kadar MENU basın. Seyir
kilometre sayacı, yolculuk (trip) A
ve yolculuk (trip) B bilgileri
göstergenin sağ tarafındaki
{ veya } tuşlarına basarak
çalıştırılabilir.

Not
Her iki yolculuk bilgisini sıfırlamak
için TRIP tuşuna 2 saniyeden daha
fazla basın.

Motor devir saati
<Tip 1>
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<Tip 2>

Dakika başına olan motor devrini
gösterir.
Bütün viteslerde aracınızı mümkün
olduğunca düşük motor devrinde
sürün.

Yakıt göstergesi
<Tip 1>

<Tip 2>

Yakıt deposundaki yakıt seviyesini
gösterir.
Hiçbir zaman depoyu tamamen
boşaltmayın.
Depoda artakalan yakıttan dolayı
doldurulması gereken yakıt miktarı
belirlenmiş olan depo kapasitesinden
daha az olabilir.
Frene basma, hızlanma ya da viraja
girildiğinde depodaki yakıtın hareketi
yakıt gösterge ibresinin oynamasına
yol açabilir.
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9 Tehlike

Yakıt dolumu öncesinde aracınızı
durdurun, motoru stop edin.

Kontrol lambaları
Anlatılan kontrol lambaları her araçta
mevcut değildir. Açıklamalar her
gösterge modeli için uygundur.
Kontak açıldığında birçok kontrol
lambası fonksiyon testi için kısa
süreliğine yanar.
Kontrol lambaları renklerinin
anlamları:
Kırmızı alan = Tehlike, önemli

hatırlatma
Sarı = Uyarı, açıklama,

arıza
Yeşil = Etkinleştirme

onayı
Mavi alan = Etkinleştirme

onayı
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Gösterge panelindeki kontrol lambaları (Tip 1)
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Gösterge panelindeki kontrol lambaları (Tip 2)
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Orta konsoldaki kontrol
lambaları

Dönüş sinyalleri
Kontrol lambası O yeşil renkte yanıp
söner.

Yanıp sönerse
Kontrol lambası, dönüş sinyali veya
dörtlü ikaz flaşörleri etkin olduğunda
yanıp söner.
Hızlı yanıp sönme: Bir sinyal
lambasında veya ilgili sigortada arıza.

Ampullerin değiştirilmesi 3 185,
Sigortalar 3 191, Dönüş sinyal
lambaları 3 86.

Emniyet kemeri takma
uyarısı
Ön koltuklarda emniyet kemeri
takma uyarısı
Sürücü koltuğu için X kontrol lambası
kırmızı renkte yanar veya yanıp
söner.
Ön yolcu koltuğuna oturulduğunda
k kontrol lambası kırmızı renkte
yanar veya yanıp söner.
1. Kontak ON konumuna

getirildiğinde kontrol lambası
emniyet kemeri takılana kadar
yanar.

2. Motor çalıştırıldıktan sonra
emniyet kemeri emniyetli
bağlanmadıkça, lamba
100 saniye boyunca yanar söner

ve sonra emniyet kemeri takılana
kadar sürekli yanmaya devam
eder.

3. Emniyet kemeri takılmamış
konumdayken araç 250
metre'den daha fazla hareket
ederse veya araç hızı saatte
22 km'yi aşarsa, ikaz lambası
yaklaşık 100 saniye boyunca
yanıp söner ve bir ikaz sesi
duyulur.

100 saniye sonra ikaz lambası
emniyet kemeri takılana kadar sürekli
yanmaya devam eder ve sesli ikaz
kapanır.

Arka koltuklarda emniyet kemeri
takma uyarısı
Arka koltuklar için X ikaz lambası
yanar veya yanıp söner.
1. Motor çalışır konumda, tüm

kapılar kapalı ve araç hızı saatte
10 km'den daha düşükse arka
emniyet kemeri ikaz lambaları
emniyet kemerleri takılana kadar
yanar. Koltuklarda kimse oturuyor
olmasa dahi, bu durum devam
eder.
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2. Araç hızı saatte 10 km'nin
üzerindeyken ve tüm kapılar
kapalıyken arka emniyet
kemerleri takılı değilse (arka
koltukların dolu olup olmadığı
dikkate alınmaksızın) ilgili ikaz
lambaları 35 saniye boyunca
yanar ve sonra söner. Eğer bir
emniyet kemeri takılırsa takılı
konumda olmayan diğer emniyet
kemerlerinin ikaz lambaları
35 saniye boyunca yanar ve
söner.

3. Araç hızı saate 10 km'nin
üzerindeyken ve tüm kapılar
kapalıyken emniyet kemerleri
bağlı konumdayken tekrar çözülü
konuma getirilirse emniyet kemeri
takılana kadar ikaz lambası yanıp
söner ve ikaz sesi 4 defa duyulur.

Üç noktalı emniyet kemeri 3 39.

Hava yastığı sistemi ve
kemer gerdiriciler
Kontrol lambası v kırmızı renkte
yanar.

Kontak açıldığında gösterge lambası
birkaç saniye yanar. Kontrol lambası
yanmıyor veya bir kaç saniye sonra
sönmüyor veya sürüş esnasında
yanıyorsa, hava yastığı sisteminde bir
arıza var demektir. Bir servise
başvurun. Bu durumda bir kaza
anında sistemler fonksiyonlarını
yerine getiremezler.
Kemer gerdiricilerin veya hava
yastıklarının arızası veya bir defa
devreye girmelerinin ardından
işlevselliğinin sona ermesi v kontrol
lambasının sürekli yanması ile
gösterilir.

9 Uyarı

Arızanın bir servis tarafından en
kısa zamanda giderilmesini
sağlayın.

Kemer gerdiriciler, hava yastığı
sistemi 3 38, 3 41.

Hava yastığının devre dışı
bırakılması
Kontrol lambası d sarı renkte yanar.

Gösterge lambası yandığında ön
yolcu hava yastığı etkin konumdadır.
Kontrol lambası c sarı renkte
yanar.
Gösterge lambası yandığında ön
yolcu hava yastığı devre dışı
konumdadır.
Hava yastığının devre dışı
bırakılması 3 45.

Alternatör
Kontrol lambası p kırmızı renkte
yanar.
Gösterge 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
servise başvurun.

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

Fren sistemi
4 kırmızı yanar (Tip 1).
R kırmızı yanar (Tip 2).
Park (el) freni indirildiğinde fren veya
debriyaj hidroliği sıvı seviyesinin
düşük olması durumunda veya fren
sisteminde bir hata olması
durumunda ikaz lambası yanar. Fren
hidroliği 3 182.

9 Uyarı

Fren sistemi ikaz lambası
yanarken 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.

Kontak açıldığında, park (el) freni
çekili ise lamba yanar. Park (el) freni
3 164.

Anti blokaj fren sistemi
(ABS)
Kontrol lambası u sarı renkte yanar.
Kontak açıldıktan sonra birkaç
saniyeliğine ikaz lambası kırmızı
renkte yanar. İkaz lambası
söndüğünde sistem kullanıma
hazırdır.
İkaz lambasının birkaç saniye sonra
sönmemesi veya sürüş esnasında
yanması durumunda ABS'de bir hata
var demektir. Fren tertibatı bu
durumda, ABS fonksiyonu devrede
olmadan çalışır durumdadır.
Anti blokaj fren sistemi (ABS) 3 163.

Şanzıman
Şanzıman ekranı (Tip 1)
Kontrol lambası A/T kırmızı renkte
yanar.

Kontak açıldığında bu uyarı
lambasının otomatik şanzımanın
(vitesin) kullanılabilir olduğunu
onaylaması için yaklaşık
3 saniyeliğine yanıp ardından
sönmesi gerekir.

Dikkat

Yanmadığı veya 3 saniye sonra
sönmediği takdirde yada sürüş
esnasında yanarsa, sistemde bir
arıza var demektir.
Araba en kısa zamanda yetkili
servise götürülmelidir.

Yüksek hız (overdrive)
fonksiyonunun kapatılması
Kontrol lambası X sarı renkte yanar.
Bu gösterge yüksek hız işlevi iptal
edildiğinde devreye girer.
Otomatik şanzıman vites kolu
yanındaki yüksek hız düğmesine
yeniden basıldığında yüksek hız OFF
(kapalı) göstergesi kapatılır ve
yüksek hız işlevi etkinleştirilir.
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Elektronik Stabilite
Kontrolü
Kontrol lambası b sarı renkte yanar
veya yanıp söner.

Yanması durumunda
Sistemde arıza söz konusudur.
Sürüşe devam edilebilir. Sürüş
performansı yol yüzeyi şartlarına
bağlı olarak kötüleşebilir.
Arızanın bir servis tarafından
giderilmesini sağlayın.

Yanıp sönerse
Sistem etkin şekilde devrededir.
Motor gücü azalabilir ve araç otomatik
olarak biraz frenlenir.
Elektronik Stabilite Kontrolü 3 164.

Elektronik Stabilite
Kontrolü kapalı
a kontrol lambası sarı renkte yanıp
söner.
Sistem devre dışı kalır.

Motor soğutma sıvısı
sıcaklığı
Kontrol lambası W kırmızı renkte
yanar.
Işık, motor soğutma sıvısının aşırı
ısınmış olduğunu gösterir.
Aracınızı normal sürüş koşullarında
çalıştırıyorsanız aracınızı kenara
çekin ve durdurun. Motoru birkaç
dakika rölantide çalıştırın.
Lamba sönmezse motoru durdurun
ve mümkün olan en kısa süre
içerisinde bir servise danışın. Yetkili
servise başvurmanızı öneririz.

Motor yağ basıncı
Kontrol lambası I kırmızı renkte
yanar.
Gösterge lambası, kontak açıldıktan
sonra yanar, motor çalıştıktan kısa bir
süre sonra söner.

Motor çalışırken yanarsa

Dikkat

Motorun yağlanması kesilmiş
olabilir. Bu durum motorun hasar
görmesine veya tahrik
tekerleklerinin bloke olmasına
neden olabilir.

Motor yağ basıncı ikaz lambası sürüş
sırasında yanarsa, aracınızı kenara
çekin, motoru durdurun ve yağ
seviyesini kontrol edin.

9 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.

Servise başvurmadan önce yağ
seviyesini kontrol edin. Motor yağı
3 176.
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Düşük yakıt seviyesi
Kontrol lambası Y sarı renkte yanar.
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi çok
düşük ise yanar.

Dikkat

Aracınızı, yakıt deposu tamamen
boşalana kadar çalıştırmayınız.
Bu durum katalitik konvertörün
zarar görmesine sebep olabilir.

Katalitik konvertör 3 156.

Uzun huzmeli far
Kontrol lambası C mavi renkte
yanar.
Uzun huzmeli far açık olduğunda ve
selektör yapılırken yanar. Uzun
huzmeli far / kısa huzmeli far 3 84.

Sis farı
Kontrol lambası > yeşil renkte yanar.
Sis farları açık olduğunda yanar
3 86.

Arka sis lambası
Kontrol lambası r sarı renkte yanar.
Arka sis lambası açık olduğunda
yanar 3 87.

Kapı açık
b kırmızı yanar (Tip 1).
( kırmızı yanar (Tip 2).
Bir kapının veya bagaj kapısının açık
olması durumunda yanar.

Yol bilgisayarı

<Tip 1>
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<Tip 2>

Yol bilgisayarı, sürücüye geri kalan
yakıt ile gidilebilecek mesafe, dış
hava sıcaklığı, ortalama hız ve
seyahat süresi hakkında bilgi verir.
■ Tip 1: Yol bilgisayarı gösterge

grubundaki MODE tuşuna her
basıldığında, göstergedeki bilgiler
şu sıralamayla değişir:
Geri kalan yakıt ile gidilebilecek
mesafe → Ortalama hız → Seyehat

süresi → Ortam sıcaklığı → Geri
kalan yakıt ile gidilebilecek mesafe

■ Tip 2: Alttaki ekran alanı yanıp
sönene kadar MENU basın. Menü
öğelerinde gezinmek için
{ veya } kullanın.

Kalan yakıt için sürüş mesafesi

Bu modda yakıt deposundaki yakıt
bitene kadar gidilebilecek mesafe
bildirilir.
Bu mesafe 50~999 km arasındadır.
Yol bilgisayarı ilave 4 litre ve
üzerindeki yakıt ilavelerini
algılayabilir durumdadır.

Araç eğimli bir yerdeyken veya akü
bağlı değilken araca yakıt alırsanız,
yol bilgisayarı gerçek değeri
okuyamayabilir.
Geri kalan yakıt ile gidilebilecek
mesafe olarak 50 km'den daha az ise
ekranda "---" sembolü görüntülenir ve
yanıp söner.
Sürüş tarzına bağlı olarak mesafe
bilgisi farklı olabilir.
Not
İlave bir cihaz olan yol bilgisayarının
geri kalan yakıt ile gidilebilecek
mesafe konusunda verdiği bilgi
birçok koşuldan dolayı gerçek
mesafe bilgisi ile tam uyumlu
olmayabilir.
Geri kalan yakıt ile gidilebilecek
mesafe yakıt tüketim durumu
değişiklikleri baz alınarak
hesaplandığı için sürücü, yol ve araç
hızına bağlı olarak değişebilir.
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Ortalama Hız (Average speed)

<Tip 1>

<Tip 2>

Bu modda ortalama hız bilgisi
gösterilir.
Ortalama hız motor çalışırken araç
sürülmese de hesaplanmaya devam
edilir.
Ortalama hız aralığı saatte
0 ila 180 km arasındadır.
Ortalama hızı sıfırlamak için:
■ Tip 1: 1 saniyeden daha fazla

MODE tuşuna basın.
■ Tip 2: 1 saniyeden daha fazla

SET/CLR tuşuna basın.

Seyahat süresi

Bu modda seyahat süresi bilgisi
gösterilir.
Seyahat süresini sıfırlamak için:
■ Tip 1: 1 saniyeden daha fazla

MODE tuşuna basın.
■ Tip 2: 1 saniyeden daha fazla

SET/CLR tuşuna basın.
Seyahat süresi bilgisi motor
çalışırken araç sürülmese de
hesaplanmaya devam edilir.
Seyahat süresi, 99:59
görüntülendikten sonra 0:00 ile
başlatılacaktır.
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Dış hava sıcaklığı

Bu modda araç dışındaki hava
sıcaklığı bildirilir.
Sıcaklık aralığı -30 ile 70 °C
arasındadır.
Sürüş esnasında karmaşıklığa sebep
olabileceğinden dolayı dış hava bilgisi
sıcaklığı normal termometrelerdeki
gibi aniden değiştirilmez.
Sürüş koşullarına bağlı olarak dış
hava sıcaklığı bilgisi normal hava
sıcaklığından farklı olabilir.

Not
Geri kalan yakıt ile gidilebilir mesafe,
ortalama hız ve dış hava sıcaklığı
sürüş koşullarına, sürüş tarzına ve
araç hızına bağlı olarak gerçek
değer ile aynı olmayabilir.

Araç ayarlarının
kişiselleştirilmesi

Aracın kişiselleştirilmesi için, Bilgi
ekranı ayarları değiştirilebilir.
Araç donanımlarına bağlı olarak
aşağıda belirtilen fonksiyonlardan
bazıları mevcut olmayabilir.
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Kontak AÇIK (ON) konumunda ve
Bilgi ve Eğlence Sistemi etkin ise,
CONFIG tuşuna basın.
Ayar menüleri görüntülenir.
Ayar menüsüne geçmek için MENU
düğmesini çevirin.
Bir ayar menüsünü seçmek için,
MENU tuşuna basın.
Kapatmak veya bir öncekine gitmek
için, BACK tuşuna basın.
Aşağıdaki menüler gösterilir:
■ Diller
■ Saat Tarih

■ Radyo Ayarları
■ Fabrika Ayarlarına dönülmesi

Dil ayarları
Dilleri değiştirir.

Saat ve Tarih Ayarları
Bilgi ve Eğlence Sistemi 3 97.

Radyo Ayarları
Bilgi ve Eğlence Sistemi 3 97.

Fabrika Ayarlarına dönülmesi
Tüm ayarlar başlangıç değerlerine
sıfırlanır.
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Aydınlatma

Dış aydınlatma ............................. 84
İç aydınlatma ............................... 87
Aydınlatma ile ilgili önemli
özellikler ...................................... 88

Dış aydınlatma
Aydınlatma ayar düğmesi
Dış aydınlatma kumandaları

Far ve arka lambaları yakmak ve
söndürmek için, kombine kumanda
kolunun uç tarafını döndürünüz.
Aydınlatma ayar düğmesi, aşağıda
belirtildiği gibi çeşitli aydınlatma
fonksiyonlarını aktifleştirecek üç
pozisyona sahiptir:
OFF: Bütün farlar kapalı.

8: Arka lambalar, plaka aydınlatma
lambaları ve gösterge paneli
aydınlatma lambaları yanar.
9: Kısa huzmeli farlar ve yukarıda
belirtilen tüm lambalar yanar.
Farlar; kontak anahtarı LOCK
konumuna getirildikten sonra sürücü
kapısı açıldığında otomatik olarak
söner.

Uzun huzmeli far

Kısa huzmeli fardan uzun huzmeli
fara geçmek için kolu ileri doğru itin.
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Kısa huzmeli fara geçmek için kolu
tekrar ileri doğru itin veya direksiyona
doğru çekin.
Not
Uzun huzmeli far kontrol lambası,
farlar uzun huzmedeyken yanar.

9 Uyarı

Karşı yönde seyreden araçlara
yaklaşınca veya önünüzde
seyreden araçlar varsa uzun
fardan kısa farlara geçin. Uzun
huzmeli farlar diğer sürücülerin
gözlerinin kamaşmasına ve
dolayısıyla olası bir çarpışmaya
sebep olabilir.

Selektör

Kolu bıraktığınızda, kol otomatik
olarak normal pozisyonuna döner.
Uzun huzmeli farlar, kombine
kumanda kolunu kendinize doğru
çekili tuttuğunuz sürece yanacaktır.

Far seviye ayarlaması

Far seviyesini araç yüküne uyacak
şekilde ayarlamak için: ? düğmesini
istenilen konuma çevirin.
0 = Ön koltuklar dolu
1 = Tüm koltuklar dolu
2 = Tüm koltuklar dolu ve bagaj

bölmesinde yük var
3 = Sürücü koltuğu dolu ve bagaj

bölmesinde yük var

Yurtdışı seyahatinde farlar
Asimetrik kısa huzmeli far, yolun ön
yolcu tarafındaki görüş alanını arttırır.



86 Aydınlatma

Trafiğin soldan aktığı ülkelerde
karşıdan gelen araç sürücülerinin
gözlerinin kamaşmaması için far
seviyesini ayarlayın.
Farların ayarını serviste değiştirin.

Gündüz sürüş farları
Gündüz sürüş farı aracın gün ışığında
fark edilebilirliğini arttırır.
Arka lambalar yanmaz.

Dörtlü ikaz flaşörü

Çalıştırmak için ¨ tuşuna basın.

Dörtlü ikaz flaşörünü çalıştırmak için,
dörtlü ikaz flaşör tuşuna basınız.
Dörtlü ikaz flaşörünü kapatmak için,
tuşa tekrar basınız.

Dönüş ve şerit değiştirme
sinyalleri

Kol yukarı
doğru

= Sağ sinyal

Kol aşağı doğru = Sol sinyal

Baskı noktasının ötesine doğru
bastırıldığında sinyal lambası sürekli
olarak çalışır. Direksiyonun geri
çevrilmesiyle dönüş sinyali otomatik
olarak söner.

Ön sis farları

Ön sis farlarını açmadan önce kısa
huzmeli farların açık olduğundan
emin olun.
Kombine kumanda kolunun
ortasındaki döner halkayı ON
konumuna çevirin. Sis farlarını
kapatmak için, döner halkayı
OFF konumuna çevirin.
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Arka sis lambaları

Arka sis lambasını açmak için, kısa
huzmeli farlar açık olduğunda ön cam
silecek kolununun uç tarafını
döndürünüz.
Arka sis lambasını kapatmak için,
tekrar kolun uç tarafını döndürünüz.

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

İç aydınlatma
Dahili lambalar
İç aydınlatma lambası

İki pozisyonlu kumanda düğmesini
kullanın:
§ = Elle kapatılana kadar yanık

kalır.
w = Lamba, kapıyı açtığızda

otomatik yanar ve kapattığınız
da ise otomatik söner.

⃒ = Kapılar açık olsa bile lamba
sönük kalır.

Not
Lambalar çok uzun süre açık
bırakıldığında akü boşalabilir.

9 Uyarı

Aracınızı karanlıkta kullanırken, iç
aydınlatma lambasını açmayın.
Aydınlatılmış yolcu kabini,
karanlıkta görüş kabiliyetini
zayıflatır ve bir kazaya sebep
olabilir.
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Aydınlatma ile ilgili
önemli özellikler
Akü boşalma emniyeti
Elektrikli lambaların kapatılması
Kontak anahtarı LOCK veya ACC
konumuna alındığında sürücü kapısı
açılırsa akünün boşalmasını
engellemek için bazı iç aydınlatma
lambaları otomatik olarak tapatılır.
İç aydınlatma lambaları bu
fonksiyona dahil edilmez.
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Bilgi ve Eğlence
Sistemi

Giriş ............................................. 89
Radyo ........................................ 101
Audio Player (Çalar) .................. 113
Cep telefonu .............................. 128

Giriş
Genel Bilgiler
Bilgi ve eğlence sistemi size en
gelişmiş teknolojiyi kullanarak
aracınızla ilgili bilgiler verir.
Her altı sayfadan birine KAYITLI
İSTASYON tuşları [1~6] ile 36 adete
kadar AM/FM veya DAB (sadece A
tipi için) radyo istasyonu kaydederek
kolayca kullanılabilir.
Araçta bulunan CD çalar audio CD ve
MP3 (WMA) diskleri okuyabilir ve
USB çalara bağlı olan USB bellekleri
veya iPod ürünlerini okuyabilir.
Bluetooth cep telefonu bağlantısı
işlevi sayesinde, kablosuz eller
serbest telefon görüşmeleri yapılabilir
ve cep telefonundaki müzikler de
dinlenebilir.
Harici ses girişine portatif bir müzik
çalar bağlayın ve Bilgi ve Eğlence
Sisteminin zengin sesini zevkle
dinleyin.

Dijital ses işlemcisi, ses
optimizasyonu için size çok sayıda
ayarlanmış ekolayzer modu
sunmaktadır.
■ Maksimum çıkış gücü: 25 W x 4

kanal
■ Hoparlör empedansı: 4 ohm
Sistem dikkatlice tasarlanmış olan
ayarlama cihazı, akıllı ekran 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.
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Ekran göstergesi Çoğu ekran göstergeleri aracın
kurulumuna ve teknik özelliklerine
göre değiştiğinden, araçta bulunan
ekran göstergesi kılavuzda
gösterilenden farklı olabilir.
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Kumanda birimlerine genel bakış
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A tipi: Radio/DAB + CD/MP3 + USB/
iPod + AUX + Bluetooth
B tipi: Radyo + CD/MP3 + USB/iPod
+ AUX + Bluetooth
1. Ekran

Çal/Alım/Menü durumunu ve
bilgileri göster.

2. GÜÇ [m] tuşu SES düğmesi ile
◆ Bu tuşa basarak güç kaynağını

açın/kapatın.
◆ Toplam ses seviyesini

ayarlamak için ayar düğmesini
çevirin.

3. KAYITLI İSTASYON [1 ~ 6] tuşları
◆ Bu tuşlardan birini basılı olarak

tutun ve o anda dinlediğiniz
radyo istasyonunu güncel
favoriler sayfasına ekleyin.

◆ Bu tuşa bağlı olan kanalı
seçmek için, bu tuşlardan birine
basın.

4. EJECT [d]
Diski çıkartmak için bu tuşa basın.

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

6. FAVORİLER [FAV1-2-3] tuşu
Favori kanalların kaydedildiği
sayfayı seçmek için bu tuşa basın.

7. BİLGİ [INFO] tuşu
◆ CD/MP3 veya USB/iPod çalma

modlarını kullanırken dosya
bilgilerine bakmak için bu tuşa
basın.

◆ Radyo işlevi kullanıldığında, o
anda çalmakta olan şarkı ve
radyo istasyonu hakkında
bilgilere bakın.

8. fSEEKe tuşları
◆ Radyo veya DAB (Dijital Audio

Yayın Sistemi: sadece A tipi
için) kullanırken sinyali kuvvetli
olan istasyonları otomatik
olarak aramak için bu tuşlara
basın. Bu tuşları basılı olarak
tutarak yayın frekansını elle
ayarlayabilirsiniz.

◆ CD/ MP3 veya USB/iPod çalma
modlarını kullanırken bu tuşlara

basarak hemen bir önceki veya
bir sonraki parçaya geçin.
Çalmakta olan şarkılar arasında
hızla ileriye/geriye gitmek için
bu tuşları basılı olarak
tutabilirsiniz.

9. CD/AUX tuşu
CD/MP3, USB/iPod veya AUX
ses fonksiyonunu seçmek için bu
tuşa basın.

10. RADIO BAND tuşu
AM/FM radyo veya DAB (Dijital
Audio Yayın Sistemi: sadece A tipi
için) arasında değiştirin.

11. TP tuşu
FM RDS işlevini kullanarak TP
(Trafik Programları) işlevini açın
veya kapatın.

12. CONFIG tuşu
Sistemin kurulum menüsüne
girmek için bu tuşa basın.

13. TONE tuşu
Ses ayar modunu ayarlamak/
seçmek için bu tuşa basın.
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14. MENU tuşu TUNE düğmesi ile
◆ Güncel işlev menüsünü

göstermek veya kurulum
içeriğini ve değerlerini seçmek/
uygulamak için bu tuşa basın.

◆ Ayar içeriğine veya ayar
değerlerine geçmek/
değiştirmek için düğmeyi
çevirin.

15. PBACK tuşu
Giriş içeriğini iptal edin veya
önceki menüye dönün.

16. TELEFON [y] / SES KISMA [@]
◆ Bluetooth modunu

etkinleştirmek/çağrı yapmak
için bu tuşa basın.

◆ Ses kısma modunu açmak veya
kapatmak için bu tuşa basılı
tutun.

Direksiyon simidi uzaktan ses
kontrolü: seçenek

1. Ses seviyesi [+/-]
◆ Ses seviyesini adım adım

yükseltmek/azaltmak için
tuşlara basın.

◆ Ses seviyesini hızlı olarak
yükseltmek/azaltmak için tuşu
basılı olarak tutun.

2. aSEEKb
◆ 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 tuşu basılı olarak tutun.

3. Çağrı [y] tuşu
Çağrı yapmak için bu tuşa basın.

4. Kapat c/SESSİZ [@]
◆ Çağrı sonlandırmak için bu tuşa

basın.
◆ Herhangi bir müzik çalma

modunda bu tuşa basılı tutarak
ses kısmayı açın/kapatın.



94 Bilgi ve Eğlence Sistemi

Sistemin çalışması
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

düğmesi
■ Direksiyondaki ses kumandası

tuşları

Sistemi açma/kapatma

Sistemi açmak için GÜÇ [m] tuşuna
basın.
Güç açıldığında, daha önce çalmakta
olan radyo istasyonu veya şarkı
çalınır.
Sistemi kapatmak için GÜÇ [m]
tuşuna basın.

Ses seviyesi kontrolü

Sesi ayarlamak için ses [VOL]
düğmesini çevirin.
■ Direksiyondaki ses kumanda

düğmesini kullanarak, ses
seviyesini ayarlamak için ses
seviyesi [+/-] 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).

Yüksek sıcaklıkta ses seviyesi
sınırlandırma
Radyonun içindeki sıcaklık çok
yüksek ise, kontrol edilebilen
maksimum ses seviyesi Bilgi ve
Eğlence Sistemi tarafından
sınırlandırılır.
Gerektiğinde, ses seviyesi otomatik
olarak azalır.
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Ses tonu ayarları

Ses ayarları menüsünden, FM/AM
radyo veya DAB (sadece A tipi) sesi
ve her ses çalar ses özelliği farklı
olarak ayarlanabilir.
İlgili işlev modunu kullanırken TONE
tuşuna basın.
İstenen ses tonu kontrol modunu
seçmek için TUNE düğmesini çevirin
ve sonra MENU tuşuna basın.

İstenen ses tonu kontrol değerini
seçmek için TUNE düğmesini çevirin
ve sonra MENU tuşuna basın.
Ses tonu konfigürasyonu modunda
MENU tuşuna uzunca basarak
güncel olarak seçilen öğeyi başlangıç
durumuna getirmek veya TONE
tuşuna uzunca basarak ses tonu
konfigürasyon modundaki tüm öğeleri
başlangıç durumuna getirmek
mümkündür.

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

arasına ayarlayın.
■ Orta aralık: Orta aralık seviyesini

-12 ile +12 arasına ayarlayın.
■ Tiz: Tiz seviyesini -12 ile +12

arasına ayarlayın.
■ Kısıcı: Altı hoparlör sistemli araç

modellerinde ön/arka hoparlör
balansını ön 15'ten arka 15'e
ayarlayın.

■ Balans: Sağ/sol hoparlör balansını
sol 15'ten sağ 15'e ayarlayın.

■ EQ (Ekolayzer): Ses tarzını
(KAPALI ↔ Pop ↔ Rock ↔ Klasik ↔
Konuşma ↔ Halk müziği) seçin
veya kapatın.
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İşlev seçimi

FM/AM radyo veya DAB (sadece A
tipi için)

AM/FM radyo veya DAB (sadece A
tipi için) fonksiyonunu seçmek için
RADIO BAND üzerine basın.
Yayın istasyonları seçmek için
opsiyonlar içeren FM menüsü / AM
menüsü veya DAB menüsü açmak
için, MENU tuşuna basın.

CD/MP3/USB/iPod ses veya harici
(AUX) girişi çalma

Ses çaların işlevleri, CD/MP3 diskleri
için CD işlevi veya bağlı olan USB/
iPod ses çalar arasında değiştirmek
için, CD/AUX tuşuna tekrar tekrar
basın. (CD/MP3 → AUX → USB/iPod
→ CD/MP3 →...)

İlgili işlev veya ilgili cihaz menüsü
seçeneklerini içeren menüyü açmak
için, MENU tuşuna basın.
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Bluetooth eller serbest telefon cihazı

Bluetooth ahizesiz telefon özelliğini
seçmek için TELEFON [y] tuşuna
basın.

İlgili işlevler için seçeneklere sahip
Bluetooth menüsünü açmak için
MENU tuşuna basın.

Kişiselleştirme
Ana tuşlar/düğmeler
Ayarlar menüsünde kullanılan tuşlar
ve kontrol cihazları.
(12) CONFIG tuşu
Ayarlar menüsünü göstermek için bu
tuşa basın.

(14) MENU tuşu TUNE düğmesi ile
■ Menüye veya öğe ayarlamaya

geçmek için düğmeyi çevirin.
■ Mevcut menü veya kurulum

öğesindeki ayrıntılı kontrol
ekranına girmek/bu ekranı seçmek
için bu tuşa basın.

(15) P BACK tuşu
Giriş öğesini iptal edin veya önceki
ekrana/menüye dönün.

Kurulum menüsünün
kişiselleştirmek için kullanılması
■ Ayarlar menüleri ve işlevleri araba

modeline göre değişebilir.
■ Referans: Aşağıdaki Ayarlar

menüsü içindekiler.
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[Örnek] Ayarlar → Saat Tarih → Tarihi
Ayarı: 25 Mayıs 2013

Ayarlar menüsü için CONFIG tuşuna
basın.
İlerideki sayfada verilen Ayarlar
menüsü bilgi tablosuna baktıktan
sonra, TUNE düğmesini istenen
Ayarlar menüsüne çevirin ve MENU
tuşuna basın.

■ İlgili ayarlar menüsü veya işlev
durumu ile ilgili ayrıntılı listeyi
gösterir.

■ İlgili ayrıntılı listeden başka bir
ayrıntılı liste varsa, bu işlemi
tekrarlayabilirsiniz.

TUNE düğmesini istenen kurulum
değerine veya işlev durumuna çevirin
ve MENU tuşuna basın.
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■ İlgili ayrıntılı liste birden fazla
öğeden oluşuyorsa, bu işlemi tekrar
edin.

■ İlgili kurulum değerini girin/
ayarlayın yoksa işlev durumu
değişir.

Sistem Yapılandırma menüsü
içindekileri
[Diller]

İstenilen lisanı seçin.

[Saat Tarih]

Saatin ayarlanması: Saatleri ve
dakikaları elle ayarlayın.
Tarih ayarı: Güncel yılı/ayı/tarihi elle
ayarlayın.
Saat biçimi ayarı: 12 saat veya 24
saat biçimini seçin.
Tarih biçimi ayarı: Tarih biçimi
gösterimi.
YYYY.AA.GG: 2013 Mayıs 23
GG/AA/YYYY: 23 Mayıs 2013
AA/GG/YYYY: Mayıs 23, 2013
RDS saati senkronizasyonu: Açık
veya Kapalı seçin
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[Radyo Ayarları]

Maksimum başlangıç sesi yüksekliği:
Maksimum başlangıç sesi
yüksekliğini sınırlamak için elle
ayarlayın.
Favori radyolar:
Favorilerinizin sayfa numaralarını elle
ayarlayın.
RDS seçenekleri: RDS seçeneklerini
ayarlayın.

■ RDS: Açık/Kapalı (RDS işlevini
etkinleştirir veya devre dışı bırakır).

■ Bölgesel: Açık/Kapalı (Bölgesel
işlevini etkinleştirir veya devre dışı
bırakır).

■ Metin kaydırmanın dondurulması:
Açık/Kapalı (Metin kaydırmayı
dondurma işlevini etkinleştirir veya
devre dışı bırakır).

■ TA sesi seviyesi: TA ses seviyesini
ayarlayın.

DAB ayarları (sadece A tipi için): RDS
seçeneklerini ayarlayın.
■ Otomatik grup bağlama: Açık/

Kapalı (Otomatik grup bağlama
işlevini etkinleştirir veya devre dışı
bırakır).

■ Otomatik bağlama DAB-FM: Açık/
Kapalı (Otomatik bağlama DAB-FM
işlevini etkinleştirir veya devre dışı
bırakır).

■ Dinamik ses uyarlaması: Açık/
Kapalı (Dinamik ses uyarlaması
işlevini etkinleştirir veya devre dışı
bırakır).

■ Bant seçimi: Her ikisi de, L-bandı
veya Bant III ayarlayın.

Fabrika ayarlarına dönülmesi:
Tüm ayarlar varsayılan ayarlara
getirilebilir.
[Bluetooth Ayarları]

Bluetooth: Bluetooth ayarlarına girin.
■ Etkinleştirilmesi: Açık veya Kapalı

seçin.
■ Cihaz listesi: İstenen cihazı seçin

ve seç/bağlan/ ayır veya sil'i seçin.
■ Cihaz eşleştir: Yeni bir Bluetooth

cihazı eşleştirmeyi deneyin.
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■ Bluetooth kodunun değiştirilmesi:
Bluetooth kodunu elle değiştirin/
ayarlayın.

■ Fabrika ayarlarına dönülmesi: İlk
kurulum değerlerini varsayılan
değerlere sıfırlayın.

Radyo
AM-FM radyo
AM-FM radyo ve DAB (sadece
A tipi) kullanmadan önce

Ana tuşlar/düğmeler
(10) RADIO BAND tuşu
FM, AM radyo veya DAB (Dijital Audio
Yayın Sistemi: sadece A tipi için)
arasında değiştirin.
(14) MENU tuşu TUNE düğmesi ile
■ Bir yayın frekansını elle bulmak için

bu düğmeyi çevirin.
■ İçinde bulunduğunuz moddan

menü ekranına erişmek için bu tuşa
basın.

(15) P BACK tuşu
Giriş öğesini iptal edin veya önceki
ekrana/menüye dönün.

(8) fSEEKe tuşları
■ Mevcut radyo istasyonlarını veya

DAB (sadece A tipi için)
istasyonlarını otomatik olarak
aramak için bu tuşa basın.

■ Radyo frekanslarını istediğiniz gibi
değiştirmek için bu tuşu basılı
olarak tutun ve istenen frekansa
geldiğinizde tuşu bırakın.

(6) FAVORİLER [FAV1-2-3] tuşu
Kaydedilen favori radyo veya DAB
istasyonları arasında değiştirmek için
bu tuşa basın.
(3) KAYITLI İSTASYON [1 ~ 6] tuşları
■ Güncel radyo istasyonunu veya

DAB'yi bu tuşlardan birine
kaydetmek için, ilgili KAYITLI
İSTASYON tuşunu basılı olarak
tutun.

■ KAYITLI İSTASYON tuşu ile
kaydedilmiş istasyonu seçmek için
bu tuşa basın.

(7) BİLGİ [INFO] tuşu
Yayın yapan radyo veya DAB
istasyonları bilgilerine bakın.
(11) TP tuşu
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FM RDS işlevini kullanarak TP (Trafik
Programları) işlevini açın veya
kapatın.
(16) SESSİZ [@] tuşu
Ses kısma modunu açmak veya
kapatmak için bu tuşa basılı tutun.

Bir radyo veya DAB (sadece A
tipi için) dinlenmesi

Radyo veya DAB modunun seçilmesi

FM, AM veya DAB bandını arasında
değiştirmek için RADIO BAND tuşuna
tekrar tekrar basın.

Daha önce seçilmiş olan radyo
istasyonu dinlenir.

Radyo istasyonu otomatik aranıyor

Sinyal alımları iyi olan radyo
istasyonlarını otomatik olarak aramak
için, fSEEKe tuşlarına basın.

DAB servis bileşini otomatik
aranması (sadece A tipi için)

Güncel grupta otomatik olarak
mevcut DAB servis komponenti
aramak için fSEEKe tuşlarına basın.
Bir önceki veya sonraki gruba
atlamak için, fSEEKe tuşlarına
basın.
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Radyo istasyonları aranması

Frekansı hızla değiştirmek için
fSEEKe tuşlarına basın ve istenen
frekansa geldiğinizde tuşu bırakın.

DAB grubu aranması (sadece A tipi
için)

Sinyal alımı iyi olan mevcut DAB
servis komponenti aramak için
fSEEKe tuşlarına basın.

DAB servisine bağlantı (sadece A tipi
için)
[DAB-DAB açık/DAB-FM kapalı]
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[DAB-DAB kapalı/DAB-FM açık]

[DAB-DAB açık/DAB-FM açık]

Otomatik DAB-FM bağlantısı etkin
olarak ayarlandı ise, DAB servisi
sinyali zayıfsa, bilgi ve eğlence
sistemi bağlı olan servis
komponentini otomatik olarak alır
[bkz. Ayarlar (CONFIG tuşuna basın)
→ Radyo ayarları → DAB ayarları →
Otomatik DAB-FM bağlantısı].

Radyo istasyonlarının elle aranması

İstenen yayın frekansını elle bulmak
için TUNE düğmesini çevirin.

DAB istasyonlarının elle aranması
(sadece A tipi için)

DAB modundan DAB menüsüne
girmek için MENU tuşuna basın.
Manuel DAB ayarını seçmek için
TUNE kadranını çevirin ve MENU
tuşuna basın.
İstenen yayın frekansını manuel
olarak bulmak için TUNE kadranını
çevirin ve MENU tuşuna basın.
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DAB istasyonları listesinin
kullanılması (sadece A tipi)

DAB istasyon listesini göstermek için
TUNE kadranını çevirin.
■ İstasyon listesi bilgileri

görüntülenir.
■ İstasyon listesi boş ise, DAB

istasyon listesi güncelleştirme
otomatik olarak başlar.

İstenen listeyi seçmek için, TUNE
kadranını çevirin ve daha sonra da
ilgili yayın kanalını almak için MENU
tuşuna basın.

DAB servis bilgilerine bakılması
(sadece A tipi için)

DAB istasyonu bilgileri için istenen
gösterge modunu seçmek için, BİLGİ
[INFO] tuşuna tekrar tekrar basın.

PRESET düğmelerinin
kullanılması

PRESET düğmelerinin kaydedilmesi

Kayıtlı favorilerin bulunduğu istenen
sayfayı seçmek için FAVORİLER
[FAV1-2-3] tuşuna basın.
KAYITLI İSTASYON [1 ~ 6]
tuşlarından birini basılı olarak tutun
ve güncel radyo veya DAB
istasyonunu seçilen Favoriler
Sayfasındaki bu tuşa kaydedin.
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■ 3 adete kadar favoriler sayfası ve
her favoriler sayfasına altı adete
kadar radyo veya DAB istasyonu
kaydedilebilir.

■ Kullanılan favoriler sayfası adeti
ayarlanabilir Sistem
Konfigürasyonu → Radyo Ayarları
→ Favori Radyolar (Maks. favori
sayfası sayısı)".

■ Daha önce kaydedilmiş olan bir
KAYITLI İSTASYON [1 ~ 6] tuşuna
yeni bir radyo istasyonu
kaydedildiğinde, önceki içerik silinir
ve kaydedilen yeni radyo istasyonu
ile değiştirilir.

Bir PRESET tuşunun doğrudan
dinlenmesi

Kayıtlı olan istenen FAV (favoriler)
sayfasını seçmek için FAVORİLER
[FAV1-2-3] tuşuna tekrar tekrar
basın.
Seçilen FAV (favoriler) kayıtlı
istasyon sayfasının 1 numaralı yayın
bilgileri gösterilir.
Bu tuşa kaydedilmiş olan radyo veya
DAB istasyonunu dinlemek için, bir
KAYITLI İSTASYON [1 ~ 6] tuşuna
basın.

Radyo veya DAB (sadece A tipi
için) menüsünün kullanılması

Radyo veya DAB menüsünü
görüntülemek için MENU tuşuna
basın.
İstenen menü öğesine gitmek için
TUNE düğmesini çevirin ve sonra ilgili
öğeyi seçmek ya da öğenin ayrıntılı
menüsüne bakmak için MENU tuşuna
basın.
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AM/FM veya DAB (sadece A tipi için)
menüsü → Favori istasyon listesi

FM menü/AM menü veya DAB menü
öğesinden, TUNE düğmesini
çevirerek Favori istasyon listesi
bölümüne gidin ve sonra MENU
tuşuna basın.
Favoriler listesi bilgileri görüntülenir.
İstenen Favori listesi bölümüne
gitmek için TUNE düğmesini çevirin
ve sonra da ilgili yayın kanalını almak
için MENU tuşuna basın.

AM/FM menüsü → FM/AM istasyon
listesi

FM menüsü/AM menüsünden,
TUNE düğmesini çevirerek FM
istasyonlar listesi/AM istasyonlar
listesine girin ve MENU tuşuna basın.
İstasyon listesi bilgileri görüntülenir.
İstenen listeye gitmek için TUNE
düğmesini çevirin ve sonra da ilgili
yayın kanalını almak için MENU
tuşuna basın.

FM veya DAB menüsü (sadece A tipi
için) → FM veya DAB kategorisi listesi

FM menüsü veya AM menüsünden,
TUNE düğmesini çevirerek FM
kategori listesi veya DAB kategori
listesi bölümüne girin ve MENU
tuşuna basın.
FM kategorisi listesi veya DAB
kategorisi listesi görüntülenir.
İstenen listeye gitmek için TUNE
düğmesini çevirin ve sonra da ilgili
yayın frekansını almak için MENU
tuşuna basın.
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DAB menüsü → DAB anonsları
(sadece A tipi için)

DAB menüsünden, TUNE kadranını
çevirin ve DAB anonsları listesine
girin ve MENU tuşuna basın.
DAB anons listesi görüntülenir.
İstenen listeleri seçmek için, TUNE
ayar düğmesini çevirin ve daha sonra
da ilgili yayın frekansını almak için
MENU tuşuna basın.

AM/FM veya DAB (sadece A tipi için)
menüsü → FM/AM veya DAB
istasyonları listesini güncelleştir

FM menüsü veya AM menüsü/DAB
menüsü üzerinden, TUNE düğmesini
çevirin ve FM istasyonları listesini
güncelleştir/AM istasyonları listesini
güncelleştir veya DAB istasyonları
listesini güncelleştire gidin ve MENU
tuşuna basın.

■ FM istasyonları listesi/AM
istasyonları listesi veya DAB
istasyonları listesi.

■ FM istasyonları listesi/AM
istasyonları listesi veya DAB
istasyonları listesi
güncelleştirilirken, yapılan
değişiklikleri durdurmak için
MENU veya P BACK tuşuna basın.

Radyo Data Sistemi (RDS)
Radyo Data Sistemi (RDS) FM
istasyonları tarafından sunulan bir
hizmettir ve sinyalleri hatasız olarak
alınabilen radyo istasyonlarının
bulunmasını oldukça kolaylaştırır.
RDS istasyonları yayın frekansı ve
program ismiyle görüntülenir.
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RDS yayını bilgilerine bakılması
RDS yayını alınırken, alınan RDS
yayın bilgilerini kontrol etmek için,
BİLGİ [INFO] tuşuna basın.

RDS ayarlama

Ayarlar menüsünü göstermek için
CONFIG tuşuna basın.
Radyo ayarları menüsüne gitmek için
TUNE düğmesini çevirin ve sonra
MENU tuşuna basın.
RDS seçenekleri mensünü seçmek
için TUNE düğmesini çevirin ve
MENU tuşuna basın.

RDS açma ve kapatma
RDS seçeneğini Açık veya Kapalı'ya
ayarlayın.

RDS etkinleştirmenin avantajları:
■ Ekranda, ayarlı istasyonun frekans

numarası yerine program ismi
görüntülenir.

■ Bilgi ve eğlence sistemi, AF
(alternatif frekans) vasıtasıyla her
zaman istasyonun en iyi
algılanabilen frekansını bulur.

RDS Kapalıya geçmek için, RDS
opsiyonları menüsünden,
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin:
Kapalı, ve daha sonra da
MENU-TUNE tuşuna basarak RDS
işlevini açın.
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Bölgeselleştirmeyi açma ve
kapatma
Bölgeselleştirme için RDS etkin hale
getirilmelidir.
Belirli zamanlarda, bazı RDS
istasyonları bölgesel olarak farklı
frekanslarda farklı programlar
yayınlar.
Bölgesel (REG) seçeneğini Açık veya
Kapalı'ya ayarlayın.
Sadece aynı bölgesel programların
alternatif frekansları (AF) seçilebilir.
Eğer bölgeselleştirme kapalı ise,
bölgesel programlar dikkate
alınmadan istasyonların alternatif
frekansları seçilir.

RDS opsiyonları menüsünden
Bölgesel Kapalı kısmına geçmek için
TUNE düğmesini çevirin ve sonra
MENU tuşuna basarak Bölgesel
işlevini açın.

Metin kaydırmayı dondurmanın
açılıp kapatılması
Metin kaydırmayı dondurma işlevini
açıp kapatmak için (program
servislerinin bilgilerini göstermek
için):

RDS opsiyonları menüsünden Metin
kaydırmayı dondur Kapalı kısmına
geçmek için TUNE düğmesini çevirin
ve sonra MENU tuşuna basarak
Metin kaydırmayı dondur işlevini açın.

Trafik anonslarının (TA) ses
yüksekliği
Trafik anonslarının minimum ses
yüksekliği (TA) ayarlanabilir.
Trafik anonslarının minimum ses
yüksekliği normal ses yüksekliğine
göre yükseltilip düşürülebilir.
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RDS seçenekleri menüsünden, TA
ses seviyesine geçmek için, TUNE
düğmesini çevirin ve bundan sonra
MENU tuşuna basın.
TA ses seviyesini ayarlamak için
TUNE düğmesini çevirin ve MENU
tuşuna basın.

Radyo trafik servisi
TP = Trafik Programları
Radyo trafik servisi istasyonları trafik
haberleri yayınlayan RDS
istasyonlarıdır.
Bilgi ve Eğlence sisteminin trafik
anonsu standby özelliğini Açmak
veya Kapatmak için:

Trafik programları servis işlevini
etkinleştirmek için TP tuşuna basın.
■ Eğer radyo trafik servisi açılırsa,

radyo ana menüsünde [ ] ibaresi
görüntülenir.

■ Çalan istasyon radyo trafik servis
istasyonu değilse, bir sonraki radyo
trafik servisi istasyonu için arama
otomatik olarak başlar.

■ Bir istasyon bulunduğunda, radyo
ana menüsünde [TP] ibaresi
görüntülenir.

■ Radyo trafik servisi açılırsa, trafik
anonsu esnasında CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth müzik veya AUX
çalma işlemi kesintiye uğrar.

Trafik anonslarını bloke etme
Bir trafik anonsunu bloke etmek için,
örn. CD/MP3 çalarken veya radyo
dinlenirken:
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TP tuşuna basın.
Radyo trafik servisini açın ve Bilgi ve
Eğlence Sisteminin ses yüksekliğini
tamamen minimum seviyeye
ayarlayın.
Trafik anonsu kapatılır, fakat radyo
trafik servisi açık kalır.

Güncel trafik anonslarını bloke
etme
Güncel trafik anonslarını bloke
etmek, örn. TA radyosu alınırken:

TP tuşuna basın.

Sabit tavan anteni
Sadece A tipi için
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Sadece B tipi için

Tavan antenini sökmek için; anteni,
saat ibresinin tersi yönünde çevirin.
Tavan antenini takmak için; anteni,
saat ibresi yönünde çevirin.

Dikkat

Aracınızı, tavan yüksekliği düşük
alanlara sokmadan önce;
anteninizi sökmüş olduğunuzdan
emin olun.
Aracınızı tavan anten takılı
durumdayken otomatik yıkayıcıya
sokarsanız, anten ve tavan paneli

zarar görebilir. Aracınızı, otomatik
yıkayıcıya sokmadan önce; tavan
anteninizi sökmüş olduğunuzdan
emin olun.

Maksimum sinyal alımı için antenin
sıkı bağlandığından ve dik konumda
olduğundan emin olun.

Audio Player (Çalar)
CD çalar
Bu sistemdeki CD/MP3 çalar ile audio
CD ve MP3 (WMA) diskler çalınabilir.

CD çaları kullanmadan önce

Audio CD ve MP3/WMA diskleri
hakkında önemli bilgi

Dikkat

Bu CD/MP3 (WMA) çalara çapları
8 mm olan herhangi bir DVD, mini
disk veya yüzeyleri anormal olan
diskler takmayın.
Diskin yüzeyine herhangi bir
çıkartma yapıştırmayın. Bu diskler
CD çalara sıkışabilir ve sürücü
cihazında hasar yapabilir. Bu
durumda, cihazın değiştirilmesi
çok pahalı olur.

■ Audio CD standardına uygun
olmayan bir kopyalama korumalı bir
audio CD diski doğru olarak
çalışmayabilir veya hiç çalışmaz.
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■ Elle kaydedilen CD-R ve CD-RW
diskleri orijinal CD disklerine göre
daha dikkatlice kullanılmalıdır. Elle
kaydedilen CD-R ve CD-RW
disklerini kullanırken çok dikkat
edilmelidir. Şu noktalara dikkat
edin.

■ Elle kaydedilen CD-R ve CD-RW
diskleri doğru çalmayabilir veya hiç
çalmaz. Bu gibi durumlarda, bu
cihazla ilgili bir sorun değildir.

■ Diskleri değiştirirken, çalan
yüzeyinde parmak izi bırakmamaya
özen gösterin.

■ Diski CD/MP3 çalardan çıkarttıktan
sonra, tozlanmaması ve hasar
görmemesi için derhal kılıfına
yerleştirin.

■ Diske toz veya sıvı bulaşırsa, cihaz
içindeki CD/MP3 çaların
merceklerini kirleterek işlev
bozukluklarına sebep olabilir.

■ Diski ısıya ve doğrudan ışığa maruz
bırakmayın.

Kullanılabilen disk tipleri
■ Bu üründe Audio CD/MP3 (WMA)

diskler çalınabilir.

◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3(WMA): CD-R/CD-RW/CD-

ROM
■ Aşağıda verilen MP3 (WMA)

dosyaları okunamaz.
◆ MP3i (MP3 interactive) veya MP3

PRO standardına göre
kodlanmış olan dosyalar

◆ Standart olmayan kodlu MP3
(WMA) dosyaları

◆ MPEG1 Layer3 biçiminde
olmayan MP3 dosyaları

Diskleri kullanırken dikkat edilmesi
gerekenler
■ Aşağıda tanımlanan diskleri

kullanmayın. Bu disklerin cihazda
çok fazla kullanılması sorun
oluşturabilir.
◆ Üzerinde çıkartma, etiket veya

koruyucu hücre bulunan diskler
◆ Inkjet yazıcı ile yazılmış bir etiket

yapıştırılmış diskler
◆ Aşırı yakma ile

hazırlandıklarından, standart
kapasitenin üzerinde veri taşıyan
diskler

◆ Çatlak, çizik veya deforme olmuş
diskler doğru olarak çalınmaz

◆ Dairesel olmayan (kare, beşgen
veya oval) veya 8 cm'lik diskler

■ Sorun veya hasar oluşabileceği için
disk yuvasına disk dışında başka
bir şey sokmayın.

■ Soğuk havada kalorifer
yakıldığında, araç içinde
oluşabilecek olan nem disk çaların
düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu
durumda, ürünü kullanmadan önce
yaklaşık bir saat kapatın.

■ Aracın bozuk yollarda sarsılması
sonucu diski çalmak mümkün
olmayabilir.

■ Diski zor kullanarak takıp
çıkartmayın ve çıkartırken elinizle
bloke etmeyin.

■ Diski basılı yüzü yukarıya bakacak
şekilde yerleştirin. Ters
yerleştirildiğinde çalınması
mümkün değildir.

■ Diski tutarken kayıt yapılmış olan
yüzüne elinizi sürmeyin (üzerinde
baskı veya süs olmayan taraf).
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■ Kullanılmayan diskleri kutularına
yerleştirin ve doğrudan ışığa veya
yüksek sıcaklıklara maruz
olmayacağı bir yerde saklayın.

■ Diskin yüzeyine herhangi bir
kimyasal madde sürmeyin. Diskin
üzerindeki kirleri nemli, yumuşak
bir bezle, merkezden kenara doğru
silerek temizleyin.

CD-R/RW diskleri kullanırken dikkat
edilmesi gereken noktalar
■ CD-R/CD-RW kullanıldığında,

sadece "sonlandırılmış" diskler
kullanılabilir.

■ Bir bilgisayarda oluşturulan diskler
uygulama programının kurulumuna
ve ortama göre çalınamayabilir.

■ CD-R/CD-RW diskleri, özellikle
yığınsal diskler, doğrudan ışınlara
veya yüksek sıcaklıklara maruz
bırakıldıklarında veya uzun bir süre
arabada bırakıldıklarında
çalışmayabilirler.

■ CD-R/CD-RW disklerde kayıtlı olan
başlık ve diğer metin bilgileri bu
cihazda gösterilemeyebilir.

■ CD-RW disklerini yükleme süreleri
CD veya CD-R disklerinden daha
uzun olabilir.

■ Hasarlı müzik dosyaları çalınamaz
veya çalarken kesilebilir.

■ Bazı kopyalama korumalı diskler
çalmayabilir.

■ Bir MP3 (WMA) diskinde her 10
klasör seviyesinde maksimum 512
dosya bulunabilir ve 999 dosya
çalınabilir.

■ Bu sistem sadece ISO-9660 level
1/2 veya Joliet dosya sisteminde
hazırlanan MP3 (WMA) disklerini
tanır. (UDF dosya sistemi
desteklenmez.)

■ MP3/WMA dosyaları packet writing
veri aktarımı ile uyumlu değildir.

■ MP3/WMA dosyaları ve audio
verileri (CDDA) yazılı olan diskler
CD Ekstra veya Karışık Mod CD'ler
ise, okunamayabilir.

■ Depolama tipine göre
kullanılabilen, dört basamaklı
dosya adı uzantıları (.mp3) da
dahil, dosya/klasör adları.

◆ ISO 9660 Level 1: Maksimum 12
karakter

◆ ISO 9660 Level 2: Maksimum 31
karakter

◆ Joliet: Maksimum 64 karakter
(1 bayt)

◆ Uzun Windows dosyası adı:
Maksimum 128 karakter (1 bayt)

MP3/WMA müzik dosyalarını
kullanırken dikkat edilmesi gereken
noktalar
■ Bu ürün mp3, .wma (küçük harfler)

ve .MP3 veya .WMA (büyük harfler)
dosya adı uzantılı MP3 (WMA)
dosyalarını çalabilir.

■ Bu ürün tarafından okunabilen MP3
dosyaları:
◆ Bit hızı: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Örnekleme frekansı: 48 kHz,

44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 için),
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2 için)

■ Bu ürün 8 kbps ~ 320 kbps bit
hızındaki dosyaları okuyabilir,
128kbps üzerindeki bit hızındaki
dosyalar yüksek kaliteli ses verirler.
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■ Bu ürün MP3 dosyaları için albüm
adı ve sanatçı gibi ID3 Tag
(Versiyon 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 veya
2.4) bilgilerini gösterebilir.

■ Albüm (diskin adı), parça (parça
adı) ve sanatçı (parçayı okuyan)
bilgilerini gösterebilmek için,
dosyanın ID3 Tag V1 ve V2
biçimleri ile uyumlu olması gerekir.

■ Bu ürün VBR kullanarak MP3
dosyalarını çalabilir. Bu VBR tipine
MP3 dosyası çalınırken, kalan süre
göstergesi gerçekten kalan
süreden farklı olabilir.

Müzik dosyalarını çalma sırası CD/MP3 çalma

Ana tuşlar/düğmeler
(9) CD/AUX tuşu
CD/MP3 çaları seçin.
(14) MENU tuşu TUNE düğmesi ile
■ Parça listesinde ilerlemek, menü

veya MP3 (WMA) parça bilgileri için
TUNE düğmesini çevirin.

■ Güncel öğede veya güncel modda
verilen menü ekranını göstermek
için MENU tuşuna basın.

(8) fSEEKe tuşları
■ Bir önceki veya sonraki parçayı

çalmak için bu tuşlara basın.
■ Parça içinde hızlı ileri veya geri

gitmek için bu tuşları basılı olarak
tutun ve normal hızda çalmaya
devam etmek için tuşu bırakın.

(4) ÇIKAR [d] tuşu
Diski dışarıya atar.
(7) BİLGİ [INFO] tuşu
Çalınmakta olan parça ile ilgili bilgiler
görüntüler.
(15) P BACK tuşu
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Giriş öğesini iptal edin veya önceki
ekrana/menüye dönün.
(16) SESSİZ [@] tuşu
Ses kısma modunu açmak veya
kapatmak için bu tuşa basılı tutun.

Disk yerleştirme

Çalınacak olan diski, basılı tarafı
yukarıya gelecek şekilde disk
yuvasına yerleştirin.

■ Disk bilgilerinin okunması
tamamlandıktan sonra, otomatik
olarak parça 1 çalınır.

■ Okunamayan bir disk
yerleştirildiğinde, disk otomatik
olarak dışarıya atılır ve ekranda bir
disk hatası mesajı görünür ve
sistem daha önce kullanılmakta
olan işleve veya FM radyoya geçer.

Çalınacak olan disk yerleştirildikten
sonra, CD/MP3 çalmayı seçmek için
arka arkaya CD/AUX tuşuna basın.

■ Çalınacak olan bir disk yoksa,
ekranda Disk Yok görünür ve bu
işlev seçilemez.

■ Otomatik olarak daha önce çalınan
parça yeniden çalınır.

Diskin çıkartılması

Diski çıkartmak için ÇIKAR [d]
tuşuna basın ve diski alın.
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■ Disk dışarıya çıktığında, bilgi ve
eğlence sistemi otomatik olarak
daha önce kullanılan işleve veya
FM radyoya geri dönülür.

■ Dışarıya çıkan disk belirli bir süre
içerisinde alınmazsa, otomatik
olarak içeriye çekilir.

Çalınan parçanın değiştirilmesi

Bir önceki veya bir sonraki parçayı
çalmak için, fSEEKe tuşlarına basın.
Direksiyondaki ses kumada düğmesi
kullanıldığında, parçalar Kaynak
[dSRCc] ayar düğmesi çevrilerek
kolayca değiştirilebilir.

Veya parça listesine gitmek için,
TUNE ayar düğmesini çevirin ve
derhal değiştirmek için MENU tuşuna
basın.

Çalma pozisyonunun değiştirilmesi

Parça çalınırken şarkıyı geriye
sarmak veya hızlı ileriye hareket
etmek için fSEEKe tuşlarını basılı
olarak tutun. Şarkıyı normal hızda
çalmaya devam etmek için tuşu
bırakın.
Geriye veya ileriye hızlı hareket
ederken ses seviyesi azaltılır ve
ekranda çalma süresi gösterilir.

Çalınan parçadaki bilgilere bakılması

Çalınan parça ile ilgili bilgileri
göstermek için çalma modunda BİLGİ
[INFO] tuşuna basın.
Çalınmakta olan parça için audio
CD'lerde herhangi bir bilgi yoksa,
sistem Bilgi yok gösterir.
MP3 (WMA) parçaları için, parça bilgi
ekranında TUNE düğmesi çevrilerek
daha fazla bilgiye bakılabilir.
■ Gösterilen bilgilere şarkı ile birlikte

kaydedilmiş olan dosya adı, klasör
adı ve ID3 Tag bilgileri dahildir.
Disk yazılmadan önce MP3 (WMA)
dosyalarına yanlış ID3 Tag bilgileri
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(örn. sanatçı, şarkı adı) girilmiş ise,
bu bilgiler Bilgi ve Eğlence
Sisteminde gösterilir.
Yanlış ID3 Tag ilgileri Bilgi ve
Eğlence Sisteminde değiştirilemez
veya düzeltilemez (ID3 Tag'ları
sadece bir bilgisayarda
düzeltilebilir).

■ Özel simgelerle veya mevcut
olmayan dillerde sunulan şarkı
bilgileri ---- olarak gösterilir veya hiç
gösterilmez.

CD Menüsünün kullanılması

Okuma modunun değiştirilmesi

CD/MP3 çalma modunda, CD
menüsünü görüntülemek için MENU
tuşuna basın.

Şarkıları karışık çal veya Tekrarla
işlevlerini seçmek için TUNE
düğmesini çevirin ve ilgili işlevleri
Açık veya Kapalı konumuna getirmek
için MENU kontrol düğmesine basın.

CD Menüsü → Parça listesi

Audio CD diskleri için, CD
menüsünden TUNE düğmesini
çevirerek Parça listesine gidin ve
MENU tuşuna basın.
İstenen Parça listesini bulmak için
TUNE ayar düğmesini çevirin ve
seçilen parçayı çalmak için MENU
tuşuna basın.
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CD menüsü → Klasörler

MP3 (WMA) diskleri için, CD
menüsünden TUNE düğmesini
çevirerek Klasörler gidin ve MENU
tuşuna basın.
İstenen klasöre gitmek için TUNE
düğmesini çevirin ve sonra MENU
tuşuna basın.
İstenen parçayı bulmak için TUNE
düğmesini çevirin ve seçilen
klasörden seçilen parçayı çalmak için
MENU tuşuna basın.

CD Menüsü → Aranıyor...

MP3 (WMA) diskleri için, CD
menüsü bölümünden TUNE
düğmesini çevirerek Araştır... gidin ve
MENU tuşuna basın.
■ Sistem disk bilgilerini okuduktan

sonra, çalma listesindeki [iP] ilk
parça çalınır.

■ Çalma listesinde [iP] müzik
dosyaları yoksa, her sanatçının [iA]
ilk şarkısı çalınır.

Fakat, diskin okunması mevcut olan
müzik parçası sayısına göre uzun
sürebilir.

Yeniden MENU tuşuna basın ve
görüntülenen arama öğesinden
TUNE ayar çevirerek istenen arama
öğesini seçin.
İlgili şarkıların numaraları çalma
listesinde gösterilir [iP]/Sanatçı [iA]/
Albüm [iL]/Parçanın Adı [iS]/Tarz [iG].
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Detaylı sınıflandırma öğesine gitmek
için TUNE düğmesini çevirin ve sonra
MENU tuşuna basın.

İstenen parçayı/başlığı bulmak için
TUNE düğmesini çevirin ve seçilen
parçayı çalmak için MENU tuşuna
basın.

Sonradan takılabilen ilave
cihazlar
USB çalar

Aracınızda sonradan takılabilen ilave
cihazlar varsa, ses cihazlarını
bağlamak için AUX veya USB
girişlerini kullanabilirsiniz.

USB cihazları için önlemler
■ Bir USB adaptörü kullanılarak

HDD'ye takılı USB kütle depolama
cihazları veya CF ya da SD bellek
kartları kullanıldığında, sistemin
çalışması garanti edilemez. Bir
USB flaş bellek tipi depolama
cihazlarının kullanılması.

■ USB'yi takıp çıkartırken statik
elektrik boşalmasına dikkat edin.
Çok kısa bir süre içerisinde arka
arkaya çıkartılıp takılırsa, bu durum
cihazın kullanımında sorunlar
oluşturabilir.

■ USB cihazını ayırmak için, TUNE
düğmesi ile MENU tuşunu
kullanarak USB Menüsü → USB
Çıkar işlemini gerçekleştirin.

■ USB cihazının bağlantı terminali
metal değilse, sistemin çalışması
garanti edilemez.

■ i-Stick tipi USB depolama aygıtları
bağlandığında, araçtaki titreşimler
nedeniyle bunların çalışmaları
garanti edilemez.

■ USB bağlantı terminaline bir cisimle
veya vücudunuzla temas
etmemeye dikkat edin.
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■ USB depolama aygıtı sadece
FAT16/32 dosyası biçiminde
formatlandığında tanınır. Atanan
ünite boyutları 512 Bayt/sektör
veya 2,048 Bayt/sektör olan
cihazlar kullanılabilir. NTFS ve
diğer dosya sistemleri tanınmaz.

■ USB depolama aygıtının tipi ve
kapasitesi ile depolanan dosya
tipine bağlı olarak, dosyaları
algılama süreleri farklı olabilir. Bu
üründe bir sorun olduğu anlamına
gelmez, lütfen dosyaların
işlenmesini bekleyin.

■ Bazı USB depolama aygıtlarında
bulunan dosyalar uyumluluk
sorunlarından dolayı tamamen
tanınamayabilir ve bellek okuyucu
veya bir USB çoklayıcı bağlantıları
desteklenmez. Lütfen cihazı
kullanmadan önce araçta
çalışmasını kontrol edin.

■ Bir mobil disk üzerinden MP3 çalar,
cep telefonu veya dijital kamera gibi
cihazlar bağlandığında, sistem
normal çalışmayabilir.

■ Çalmakta olan USB depolama
aygıtını ayırmayın. Bu durumda
ürüne veya USB cihazının
performansına zarar verebilirsiniz.

■ USB depolama aygıtını aracın
kontağı kapatıldıktan sonra
çıkartın. USB depolama aygıtı bağlı
durumda iken, kontak açıldığında,
USB depolama aygıtında hasar
oluşabilir veya bazı durumlarda
doğru çalışmayabilir.

Dikkat

USB depolama aygıtları bu ürüne
sadece müzik dosyalarını çalmak
için takılabilir.
Ürünün USB terminali USB
aksesuar donanımlarını şarj
etmek için kullanılmamalıdır. USB
terminalini kullanırken oluşan ısı,
performans sorunları çıkartabilir
veya üründe hasar yapabilir.

■ Mantıksal sürücü bir kütle USB
depolama aygıtından ayrıldığında,
USB müzik dosyaları için sadece
üst seviye mantıksal sürücüdeki
dosyalar okunabilir. Bu sebepten

çalınması istenen müzik
dosyalarının cihazın üst seviyedeki
sürücüsüne depolanması gerekir.
USB sürücünün içinde ayrı bir
sürücü yapılandırılarak bir
uygulama yüklendiğinde, bazı USB
depolama aygıtlarındaki müzik
dosyaları normal çalınamayabilir.

■ DRM (Digital Right Management)
uygulanan müzik dosyaları
çalınamaz.

■ Bu ürün kapasiteleri 16 Gigabayt
olan en fazla 999 dosya, 512 klasör
ve 10 kademeli klasör yapısına
sahip olan USB depolama
aygıtlarını destekler. Bu sınırları
aşan depolama aygıtlarının doğru
çalışmaları garanti edilemez.
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USB müzik dosyalarını kullanırken
dikkat edilmesi gereken noktalar
■ Hasarlı müzik dosyalarının sesleri

çalınırken kesilebilir veya hiç
çalmayabilir.

■ Klasörler ve müzik dosyalarının
gösterme sırası sembolü → Numara
→ Dil

■ Klasör veya dosya adları için Joliet
dosya sisteminde yazılan
maksimum 64 karakter tanınır.

MP3 (WMA) müzik dosyaları
hakkında
■ Çalınabilen MP3 dosyaları:

◆ Bit hızı: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Örnekleme frekansı:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(MPEG-1 için)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2 için)

■ Bu ürün mp3, .wma (küçük harfler)
veya .MP3 veya .WMA (büyük
harfler) dosya adı uzantılı MP3
(WMA) dosyalarını gösterir.

■ Bu ürün MP3 dosyaları için albüm,
sanatçı, vb. gibi ID3 tag (Versiyon
1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) bilgilerini
gösterebilir.

■ Depolama tipine göre
kullanılabilen, dört karakterli dosya
adı uzantıları (.mp3) da dahil,
dosya/klasör adları.
◆ ISO 9660 Level 1: Maksimum 12

karakter
◆ ISO 9660 Level 2: Maksimum 31

karakter
◆ Joliet: Maksimum 64 karakter

(1 bayt)
◆ Windows uzun dosya adı:

maksimum 128 karakter (1 bayt)
■ Bu ürün VBR kullanan MP3

dosyalarını çalabilir. Bir VBR tipi
MP3 dosyası çalındığında, kalan
süre göstergesi gerçek süreden
farklı olabilir.

Ana tuşlar/düğmeler
USB müzik dosyalarını çalmak için
kullanılan tuşlar ve kumanda birimleri:
(9) CD/AUX tuşu

Bir USB cihazı bağlı ise, USB çalma
modunu seçmek için tuşa tekrar
tekrar basın.
(14) MENU tuşu TUNE düğmesi ile
■ Parça listesinde ilerlemek, menü

veya MP3 (WMA) parça bilgileri için
düğmeyi çevirin.

■ Güncel öğede veya güncel modda
verilen menü ekranını göstermek
için tuşa basın.

(8) fSEEKe tuşları
■ Bir önceki veya sonraki parçayı

çalmak için bu tuşlara basın.
■ Geriye veya hızlı ileriye sarmak için

bu tuşları basılı olarak tutun ve
sonra normal hızda çalmak için
bırakın.

(7) BİLGİ [INFO] tuşu
Çalınmakta olan parçanın bilgilerini
görüntüler.
(15) P BACK tuşu
Giriş öğesini iptal edin veya önceki
menüye dönün.
(16) SESSİZ [@] tuşu
Ses kısma modunu açmak veya
kapatmak için bu tuşa basılı tutun.
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USB Depolama Aygıtının bağlanması

Üzerinde çalınacak müzik parçaları
bulunan USB depolama aygıtını USB
bağlantı terminaline bağlayın.

■ Cihaz USB depolama aygıtındaki
bilgileri okumayı tamamladığında,
otomatik olarak çalmaya başlar.

■ Okunamayan bir USB depolama
aygıtı bağlandığında, bir hata
mesajı görüntülenir ve ürün
otomatik olarak daha önce
kullanılmakta olan işleve veya FM
radyo işlevine geri döner.

Çalınacak olan USB depolama aygıtı
zaten bağlı ise, USB çaları seçmek
için CD/AUX tuşuna tekrar tekrar
basın.
Otomatik olarak daha önceki çaldığı
noktadan başlar.

Daha sonra, USB çaların işlevleri CD/
MP3 çalınması gibi çalışır.
USB müzük dosyasının çalınmasına
son verilmesi
Başka bir işlev seçmek için
RADIO BAND veya CD/AUX tuşuna
basın.
Müzik çalmaya son vermek ve USB
depolama aygıtını çıkartmak için,
USB aygıtının güvenle çıkartılması
için, USB Menüsü → USB işlevi
kullanılmalıdır.

USB menüsünün kullanılması
USB Menüsündeki Şarkıları karıştır /
Tekrarla /Klasörler / Ara... için verilen
talimatlar CD/MP3 çaların CD
menüsü için de aynıdır; sadece
USB'yi çıkart noktası eklenmiştir. CD
menü sündeki CD/MP3 çalar
işlevlerine bakın.
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USB Menüsü → USB'nin çıkartılması

USB Menüsünü görüntülemek için
çalma modunda MENU tuşuna basın.
USB Çıkar seçeneğine gitmek için
TUNE düğmesini çevirin ve bundan
sonra MENU tuşuna basarak ekranda
USB aygıtının güvenli olarak
kaldırılabileceğini gösteren bir mesaj
görünür.
USB aygıtını USB bağlantı
terminalinden çıkartın.
Daha önce kullanılmakta olan işleve
geri dönün.

iPod çalar

Ana tuşlar/düğmeler
iPod müzik dosyalarını çalmak için
kullanılan tuşlar ve kumanda birimleri:
(9) CD/AUX tuşu
Bir iPod bağlı ise, iPod çalma modunu
seçmek için tuşa tekrar tekrar basın.
(14) MENU tuşu TUNE düğmesi ile
■ Çalmakta olan parçaların listesine

bakmak için düğmeyi çevirin.
■ Güncel öğede veya güncel modda

verilen menü ekranını göstermek
için tuşa basın.

(8) fSEEKe tuşları
■ Bir önceki veya sonraki parçayı

çalmak için bu tuşlara basın.
■ Geriye veya hızlı ileriye sarmak için

bu tuşları basılı olarak tutun ve
sonra normal hızda çalmak için
bırakın.

(7) BİLGİ [INFO] tuşu
Çalınmakta olan parçanın bilgilerini
görüntüler.
(15) P BACK tuşu

Önceki öğeyi iptal edin veya önceki
menüye dönün.
(16) SESSİZ [@] tuşu
Ses kısma modunu açmak veya
kapatmak için bu tuşa basılı tutun.

iPod çaların bağlanması

Üzerinde çalınacak müzik parçaları
bulunan iPod aygıtını USB bağlantı
terminaline bağlayın.
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■ Bazı iPod/iPhone ürün modelleri
desteklenmeyebilir.

■ Bu ürüne iPod'u sadece, iPod
ürünleri tarafından desteklenen
bağlantı kabloları ile bağlayın.
Başka bağlantı kabloları
kullanılamaz.

■ Bazı durumlarda, iPod ürünü bu
ürüne bağlı iken, kontak
kapatıldığında hasar görebilir.
Kullanılmayan iPod ürününü,
aracın kontağı kapatıldıktan sonra
bu üründen ayırın.

■ Cihaz iPod depolama aygıtındaki
bilgileri okumayı tamamladığında,
otomatik olarak çalmaya başlar.

■ Okunamayan bir iPod cihazı
bağlandığında, ilgili hata mesajı
görüntülenir ve ürün otomatik
olarak daha önce kullanılmakta
olan işleve veya FM radyo işlevine
geri döner.

Çalınacak olan iPod cihazı zaten
bağlı ise, USB çaları seçmek için
CD/AUX tuşuna tekrar tekrar basın.
■ Otomatik olarak daha önce çaldığı

noktadan başlar.

■ Bu ürünle birlikte kullanılan iPod
çalardaki çalma işlevleri ve
gösterilen bilgiler iPod içinde
bulunan çalma sırası, yöntemi ve
gösterilen bilgilerinden farklı
olabilir.

■ iPod ürünü tarafından sunulan
arama işlevi ile ilgili öğelerin
sınıflandırılması için, aşağıdaki
tabloya bakın.

iPod'un çalıştırılması CD/MP3
çalarlarda olduğu gibidir.
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iPod çalmayı durdur
Çalmaya son vermek için,
RADIO BAND veya CD/AUX tuşuna
basın ve başka bir işlev seçin.

iPod menüsünün kullanılması
iPod menü sündeki Şarkıları karıştır /
Tekrarla / Klasörler Ara... (sesli
kitaplar ve besteciler dahil) talimatları
CD/MP3 çaların CD menüsü ile
benzerdir; sadece iPod'u çıkart
noktası eklenmiştir. Kullanmak için
CD/MP3'deki menü noktalarına
bakın.
iPod menüsü → iPod'u çıkart

iPod menüsünü görüntülemek için
çalma modunda MENU tuşuna basın.
iPod Çıkar özelliğine gitmek için
TUNE düğmesini çevirin ve bundan
sonra MENU tuşuna basarak ekranda
aygıtın güvenli olarak
kaldırılabileceğini gösteren bir mesaj
görünür.
İPod cihazını USB bağlantı
terminalinden ayırın.
Daha önce kullanılmakta olan işleve
geri dönün.

Harici Ses (AUX) Girişi

Ana tuşlar/düğmeler
Bağlı olan bir harici ses cihazının ses
çıkışı ile Bilgi ve Eğlence Sisteminin
zengin ses olanaklarından
yaralanabilmek için kullanılan tuşlar
ve kumanda birimleri:
(9) CD/AUX tuşu
Harici bir ses cihazı bağlandığında,
harici ses (AUX) giriş modunu
seçmek için tuşa tekrar tekrar basın.
(2) SES [VOL] düğmesi

Ses seviyesini ayarlamak için ayar
düğmesini çevirin.
(16) SESSİZ [@] tuşu
Ses kısma modunu açmak veya
kapatmak için bu tuşa basılı tutun.

Harici bir ses bağlantısı
Harici ses cihazının ses çıkışını AUX
giriş terminaline bağlayın.

Bir harici ses cihazı bağlandığında,
Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik
olarak harici ses (AX) girişi moduna
geçer.
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Harici ses sistemi bağlı ise, CD/AUX
tuşuna basarak harici ses girişi
moduna geçin.
Sesi ayarlamak için SES VOL
düğmesini çevirin.

Cep telefonu
Bluetooth®
Ana tuşlar/düğmeler
Aşağıdaki ana tuşlar ve düğmeler
müzik dosyalarını çalmak için veya bir
Bluetooth cihaz üzerinden çağrı
işlevleri için kullanılır.
(9) CD/AUX tuşu
Müzik çalma işlevli bir Bluetooth cihaz
bağlandığında, Bluetooth ses çalma
modunu seçmek için birkaç kez
basın.
(14) MENU tuşu TUNE düğmesi ile
■ Menü ekranını görüntülemek için

Bluetooth cep telefonu modundan
bu tuşa basın.

■ Menüye veya değer ayarlamaya
geçmek için düğmeyi çevirin.

(15) PBACK
Giriş öğesini iptal edin veya önceki
ekrana/menüye dönün.

(8) fSEEKe tuşları
■ Bir önceki veya bir sonraki parçayı

çalmak için, Bluetooth ses çalma
modunda bu tuşlara basın.

■ Geriye veya hızlı ileriye sarmak için
bu tuşları basılı olarak tutun ve
normal hızda çalmak için bırakın.

(16) TELEFON [y] / SESSİZ [@]
■ Bluetooh modunu etkinleştirmek

için bu tuşa basın.
■ Ses kısma modunu açmak veya

kapatmak için bu tuşa basılı tutun.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth cihazın kaydedilmesi
Bilgi ve Eğlence Sistemine
bağlanacak olan Bluetooth cihazı
kaydedin.
İlk olarak, Bluetooth ayarları
menüsünden bağlanacak olan
Bluetooth kurun ve diğer cihazların
Bluetooth cihazı aramalarını
sağlayın.
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CONFIG tuşuna basın ve MENU
tuşunu TUNE düğmesi ile kullanarak
Ayarlar → Bluetooth ayarları →
Bluetooth → Cihaz ekle bölümüne
gidin ve sonra MENU tuşuna basın.
■ Bluetooth cihazlar sadece

CONFIG tuşu ile değil, aynı
zamanda Telefon menüsü →
Bluetooth ayarları → Bluetooth →
Cihaz Ekle kullanılarak da
kaydedilebilir.

■ Bilgi ve Eğlence Sistemine zaten
bir Bluetooth cihaz bağlı ise,
ekranda Bluetooth meşgul mesajı
görünür.

■ Ekranda bir mesaj ve güvenlik kodu
ile Bağlantı Standby görünür (ilk
değer 0000'dır, ve Ayarlar →
Bluetooth ayarları → Bluetooth →
Bluetooth Kodunu değiştir
üzerinden değiştirilebilir.)

Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlanacak
olan Bluetooth cihaz aranarak
bulunabilir.
Bilgi ve Eğlence Sisteminin güvenlik
kodunu Bluetooth cihazı üzerinden
girin.

Bilgi ve Eğlence Sistemine
bağlanacak olan cihaz başarı ile
kaydedilirse, ekranda Bluetooth
cihazın bilgileri görünür.
■ Bilgi ve Eğlence Sistemi beş adete

kadar Bluetooth cihazı
kaydedebilir.

■ Bazı Bluetooth cihazları
kullanabilmek için, Daima bağlan
öğesi ayarlanmış olmalıdır.

Bluetooth cihazlarının bağlanması/
silinmesi/ayrılması
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Dikkat

Zaten bir Bluetooth cihazı bağlı
ise, önce bu cihazın bağlantısının
kesilmesi gerekir.

İlk olarak, Bluetooth kurulum
menüsünden bağlanacak olan
Bluetooth cihazı kurun ve diğer
cihazların Bluetooth cihazı
aramalarını sağlayın.
CONFIG tuşuna basın ve MENU
tuşunu TUNE düğmesi ile kullanarak
Ayarlar → Bluetooth ayarları →
Bluetooth → Cihaz listesi bölümüne
gidin ve sonra MENU tuşuna basın.
MENU tuşunu TUNE düğmesi ile
kullanarak kaydedilen Bluetooth
cihazdan bağlanacak olan cihaza
geçin ve sonra MENU tuşuna basın.

Kaydetmek için MENU tuşunu TUNE
düğmesi ile kullanarak, öğe seçmeye,
silmek için öğe silmeye geçebilir ve
MENU tuşuna basabilirsiniz.

Güncel olarak bağlı olan Bluetooth
cihazını ayırmak için, cihaz listesi
ekranından, bağlı olan cihazı seçin,
ekranda Ayır görünür, sonra da
MENU tuşuna basın.

Bluetooth kaydederken/bağlarken
alınması gereken önlemler
■ Bluetooth bağlantısı yapmak

mümkün değilse, tüm cihaz listesini
bağlanacak olan Bluetooth
cihazından silin ve yeniden
deneyin. Tüm cihaz listesini silmek
mümkün değilse, aküyü yeniden
takın ve yeniden bağlayın.
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■ Bluetooth cihazı bağlandıktan
sonra bir sorun oluştuğunda,
MENU tuşunu TUNE düğmesi ile
kullanarak Ayarlar → Bluetooth
ayarları → Fabrika ayarlarına dön
gerçekleştirin.
Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence
Sistemi bağlantısında oluşan
hataya sebep olan cihazı başlangıç
durumuna getirin.

■ Bazı durumlarda, bir stereo kulaklık
seti bağlı olmasına rağmen,
Bluetooth sadece eller serbest
veya Bluetooth ses çalma işlevleri
ile bağlanabilir. Bu durumda,
Bluetooth cihazını kullanarak Bilgi
ve Eğlence Sistemini deneyin ve
yeniden bağlayın.

■ Stereo kulaklık setlerini
desteklemeyen Bluetooth
cihazlarda, Bluetooth ses çalma
işlevi kullanılamaz.

■ Bir USB fişi üzerinden bir iPhone
bağlandığında, Bluetooth sesi
üzerinden müzik dinlemek mümkün
değildir. Buna cep telefonunun özel
ayarları sebep olmaktadır.

Bluetooth ses düzeni

Bluetooth sesi nasıl dinlenir
■ A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile) versiyonu 1.2
ve yükseğini destekleyen bir cep
telefonu veya Bluetooth cihazı
ürüne kaydedilmeli ve
bağlanmalıdır.

■ Öğeyi bir stereo kulaklık seti olarak
bağlamak/kurmak için cep
telefonundan veya Bluetooth
cihazından, Bluetooth cihazının
tipini bulun.
Stereo kulaklık seti başarı ile
bağlanırsa, ekranın sağ alt
tarafında bir müzik notası simgesi
[n] görünür.

■ Cep telefonunu Bluetooth bağlantı
terminaline bağlamayın. CD/MP3
ve Bluetooth sesi l modunda
takılırsa, bir hata oluşabilir.

Bluetooth sesinin çalınması

Bağlı olan Bluetooth ses çalma
modunu seçmek için CD/AUX tuşuna
tekrar tekrar basın.
Bluetooth cihazı bağlı değilse, bu
işlev seçilemez.
Cep telefonu veya Bluetooth cihazını
etkinleştirildiğinde müzik dosyaları
çalınır.
■ Bluetooth cihazı tarafından çalınan

ses Bilgi ve Eğlence Sistemi
üzerinden aktarılır.

■ Bluetooth sesini çalmak için,
müziğin stereo kulaklık seti
bağlandıktan sonra en az bir kez
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cep telefonunun veya Bluetooth
cihazının müzik çalma modunda
çalınmış olması gerekir. En az bir
kez çaldıktan sonra, müzik çalar
müzik çalma moduna girdiğinde
otomatik olarak müzik dinlenir ve
müzik çalar modu sona erdiğinde
otomatik olarak durur. Cep telefonu
veya Bluetooth cihazı bekleme
ekranı modunda değilse, Bluetooth
ses çalma modunu otomatik olarak
çalmazlar.

Bir önceki veya sonraki parçaya
geçmek için fSEEKe tuşlarına basın
veya hızlı ileriye ya da geriye sarmak
için bu tuşları basılı olarak tutun.
■ Bu işlev sadece, AVRCP (Audio

Video Remote Control Profile)
versiyon 1.0 veya üzerini
destekleyen cihazlarla çalışır.
(Bluetooth cihazının seçeneklerine
bağlıdır, bazı cihazlar ilk bağlantıda
AVRCP bağlandığını gösterebilir.)

■ Çalmakta olan parça ve parçanın
konumu Bilgi ve Eğlence Sistemi
ekranında gösterilmez.

Bluetooth sesi çalarken alınacak
önlemler
■ Bluetooth sesi çalarken parçaları

çok çabuk değiştirmeyin.
Bilgi ve Eğlence Sisteminden cep
telefonuna veri aktarımı biraz vakit
alır.

■ Cep telefonu veya Bluetooth cihazı
bekleme ekranı modunda değilse,
Bluetooth ses çalma moduna
rağmen otomatik olarak
çalmayabilir.
Bluetooth ses çalması
çalışmıyorsa, cep telefonunun
bekleme ekranı modunda olup
olmadığını kontrol edin.

■ Bazen, Bluetooth sesi çalarken ses
kesilebilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi
sesi cep telefonundan veya
Bluetooth cihazdan çıktığı gibi
aktarır.

Bluetooth hata mesajları ve önlemler
■ Bluetooth devre dışı

Bluetooth etkinleştirmenin AÇIK
olarak kurulmuş olmasını kontrol
edin. Bluetooth etkinleşir

etkinleşmez Bluetooth işlevi derhal
kullanılabilir.

■ Bluetooth meşgul
Bağlı olan başka bir Bluetooth
cihazı olup olmadığını kontrol edin.
Başka bir cihazı bağlamak için,
önce bağlı olan cihazı ayırın ve
sonra takın.

■ Cihaz listesi dolu.
Kayıtlı olan cihaz sayısının 5'ten az
olup olmadığını kontrol edin. 5'in
üzerinde cihaz kaydedilemez.

■ Telefon rehberi yok
Cep telefonu kişilerin aktarımını
desteklemiyorsa, ekranda bu
mesaj görünür. Birkaç kez
denenmesine rağmen tekrardan bu
mesaj görünürse, cihaz kişileri
aktarma işlevini desteklemiyor
demektir.

Not
Kişilerin aktarılması destekleniyorsa
bir mesaj gösterilir ve aynı zamanda
bir cihaz hatası da aktarılır. Bu
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durum oluştuğunda, cihazı yeniden
güncelleştirin.

■ Telefon rehberi boş
Cep telefonunda kayıtlı telefon
numaraları yoksa, bu mesaj
görüntülenir. Bu mesaj ayrıca, cep
telefonu kaydı aktarımı
desteklendiğinde, fakat bu Bilgi ve
Eğlence Sistemi tarafından
desteklenmediğinde görüntülenir.

Eller serbest telefon
Çağrı alma

Bağlı olan bir Bluetooth cep telefonu
üzerinden bir telefon gelirse,
çalınmakta olan müzik kesilir ve cep
telefonu çalar; ekranda ilgili bilgiler
görünür.

Dikkat

Cep telefonuna bağlı olarak zil
sesini aktarmak mümkündür. Ses
çok az ise, cep telefonunuzun zil
sesi seviyesini ayarlayın.

Telefonla görüşmek için,
direksiyondaki ses kumandasının
çağrı (call) tuşuna basın veya TUNE
düğmesini yanıt (answer)
fonksiyonuna kadar çevirin ve
bundan sonra MENU tuşuna basın.

■ Çağrıyı kabul etmek
istemiyorsanız, direksiyondaki ses
kumandasında Hang up/Mute
tuşuna basın veya Reddet seçmek
için TUNE düğmesi ile MENU
tuşunu kullanın.



134 Bilgi ve Eğlence Sistemi

■ Telefonla görüşürken gelen sesi
kısmak istiyorsanız, TUNE
düğmesi ile MENU tuşunu
kullanarak, Mikrofonu Kapat (Mute
Mic) seçeneğini seçin.

■ Telefonla konuşurken gizli
görüşme moduna geçmek
istiyorsanız, direksiyondaki ses
kumandasının çağrı (call) tuşunu
basılı olarak tutun (bazı cep
telefonları, telefon seçeneklerine
bağlı olarak gizli görüşme modunu
desteklemeyebilir).

■ Bilgi ve Eğlence sistemi ile
Bluetooth bağlı durumda bir telefon
geldiğinde, bazı cep telefonları
otomatik olarak gizli görüşme
moduna geçmez. Bu durum her
cep telefonunun orijinal
spesifikasyonlarına göre değişir.

■ Bir uygulamada iletişim servisi
sunucusu tarafından desteklenen
üçüncü taraf görüşmesi ile ilgili
servisleri kullanabilmek
mümkünse, bir görüşme esnasında
Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden
telefon görüşmesi yapmak
mümkündür.

■ Üç veya daha fazla kişi ile görüşme
yapıldığında, ekranda
görüntülenen içerikler pratikte
verilen bilgilerden farklı olabilir.

Bir çağrının sona erdirilmesi
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Bir çağrıyı sona erdirmek için,
direksiyon simidi ses
kumandasındaki Hang up/Mute
tuşuna basın veya Kapat'a geçmek
için TUNE düğmesini çevirin ve
bundan sonra MENU tuşuna basın.

Tekrar arama ile çağrı

Direksiyondaki ses kumandasından,
çağrı (call) tuşuna basarak, ekrana
yeniden arama kılavuzunu getirin
veya arayanlar ekranına bakmak için
tuşu basılı olarak tutun.

Evet veya kişileri seçmek için TUNE
düğmesini çevirin ve görüşme
yapmak için MENU tuşuna veya çağrı
[g] tuşuna basın.
■ Cep telefonu bekleme modunda

değilse, cep telefonunuz tekrar
arama işlevini desteklemiyor
olabilir. Bu durum cep telefonunun
seçeneklerine bağlıdır.

■ Bir numara yeniden arandığında,
bağlı olan telefon numarası
ekranda görünmez.

■ Cep telefonuna bağlı olarak bazı
durumlarda, tekrar arama modu
yerinde, gelen çağrılar listesinden

veya cevapsız çağrılar kullanılarak
arama yapılabilir. Bu durum cep
telefonunun seçeneklerine bağlıdır.

Yukarıda gösterildiği gibi, bağlantı
işlevlerini görüntülemek için telefon
bağlı durumda, MENU tuşuna basın.
Ekrana gelen menüdeki işlevleri
kullanmak için TUNE düğmesi ile
MENU tuşunu kullanın.
Telefonla konuşurken, gizli moduna
geçmek için, direksiyondaki ses
kumandasının çağrı [g] tuşunu basılı
olarak tutun.
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Numara girerek arama

Bir telefon numarası girerek arama
yapmak için, MENU tuşuna basın ve
TUNE düğmesini Numara Girişi
seçimine döndürün ve bundan sonra
MENU tuşuna basın.

İstenen harfleri seçmek için TUNE
düğmesini çevirin ve numarayı
girmek için MENU tuşuna basın.
■ Tüm telefon numaralarını girmek

için bu işlemi tekrarlayın.
■ P BACK tuşuna basarak harfleri

silin veya girilen tüm içeriği silmek
için tuşu basılı olarak tutun.

■ Girilen içerikleri düzenlemek için
aşağıdaki içeriklere bakın.

1. Git [_ 6]: Girdi konumuna git
2. Sil [⌫]: Girilen karakteri sil

3. Telefon defteri [d]: Adresleri ara
(telefon numaraları
güncellendikten sonra
kullanılabilir)

4. Ara [y]: Arama yap

Bir telefon numarası tamamen
girildikten sonra, TUNE düğmesini
çevirerek [y] aramasını başlat ve
görüşmeyi başlatmak için TUNE
düğmesi ile MENU tuşuna basın.
Aramayı bitirmek için, TUNE
düğmesini çevirerek Kapat seçin ve
bundan sonra MENU tuşuna basın.
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Telefon menüsünün
kullanılması

Telefon menüsü → Telefon rehberi →
Ara

MENU tuşuna basın, TUNE
düğmesini çevirerek Telefon rehberi
seçin ve bundan sonra MENU tuşuna
basın.
Kullanılacak kişiler yoksa, ekranda bir
bilgi görünür ve bir önceki menüye
yönlendirilirsiniz.
Araştır menüsünü seçmek için
TUNE düğmesini çevirin ve bundan
sonra MENU tuşuna basın.

Ad veya Soyad seçmek için TUNE
düğmesini çevirin ve bundan sonra
MENU tuşuna basın.

Arama terimleri/aralığı seçmek için
TUNE düğmesini çevirin ve bundan
sonra MENU tuşuna basın.

İstenen öğeyi seçmek için, arama
sonuçları ekranından TUNE
düğmesini çevirin ve daha sonra bu
öğeye air ayrıntılara bakmak için
MENU tuşuna basın.
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İlgili numarayı çevirmek için, MENU
tuşuna basın.
Daha fazla yönerge için, telefon
görüşmesi yapılması konusuna
bakın.

Telefon menüsü → Telefon rehberi →
Güncelleştirme

Bağlı olan cep telefonundaki kişileri
sisteme aktarın.
MENU tuşunu TUNE düğmesi ile
kullanarak, Telefon menüsü →Telefon
rehberi → Güncelleştir seçin ve daha
sonra MENU tuşuna basın.

Evet veya Hayır seçmek için TUNE
düğmesini çevirin ve daha sonra
MENU tuşu ile güncelleştirmeyi
etkinleştirin veya iptal edin.
Kişileri güncelleştirme uyarısı
■ Bu işlev, kişileri güncelleştirme ve

gelen çağrıları aktarma işlevini
destekleyen cep telefonları ile
mümkündür. (Ürün bu işlevleri
desteklemeyen bir cep telefonuna
bağlandığında, gelen çağrılar Bilgi
ve Eğlence Sistemi üzerinden
gösterilebilir.)

■ 1000'den fazla numarada bir
güncelleştirme işlevi
desteklenmez.
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■ Kişileri güncelleştirme işlemi
esnasında eller serbest ve
Bluetooth ses çalma işlevleri kesilir
(eller serbest ve Bluetooth ses
çalma dışındaki diğer tüm işlevler
kullanılabilir.)

■ Telefon rehberindeki kişileri
güncelleştirmek için, kişileri
aktarma onayı istenebilir. Bekleme
ekranı uzun bir süre değişmezse,
cep telefonunun onaylama talep
edip etmediğini kontrol
edebilirsiniz. Cep telefonunun
onaylanması isteniyorsa, kabul
edilmediğinde tüm Bluetooth
bağlantıları kesilir ve cihaz sonra
yeniden bağlanır.

■ Gelen çağrılar alınırken, cep
telefonundan aktarma onayı
alınması gerekebilir. Bekleme
ekranı uzun bir süre değişmezse,
cep telefonunun onaylama talep
edip etmediğini kontrol edin.
Cep telefonunun onaylanması
isteniyorsa, kabul edilmediğinde
tüm Bluetooth bağlantıları kesilir ve
cihaz sonra yeniden bağlanır.

■ Cep telefonunda kayıtlı olan
bilgilerde bir sorun varsa, kişiler
güncelleştirilemeyebilir.

■ Bilgi ve Eğlence Sistemi sadece
UTF-8 biçiminde kodlanmış olan
bilgileri kullanır.

■ Kişiler güncelleştirilirken diğer
işlemler (oyun, harita arama,
navigasyon vb.) etkinleştirildiğinde
veya gelen çağrıları aktarma
devam ederken, güncelleştirme/
aktarma işlemi çalışmayabilir.
Bunun sebebi, cep telefonu
çalışırken yürütülen işlemlerin veri
aktarımını etkilemesidir.

■ Kişiler güncelleştirildiğinde veya
gelen çağrılar aktarıldığında, tüm
eller serbest ve Bluetooth ses
çalma modları otomatik olarak
ayrılır ve yeniden bağlanır.

■ Telefonda konuşurken Bilgi ve
Eğlence sistemi kapanırsa, çağrı
cep telefonuna aktarılır. Bazı cep
telefonlarında daha önce bir çağrı
aktarma işlevinin kurulması
gerekebilir, bu durum cep
telefonunun tipine bağlıdır.

■ Kullanıcı bağlantıyı doğrudan
keserse (Bilgi ve Eğlence Sistemi
ya da cep telefonunu ile), otomatik
bağlantı işlevi çalışmaz.
Otomatik bağlantı: Bu işlev en son
bağlı olan cihazı otomatik olarak
bulur ve bağlar.

■ Seçildiğinde cep telefonundaki
kişiler daima listelenemeyebilir.
Bilgi ve Eğlence Sistemi sadece
cep telefonundan aktarılanları
gösterir.

■ Kişilerin güncelleştirilmesi her kişi
dizininden sadece dört telefon
numarası (Cep Telefonu, İş Yeri,
Ev ve Diğerleri) gösterebilir.

■ Kişiler güncelleştirilirken dil
değiştirilmesi, daha önce yapılan
tüm güncelleştirmeleri siler.

■ Cep telefonu bir bekleme ekranı ile
kurulmamış ise, bu Bilgi ve Eğlence
Sistemi ile telefon görüşmeleri
yapılamaz.

■ Cep telefonunun işletim sistemi
(OS) güncelleştirildiğinde, cep
telefonu Bluetooth işlevinin
çalışması da değişebilir.



140 Bilgi ve Eğlence Sistemi

■ Özel karakterler ve
desteklenmeyen diller ____ olarak
gösterilir.

■ Kişilere kaydedilen isimsiz çağrılar
Kişilerde telefon numarası yok
olarak gösterilir.

■ Bilgi ve Eğlence Sistemi kişileri,
gelen çağrıları ve tekrar arama
bilgilerini cep telefonundan
aktarıldığı gibi gösterir.

Telefon menüsü → Telefon rehberi →
Tümünü sil

Sistemde kayıtlı olan her telefon
numarası iptal edilir.

MENU tuşunu TUNE düğmesi ile
kullanarak Telefon menüsü → Telefon
rehberi → Tümünü Sil seçin ve daha
sonra MENU tuşuna basın.
Evet veya Hayır seçmek için TUNE
düğmesini çevirin ve sonra MENU
tuşu ile tüm kişileri iptal edin veya
silin.

Telefon menüsü → Çağrı listeleri

Kişileri kontrol edin, kullanın veya
silin.
MENU tuşunu TUNE düğmesi ile
kullanarak Telefon menüsü → Çağrı
listeleri seçin ve sonra MENU tuşuna
basın.

TUNE göstergesini kullanarak
ayrıntılı gelen çağrıları seçin ve sonra
MENU tuşuna basın.

Tüm gelen çağrıları kontrol etmek ve
bir numarayı aramak için TUNE
düğmesini çevirin.
Gelen çağrılardan seçilen bir
numarayı aramak için MENU tuşuna
basın.
■ Çağrı günlüğü seçildiğinde, Lütfen

bekleyiniz yazısı çok uzun bir süre
ekranda kalırsa, cep telefonunun
çağrı numaralarının onaylanmasını
isteyip istemediğini kontrol edin.
Cep telefonunu onaylama işlemleri
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tamamlandıktan sonra, kişiler ve
çağrı günlüğü Bilgi ve Eğlence
sistemine aktarılır.

■ Cep telefonundaki çağrı günlüğü ile
Bilgi ve Eğlence sistemi üzerindeki
bilgiler farklı olabilir. Bilgi ve
Eğlence sistemi cep telefonundan
aktarılan bilgileri olduğu gibi
gösterir.

Telefon menüsü → Bluetooth ayarları

Bluetooth işlevini kurun.
MENU tuşunu TUNE düğmesi ile
kullanarak Telefon menüsü →
Bluetooth ayarları seçin ve sonra
MENU tuşuna basın.

Bluetooth işlevini etkinleştirmek,
Bluetooth cihazını kaydetmek/
bağlamak/silmek veya Bluetooth
kodunu değiştirmek çin MENU tuşunu
TUNE düğmesi ile kullanarak
Bluetooth seçin, sonra MENU tuşunu
ile TUNE düğmesi ile kullanarak
istenen öğeyi ayarlayın.

Bluetooth tarafından kullanılan zil
sesi ve seviyesini ayarlamak için
MENU tuşunu TUNE düğmesi ile
kullanarak Ses & Sinyali seçin ve
sonra MENU tuşunu ile TUNE
düğmesi ile kullanarak istenen öğeleri
ayarlayın.

■ Cep telefonuna bağlı olarak,
mevcut olan zil seslerinizi Bilgi ve
Eğlence sistemine aktarmak
mümkündür. Bu tip cep telefonları
için, seçilen zil sesini kullanmak
mümkün değildir.

■ Zil seslerinizi aktaran cep
telefonları için, zil sesi cep
telefonundan aktarılan ses
seviyesine bağlıdır. Ses seviyesi
çok düşük ise, cep telefonunun zil
sesi seviyesini ayarlayın.

Bluetooth ayarları varsayılan
değerlere getirmek için MENU tuşunu
ile TUNE düğmesi ile kullanarak
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başlangıç ayarına sıfırlama öğesini
seçin ve sonra MENU düğmesi ile
Evet seçin.
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Klima Sistemi

Klima Sistemi ............................. 143
Havalandırma çıkışları ............... 151
Bakım ......................................... 152

Klima Sistemi
Isıtma ve havalandırma
sistemi
Tip 1

Tip 2

Kumanda düğmeleri:
■ Sıcaklık
■ Hava dağıtımı
■ Fan hızı
■ Isıtma
■ Ön camın buzlarının giderilmesi
■ Hava sirkülasyonu 4
■ Isıtmalı arka cam Ü 3 33.

Sıcaklık
Düğmeyi çevirerek sıcaklığı
ayarlayın.
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Kırmızı alan = Sıcak
Mavi alan = Soğuk

Isıtma kapasitesi, motor ısınıncaya
kadar tamamen temin edilemez.

Hava dağıtımı
Ortadaki düğmeyi çevirerek
havalandırma çıkışını seçin.
L = Baş bölgesine ve ayak

bölgesine.
K = Havanın çoğu ayak

bölümündeki havalandırma
çıkışlarına, küçük bir kısmını da
ön cam ile ön kapı camlarına ve
yan havalandırma çıkışlarına
yönlendirilir.

M = Ayarlanabilen havalandırma
çıkışları üzerinden baş
bölgesine.

J = havanın çoğu ayak
bölümündeki havalandırma
çıkışlarına, küçük bir kısmını da
ön cam ile ön kapı camlarına ve
yan havalandırma çıkışlarına
yönlendirilir.

V = Havanın çoğu ön cama ve ön
kapı camına, küçük bir kısmı da
yan havalandırma çıkışlarına
yönlendirilir.

Fan hızı
Hava akışı kontrol düğmesini istenen
hıza getirin.

Isıtma

Normal ısıtma
1. Tip 1: Resirkülasyon modu için

devirdaim kolunu sağa doğru
hareket ettirin.
Tip 2: Resirkülasyon modu için
resirkülasyon düğmesine basın.
Resirkülasyonun açık olduğuna
bir gösterge lambası ile işaret
edilir.

2. Hava dağıtım düğmesini çevirin.
3. Fan kontrol düğmesini, istenilen

devire getirin.

Azami ısıtma
Yolcu bölmesini çabuk ısıtmak için
azami ısıtma modunu kullanın.
Uzun süreliğine kullanmayın. Çünkü
araç içindeki hava kirlenebilir ve
camlar buğulanabilir. Bu durumda da
bir kazaya sebep olabilir.
Camları temizlemek için:
Tip 1: hava dağıtım düğmesini V
konumuna çevirin ve hava
resirkülasyon kolunu sola hareket
ettirerek araca taze hava girmesini
sağlayın.
Tip 2: hava dağıtım düğmesini V
konumuna çevirin ve hava
resirkülasyon modunu dış hava
moduna hareket ettirerek araca taze
hava girmesini sağlayın.
Azami ısıtma için:
1. Tip 1: Resirkülasyon modu için

devirdaim kolunu sağa doğru
hareket ettirin.
Tip 2: Resirkülasyon modu için
resirkülasyon düğmesine basın.
Resirkülasyonun açık olduğuna
bir gösterge lambası ile işaret
edilir.
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2. Isıtma amacıyla sıcaklık kontrol
düğmesini kırmızı alanın sonuna
kadar çevirin.

3. Fan kontrol düğmesini, istenilen
devire çevirin.

Ön camın buzdan arındırılması
Tip 1

Tip 2

1. Tip 1: Resirkülasyon modunu, dış
hava moduna getirin ve hava
dağıtım düğmesini BUZ ÇÖZME
konumuna V çevirin.
Tip 2: Hava dağıtım düğmesini
BUZ ÇÖZME V konumuna
çevirin, resirkülasyon modu
otomatik olarak dış hava moduna
sabitlenir. Klima sistemi çalışıyor,
fakat gösterge lambası
değişmedi.

2. Sıcak hava için, sıcaklık kontrol
düğmesini kırmızı alana getirin.

3. Hızlı buz çözme için, fan kontrol
düğmesini en yüksek devire
getirin.

4. Yan havalandırma çıkışlarını
ihtiyaca göre açın ve yan camlara
doğru yönlendirin.

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) (J) veya
DEFROST (Buz çözme) (V)
kullanmayın.
Bu durum bir kazaya, kişisel
yaralanmaya veya aracınızda
hasara yol açabilir.
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Hava sirkülasyon sistemi 4
Tip 1

Hava sirkülasyon modu 4 kolu ile
açılır ve kapatılır.

Tip 2

Hava sirkülasyon modu 4 tuşu ile
açılır ve kapatılır.
Resirkülasyonun açık olduğuna bir
gösterge lambası ile işaret edilir.
* BUZ ÇÖZME modunda çalışırken,
ön camın tamamen temizlenmesi için
resirkülasyon dış hava moduna
getirilmelidir.

9 Uyarı

Aracın sürekli hava devridaim
modundayken sürülmesi
uykunuzun gelmesine sebep
olabilir. Taze hava için dış hava
modunu belli aralıklarla açın.
Hava sirkülasyon sistemi
açıldığında araç dışındaki taze
havanın araç içine girişi en aza
indirilir. Klimanın soğutma özelliği
açılmadığı takdirde havadaki nem
oranı artacak ve camlar
buğulanacaktır. Zaman geçtikçe
araç içerisindeki hava kalitesi
bozulur, bu durum araç içinde
bulunanların yorgunluk belirtileri
göstermesine yol açabilir.

Isıtmalı arka cam
Isıtmalı arka cam Ü tuşu ile
çalıştırılır.
Özelliğin çalıştığına bir gösterge
lambası ile işaret edilir.
Isıtmalı arka cam 3 33.



Klima Sistemi 147

Klima sistemi

9 Uyarı

Klima veya kalorifer çalışıyorken
araç içinde uyumayın. Oksijen
seviyesinin ve/veya vücut ısısının
düşmesi neticesinde bu durum
ciddi sağlık sorunlarına veya
ölüme sebep olabilir.

Tip 1

Tip 2

Kumanda düğmeleri:
■ Sıcaklık
■ Hava dağıtımı
■ Fan hızı
■ Buğudan ve buzdan arındırma
■ Hava sirkülasyonu 4
■ Soğutma n
■ Isıtmalı arka cam

Sıcaklık
Düğmeyi çevirerek sıcaklığı
ayarlayın.

Kırmızı alan = Sıcak
Mavi alan = Soğuk

Hava dağıtımı
Ortadaki düğmeyi çevirerek
havalandırma çıkışını seçin.
L = Baş bölgesine ve ayak

bölgesine.
K = Havanın çoğu ayak

bölümündeki havalandırma
çıkışlarına, küçük bir kısmını da
ön cam ile ön kapı camlarına ve
yan havalandırma çıkışlarına
yönlendirilir.

M = Ayarlanabilen havalandırma
çıkışları üzerinden baş
bölgesine.

J = havanın çoğu ayak
bölümündeki havalandırma
çıkışlarına, küçük bir kısmını da
ön cam ile ön kapı camlarına ve
yan havalandırma çıkışlarına
yönlendirilir.

V = Havanın çoğu ön cama ve ön
kapı camına, küçük bir kısmı da
yan havalandırma çıkışlarına
yönlendirilir.
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Fan hızı
Hava akışı kontrol düğmesini istenen
hıza getirin.

Ön camın buğudan
arındırılması
Tip 1

Tip 2

1. Tip 1: Resirkülasyon modunu, dış
hava moduna getirin ve hava
dağıtım düğmesini BUZ ÇÖZME
konumuna V çevirin.
Tip 2: Hava dağıtım düğmesini
BUZ ÇÖZME V konumuna
çevirin, resirkülasyon modu
otomatik olarak dış hava moduna
sabitlenir.

2. Tip 1: Soğutma modunu n açın.
Tip 2: Klima sistemi çalışıyor,
fakat gösterge lambası
değişmedi.

3. İstenilen sıcaklık değerini seçin.
4. Fan kontrol düğmesini istenen

devire getirin.

Hava sirkülasyon sistemi 4
Tip 1

Hava sirkülasyon modu 4 kolu ile
açılır ve kapatılır.
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Tip 2

Hava sirkülasyon modu 4 tuşu ile
açılır ve kapatılır.
Resirkülasyonun açık olduğuna bir
gösterge lambası ile işaret edilir.
* BUZ ÇÖZME modunda çalışırken,
ön camın tamamen temizlenmesi için
resirkülasyon dış hava moduna
getirilmelidir.

9 Uyarı

Aracın sürekli hava devridaim
modundayken sürülmesi
uykunuzun gelmesine sebep
olabilir. Taze hava için dış hava
modunu belli aralıklarla açın.
Hava sirkülasyon sistemi
açıldığında araç dışındaki taze
havanın araç içine girişi en aza
indirilir. Klimanın soğutma özelliği
açılmadığı takdirde havadaki nem
oranı artacak ve camlar
buğulanacaktır. Zaman geçtikçe
araç içerisindeki hava kalitesi
bozulur, bu durum araç içinde
bulunanların yorgunluk belirtileri
göstermesine yol açabilir.

Soğutma n
Tip 1:
n tuşuna basılarak çalıştırılır ve
kapatılır. Soğutma işlemi ancak motor
çalışırken ve fan açıkken
gerçekleşebilir.
Tip 2:

n tuşuna basılarak çalıştırılır ve
kapatılır. Soğutma işlemi ancak motor
çalışırken ve fan açıkken
gerçekleşebilir. Klimanın açık
olduğuna bir gösterge lambası ile
işaret edilir.
* Buz çözme modunda çalışırken,
Klima (A/C) anahtarı açılır ve
gösterge değişmeden A/C ON (klima
açık) moduna ayarlanmalıdır.
Klima sistemi, dış hava sıcaklığı
donma noktasının biraz üzerinde
olduğunda havayı soğutur ve nemini
alır (kurutur). Bu yüzden aracın
altından yoğuşma suyu damlayabilir.
Soğutma ve kurutma gerekmediği
zaman, yakıt tasarrufu sağlamak için
soğutma sistemini kapatın.
Fan kontrol düğmesi, kapalı konumda
olduğunda klima çalışmayacaktır.
Klima sistemi açık olmasına rağmen,
sıcaklık düğmesi kırmızı alana
ayarlandığında, araç sıcak hava
üretir.
Klima sistemini kapatmak için fan
düğmesini 0 konumuna getirin.
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Dikkat

Sadece doğru soğutma maddesi
kullanın.

9 Uyarı

Klima sistemlerinin bakımı sadece
uzman ve yetkili personel
tarafından yapılmalıdır. Uygun
olmayan bakım yöntemleri
yaralanmalara sebep olabilir.

Normal soğutma
1. Klima sistemini açın.
2. Soğutma için sıcaklık kontrol

düğmesini mavi alana getirin.
3. Hava dağıtım düğmesini çevirin.
4. Fan kontrol düğmesini istenen

devire getirin.

Maksimum soğutma
Tip 1

Tip 2

Sıcak havada ve aracınızın uzun süre
güneş ışığı altında kaldığı durumlarda
azami soğutma elde etmek için:
1. Klima sistemini açın.
2. Tip 1: Resirkülasyon modu için

devirdaim kolunu sağa doğru
hareket ettirin.
Tip 2: Resirkülasyon modu için
resirkülasyon düğmesine basın.

3. Soğutma amacıyla sıcaklık
kontrol düğmesini mavi alanın
sonuna kadar çevirin.

4. Fan kontrol düğmesini en yüksek
devire getirin.
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Havalandırma çıkışları
Ayarlanabilir havalandırma
çıkışları
Buharlaştırıcının (evaparatör) hava
akımı eksikliği nedeniyle donmaması
için soğutma fonksiyonu açık
olduğunda en azından bir hava çıkışı
açık olmalıdır.

Orta havalandırma çıkışı tamamen
kapatılmaz.
Kanatçıkları döndürerek ve yatırarak
hava akım yönünü ayarlayın.

Yan havalandırma çıkışlarını açmak
için her bir hava çıkışının
muhafazasına bastırınız ve
istediğiniz yöne doğru çeviriniz.
Hava akışı istemiyorsanız
havalandırma çıkışının muhafazasını
kapatın.

9 Uyarı

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

Sabit havalandırma
çıkışları
Ön camın önünde, ön yan camların
önünde ve ayak bölgesinde ilave
hava çıkışları bulunur.
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Bakım
Hava girişi

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

Polen filtresi
Yolcu bölümü hava filtresi
Dışarıdan gelen hava içerisindeki toz,
kurum, çiçek tozları ve sporlar polen
filtresi ile temizlenir.

Filtre değişimi:
1. Torpido gözünü çıkarın.

Torpido gözünü çıkarmak için
torpido gözünü açın ve her iki
tarafından yukarı çekin.

2. Kapağı çekerek filtre kapağını
çıkartın.

3. Yolcu bölümü hava filtresini
değiştirin.

4. Çıkarma sırasında takip edilen
işlem sırasının tersini uygulayarak
filtre kapağını ve torpido gözünü
tekrar takın.

Not
Filtre değişimi için yetkili servise
gitmenizi tavsiye ederiz.
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Dikkat

Eğer araç tozlu şartlarda, hava
kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde
ve asfalt olmayan yollarda sık
kullanılıyorsa yolcu bölmesi hava
filtresinin bakımı daha sık
aralıklarla yapılmalıdır.
Filtrenin verimliliği azalmıştır ve
araç içindeki şahısların bronşları
bu durumdan olumsuz etkilenir.

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

Servis
Optimum soğutma performansı için
klima sistemini yılda bir kontrol
ettirmenizi tavsiye ederiz.

■ Fonksiyon ve basınç testi
■ Isıtma fonksiyonu
■ Kaçak kontrolü
■ V kayışı kontrolü
■ Yoğuşturucu (kondensatör) ve

buharlaştırıcının (evaparatör)
temizlenmesi

■ Performans kontrolü

Dikkat

Sadece doğru soğutma maddesi
kullanın.

9 Uyarı

Klima sistemlerinin bakımı sadece
uzman ve yetkili personel
tarafından yapılmalıdır. Uygun
olmayan bakım yöntemleri
yaralanmalara sebep olabilir.
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Sürüşle ilgili
hatırlatmalar
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.

Çalıştırma ve kullanım
İlk sürüş
İlk birkaç yüz kilometre için araç
kullanımı sırasında, araç
performansını ve ekonomisini
artırmak ve aracınızın uzun ömürlü
olmasını sağlamak için aşağıda
verilen önlemleri alın:
■ Aracınızı tam gazda çalıştırmaktan

kaçının.
■ Motoru yüksek devirlerde

çalıştırmayın.
■ Acil durumlar hariç ani duruşlardan

kaçının. Bu durum, frenlerin uygun
şekilde oturmasını sağlayacaktır.

■ Motorunuza zarar vermemek ve
yakıt tasarrufu sağlamak için
aracınızı; ani kalkış, ani hızlanma,
uzun süreli yüksek devirde
sürüşten kaçının.

■ Düşük viteslerde aracınızı tam
gazla harekete geçirmeyin.

■ Bir başka aracı çekmeyin.
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Kontak anahtarı konumları

0 (LOCK /
KİLİTLİ)

= Ateşleme kapalı

1 (ACC /
Aksesuar)

= Ateşleme kapalı,
direksiyon kilidi
açık

2 (ON / AÇIK) = Ateşleme açık
3 (START) = Motorun

çalıştırılması

9 Tehlike

Sürüş sırasında kontak anahtarını
0 veya 1 konumuna getirmeyin.
Araç ve fren desteği
çalışmayacaktır, bu da aracınızın
zarar görmesine, kişisel
yaralanmaya veya ölüme sebep
olabilir.

Dikkat

Motor çalışmıyor durumdayken,
kontak anahtarını uzun süre 1
veya 2 konumunda tutmayın.
Aksi durumda akü boşalacaktır.

Motorun çalıştırılması
Motorun kontak anahtarı ile
çalıştırılması

■ Anahtarı 1 konumuna getirin.
Direksiyon kilidini açmak için
direksiyonu biraz hareket ettirin.

■ Manuel şanzıman: Debriyaj
pedalına basın.

■ Otomatik şanzımanda: Vites
kolunu P veya N konumuna getirin.
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■ Gaz pedalına basmayın.
■ Debriyaj pedalına ve fren pedalına

basarak anahtarı 3. konuma
çevirin, motor çalıştığında bırakın.

Çalıştırma işlemini tekrarlamadan
önce veya motoru durdurmak için
kontak anahtarını 0 konumuna geri
getirin.

Dikkat

Marş motorunu bir seferde 10
saniyeden daha uzun bir süre
çalıştırmayın.
Motor çalışmazsa tekrar
denemeden önce 10 saniye
bekleyin.
Bu durum, marş motorunun zarar
görmesini engeller.

Park etme
■ Aracı kolay alevlenebilecek zemin

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

■ Park (el) frenini daima, açma
düğmesine basmadan sıkıca çekin.
Yokuş aşağı veya yokuş yukarı
durumlarda mümkün olduğunca
sıkı çekin. Park (el) freni kolunu
daha kolay indirmek için aynı
zamanda ayak frenine basın.

■ Motoru durdurun ve kontağı
kapatın. Direksiyon kilidini devreye
girinceye kadar direksiyonu çevirin.

■ Düz yolda veya yokuş yukarı
durumda, kontağı kapatmadan
önce vitesi birinci vitese alın. Yokuş
yukarı durumda ayrıca ön
tekerleklerin kaldırıma doğru
bakmamasını sağlayın.
Aracın yokuş aşağı bir yolda
durdurulması halinde, kontağı
kapatmadan önce geri vitese takın.
Ön tekerleklerin kaldırıma doğru
bakmasını sağlayın.

■ Aracı kilitleyin ve hırsızlık alarm
sistemini etkinleştirin.

Motor egzozu

9 Tehlike

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

Katalitik konvertör
Katalitik konvertör egzoz gazı içindeki
sağlığa zararlı maddelerin oranını
düşürür.
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Dikkat

Sayfa 3 167, 3 225'de belirtilen
kaliteli yakıtların haricindeki
yakıtlar katalitik konvertöre veya
elektronik komponentlere hasar
verebilir.
Yanmamış yakıtın katalitik
konvertöre girmesi, aşırı ısınmaya
ve katalitik konvertörün hasar
görmesine neden olabilir. Bu
nedenle marş basma sırasında
marş motorunu gereksiz olarak
uzun süre çalıştırmaktan, yakıt
deposu boşalıncaya kadar
aracınızı sürmekten ve aracı iterek
veya çekerek motoru
çalıştırmaktan kaçının.

Erken ateşleme, soğuk çalıştırmadan
sonra düzensiz çalışma, önemli
motor gücü kaybı veya başka olağan
dışı bir çalışma olması halinde, en
kısa zamanda bir servisine
başvurmanızı tavsiye ederiz. Acil
durumda sürüş kısa süreliğine devam
ettirilebilir, bu durumda araç hızını ve
motor devrini arttırmayın.

Otomatik şanzıman
Otomatik şanzıman, elektronik
kontrollü, dört vitesli bir şanzımandır.
Dördüncü vites, yüksek hız
(overdrive) vitesidir.

Aracın çalıştırılması
1. Motor ısındıktan sonra; seçici kolu

R, D, 2 veya 1 konuma getirirken,
fren pedalına basmaya devam
edin.

Dikkat

Araç hareket halinde olduğunda,
D (Sürüş) ve R (Geri Vites) ya da
P (Park) konumları arasında vites
değişimi yapmayın. Bu işlem
şanzımanınızın hasar görmesine
ve kişisel yaralanmaya sebebiyet
verir.

2. Park (el) frenini ve fren pedalını
serbest bırakın.

3. Aracı harekete geçirmek için gaz
pedalına yavaşça basın.

Vites kolu

P (PARK): Ön tekerlekleri kilitler. P
konumunu araç sabitken ve park (el)
freni uygulandığında seçin.
R (GERİ): R konumunu yalnızca araç
hareketsiz olduğunda seçin.
N (BOŞ): Vitesin boşta olduğu
konum.
D: Bu sürüş konumu, bütün normal
sürüş koşulları içindir. Şanzımanın,
dört ileri vitesin tamamına
geçirilmesine olanak verir. Dördüncü
vites, yakıt ekonomisi sağlarken
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motor devrini ve gürültü seviyesini
düşüren bir yüksek hız (overdrive)
vitesidir.
2: Şanzımanın 1. vitesten 2. vitese
geçmesini sağlar ve 3. ya da
4. viteslerin otomatik seçilmesini
engeller.
Yokuş tırmanırkan daha fazla güç
sağlamak ve yokuş aşağı sürüşlerde
motor freni için 2. vites kademesini
seçin.
1: Bu konum şanzımanı birinci vitese
kilitler.
Çok dik yokuş aşağı sürüşlerde
maksimum motor freni için 1. vitesi
seçin.

Dikkat

Vites değişim işlemi yaparken 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 park (el)
freninin yerine kullanmayın.
Aracı terk etmeden önce; motoru
durdurun, park (el) frenini çekin ve
kontak anahtarını çıkartın.
Aracı kesinlikle motor çalışır
durumda bırakmayın.

Vites konumları arasında geçiş
yapmak
Belirli vites konumları arasında geçiş
için vites kolunun yanındaki serbest
bırakma düğmesine basılması
gerekir.
Vites kolunu hareket ettirirken, oklar
ile gösterilen tanımlamaları dikkate
alın.

Vites değiştirmek için serbest
bırakma düğmesine basın. Oklar
serbest bırakma düğmesine basmayı
gerektirmeyen vitesleri gösterir.
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Fren pedalına basın ve vites
değiştirmek için serbest bırakma
düğmesine basın.
Serbest bırakma düğmesine
basmanızı gerektiren vites
değişiklikleri oklarla gösterilmiştir.

Rahatça vites değiştirin.

9 Uyarı

Şanzımanın zarar görmesini
engellemek için aşağıdaki
önlemleri uygulayın:
P veya N konumundan R, D, 2
veya 1 konumlarına geçiş
yaparken gaz pedalına
basmayınız.

Aksi takdirde şanzımana zarar
vermenin yanı sıra aynı zamanda
aracın kontrolünü de
yitirebilirsiniz.
Mümkün olduğu kadar D
konumunu kullanın.
Araç hareket halindeyken, vitesi
asla P ya da R konumuna
getirmeyin.
Meyilli yollarda dururken aracınızı
gaz pedalına basarak hareketsiz
konumda tutmayın. Ayak frenini
kullanın.
P veya N konumundan R
konumuna ya da ileri bir vitese
geçerken, fren pedalına basın.
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.

Motor freni
Uzun bir yokuş aşağı sürüşte, motor
kompresyonunun frenleme
etkisinden yararlanmak için:
Otomatik şanzıman için, 2. veya
gerekirse 1. vites konumunu seçin.
Motor freni en çok "1"nci viteste
etkilidir. Çok yüksek araç hızında 1.
sürüş konumu seçilirse, şanzıman
araç yavaşlayana kadar bulunduğu
viteste kalacaktır.
Normal frenleme etkisi elde etmek
için "2" konumunu seçin. Daha
yüksek frenleme etkisi için "1"
konumunu seçin.
Not
Uzun dağlık yollardaki inişlerde
motor kompresyonunun
kullanılması, aracınızın frenlerinin
ömrünü artırabilir.

Aracın saplandığı yerden
kurtarılması
Bu işleme sadece aracı kum, çamur
veya kardan kurtarmak için izin verilir.
Vites kolunu dönüşümlü olarak D ve
R konumlarına alın.
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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 kolu iyice yukarı
çekin ve kontak anahtarını çıkarın.

Kickdown

Daha çabuk hızlanma için gaz
pedalına tüm yol boyunca basın ve
pedalı basılı tutun. Motor devir
sayısına bağlı olarak şanzıman daha
düşük bir vitese geçebilir.

Yüksek hız (overdrive)
fonksiyonunun kapatılması

Otomatik şanzımanınızın dördüncü
vitesi yüksek hız seviyesidir.
Yüksek hız işlevini iptal etmek için,
yüksek hız düğmesine basınız ve
uyarı gösterge panelindeki O/D OFF
gösterge lambası yanacaktır.
O/D OFF işlevi uzun yokuş yukarı
sürüşlerde istenmeden dördüncü
vitese geçişleri engellemek için
kullanılabilir.

Not
Normal sürüş şartlarında, yakıt
tasarrufu için yüksek hız işlevi açık
olarak sürünüz.

Arıza
Bir arıza olması durumunda arıza
gösterge lambası veya otomatik
şanzıman uyarı lambası yanar.
Şanzıman artık otomatik veya manuel
olarak vites değiştirmez çünkü belli bir
vites konumunda kilitli kalmıştır.
Arızanın bir servis 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.
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Vites kolunun boş konuma
getirilmesi
Aracınızda bir Fren-Şanzıman Vites
Kilitleme (BTSI) sistemi vardır. 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:
1. Kontağı kapatın.
2. Fren pedalına basın, pedalı basılı

tutun ve park (el) freni kolunu
yukarı çekin.

3. Kapağı açın.

4. Resimde gösterilen boşluğa bir
tornavidayı girebildiği kadar
sokun ve vites kolunu P
konumundan çıkarın. Motoru
çalıştırın ve istediğiniz vitese
takın.
P konumuna tekrar getirilirse vites
kolu tekrar bu konumda kilitli
kalacaktır.

5. Kapağı kapatın.
6. Aracınızı mümkün olan en kısa

zamanda tamir ettirin.

Manuel şanzıman

Vitesin geçmemesi durumunda vitesi
boşa alın, debriyaj pedalını kısa süre
bırakın ve tekrar bastıktan sonra vites
seçimini tekrarlayın.
Debriyajı gereksiz yere kullanmayın.
Debriyajı kullanırken pedalın sonuna
kadar basın. Debriyaj pedalını ayak
koyma yeri olarak kullanmayın.
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Dikkat

Sürüş esnasında bir elin sürekli
sinyal kolu üzerinde olması
tavsiye edilmez.

Motor freni
Manuel şanzımanda, vites küçültmeyi
sıralı bir düzende yapın.

9 Uyarı

Mekanik şanzımanlı araçlarda,
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.

Not
Uzun dağlık yollardaki inişlerde
motor kompresyonunun
kullanılması, aracınızın frenlerinin
ömrünü artırabilir.

Frenler
Fren sistemi birbirinden bağımsız, iki
ayrı fren devresine sahiptir.
Fren devrelerinden biri arızalandığı
takdirde, araç kalan ikinci fren devresi
ile durdurulabilir. Eğer böyle bir
durum olursa, fren etkisi için fren
pedalına daha fazla bir basınçla,
sonuna kadar basılması gerekir.
Bunun için epeyce daha fazla güç
gerekir. Fren mesafesi artar. Sürüşe
devam etmeden önce bir servisten
yardım talep edin.

Dikkat

Devrelerden biri arızalandığında,
fren pedalına daha büyük bir pedal
basıncıyla basılmalıdır, frenleme
mesafesi artmış olabilir. Fren
sisteminin kontrolü ve onarımı için
en yakın servise başvurun. Yetkili
servise başvurmanızı öneririz.

Fren pedalına normalden daha
fazla basılması durumda,
frenlerinizin onarılması
gerekebilir.
En kısa zamanda bir servise
başvurun. Yetkili servise
başvurmanızı öneririz.

Dikkat

Aracı, ayağınızı fren pedalının
üzerinde tutarak kullanmayın. Aksi
takdirde fren parçaları erken
aşınacaktır. Ayrıca frenler aşırı
ısınabilir; bu durumda frenleme
mesafesi artar ve emniyetsiz
frenleme koşulları oluşur.

9 Uyarı

Derin bir sudan geçtikten,
aracınızı yıkadıktan veya yokuş
aşağı giderken frenlerinizi sürekli
kullandıktan sonra frenlerin
etkinliği geçici olarak azalır (yani
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fren zayıflaması olur). Bu durum,
ıslak veya aşırı ısınmış fren
aksamlarından kaynaklanır.
Frenlerinizin etkinliği aşırı ısınma
nedeniyle geçici olarak azalmışsa:
Yokuş aşağı giderken düşük vites
kullanın. 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.

Anti blokaj fren sistemi
(ABS)
ABS frenlemede tekerleklerin
blokajını önler.

Tekerleklerden birisi bloke
(kilitlenme) eğilimi gösterir
göstermez, ABS söz konusu
tekerleğin frenleme basıncını ayarlar.
Araç çok sert fren yapıldığında dahi,
direksiyon hakimiyetini korur.
ABS'nin devreye girmesi, fren
pedalının titremesi ve ayarlama
işleminin gürültüsü ile kendini
hissettirir.
Optimum bir frenleme etkisi elde
etmek amacı ile, tüm frenleme
süresince fren pedalına, titreyen
pedala rağmen, kuvvetlice basın.
Basma kuvvetini azaltmayın.
Ayak frenine basarken gücünüzü
azaltmayın.
Kontağı açıp aracı çalıştırdığınızda
mekanik bir ses duyabilirsiniz. Bu
normaldir ve ABS'nin çalışmaya hazır
konumda olduğunu gösterir.
Kontrol lambası u 3 77.

Arıza

9 Uyarı

ABS sisteminde bir arıza varsa,
arka tekerlekler ani bir frenleme
anında bloke olma eğilimi
gösterebilir. ABS sisteminin
getirdiği avantajlar artık mevcut
değildir. Araç bu durumda sert
frenleme esnasında kontrol
edilemeyebilir ve yoldan çıkabilir.

Arızanın bir servis tarafından
giderilmesini sağlayın.
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Park (el) freni

Park frenini daima açma düğmesine
basmadan sıkıca çekin. Yokuş aşağı
veya yokuş yukarı durumlarda park
frenini mümkün olduğunca sıkı çekin.
Park frenini çözmek için, kolu hafifçe
yukarıya kaldırın, açma düğmesine
basın, kolu tamamen aşağıya indirin.
Park freni kolunu daha kolay indirmek
için aynı zamanda ayak frenine basın.
Kontrol lambası 4 3 77.

Fren asistanı
Sert frenlemelerde mümkün olan en
kısa fren mesafesini elde etmek için,
fren pedalına hızlı ve kuvvetli bir
şekilde basıldığında, otomatik olarak
azami fren gücü takviyesi ile frenleme
yapılır (fren asistanı).
Sert frenleme etkisini sürdürmek
istediğiniz müddetçe, fren
pedalındaki basıncı azaltmayın. Fren
pedalından ayağınızı çektiğiniz
zaman azami fren gücü takviyesi
devre dışı bırakılır.

Sürüş kontrol sistemleri
Elektronik Stabilite
Kontrolü
Elektronik stabilite kontrolü (ESC)
ihtiyaç duyulduğunda, yol yapısına ve
tekerleklerin yolu kavramasına bağlı
olmaksızın tüm sürüş koşullarında
sürüş performansını iyileştirir. Sistem
ayrıca tahrik tekerleklerinin patinajını
da önler.
Araç patinaj yapma eğilimi ve
savrulma etkisi gösterdiğinde hemen
motor gücü azaltılır, her bir tekerlek
amaca yönelik olarak frenlenir. Bu
özellik, bilhassa karlı, buzlu, ıslak
veya kaygan yollarda aracın sürüş
performansını önemli ölçüde arttırır.
ESC sistemi b kontrol lambası söner
sönmez devreye girmeye hazırdır.
ESC sistemi etkin olarak devreye
girdiğinde b yanıp söner.
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9 Uyarı

Ancak bu özel emniyet faktörünün,
aracınızı sürerken sizde riskleri
göze alma alışkanlığı
yaratmamasına dikkat edin.
Seyir hızınızı yol şartlarına uygun
hale getirin.

Kontrol lambası b 3 78.

Deve dışı bırakılması

Yüksek performans gerektiren sürüş
stili istenildiğinde ESC a düğmesi ile
devre dışı bırakılabilir.

Kontrol lambası a yanar.
a tuşuna tekrar basıldığında ESC
sistemi tekrar etkinleştirilir.
Ayrıca kontak tekrar açıldığında da
ESC sistemi tekrar devreye alınır.
ESC sistemi, araç stabilitesini daha iyi
duruma getirmek için aktif hale
geldiğinde, araç hızını düşürün 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.

Nesne tespit sistemleri
Park Asistanı

Park asistanı sistemi, sürücüyü,
aracın geriye doğru hareket ettirilmesi
esnasında, aracın arkasında
herhangi bir objenin olup olmadığını
algılayarak ikaz sesi ile asiste eder.
Aracın kontak anahtarı ON ve
otomatik şanzıman vites kolu "R"
konumundayken, sistem otomatik
olarak açılır.
Bu sistem, aracın hızı yaklaşık olarak
saatte 5 km'den daha fazla
olduğunda etkisiz hale getirilir.
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Vitesi "R" pozisyonuna getirirken
alarm sesi duyulursa, bu normal
durumu gösterir.
Bu zamanda, aracınız ile alarm sesli
engeller arasındaki mesafeyi
anlayabilirsiniz.
Ancak engeller 40 cm içindeyse,
uyarı sürekli alarm sesi şeklindedir.

Dikkat

Eğer aşağıdakiler gerçekleşirse,
bu park yardım sisteminde bir
arızanın olduğunu gösterir. Arka
tampon etrafında engeller
olmadığında, alarm 3 kez devamlı
olarak çalar. En kısa zamanda bir
yetkili servise danışın. Yetkili
servise başvurmanızı tavsiye
ederiz.

Alarm ve algılama
mesafesi

Alarm
sesi

1. alarm
Arka tampondan itibaren
yaklaşık 0,8~1,5 m içinde

---bip--
bip--

2. alarm
Arka tampondan itibaren
80 inç içinde

---bip bip
bip bip

3. Alarm
Arka tampondan itibaren
yaklaşık 20~40 cm içinde

Sürekli
alarm
sesi

Dikkat

Park asistanı sistemi sadece ek bir
fonksiyon olarak görülmelidir.
Sürücü arka görüşü kontrol
etmelidir.
Sesli ikaz sinyali objelere göre
farklı olabilir.
Sesli ikaz sinyali, sensörün
donması veya kir veya çamur ile
lekelenmesi durumunda
çalışmayabilir.

Sensörün yüzeyine baskı
uygulamayın veya kazımayın.
Aksi halde muhtemelen muhafaza
zarar görecektir.
Tahta, çakıllı yol, virajlı yol, yokuş
gibi düzgün olmayan yüzeylerdeki
sürüşlerde, park yardım sisteminin
doğru çalışmama ihtimali vardır.
Park asistanı sistemi keskin
nesneleri, kalın kışlık giysileri veya
frekansı emen kalın ve yumuşak
nesneleri algılayamayabilir.

Dikkat

Diğer ultrasonik sinyaller
alındığında (metal sesi veya ağır
ticari araçlardan havalı fren
gürültüleri), park asistanı sistemi
doğru bir şekilde çalışmayabilir.
Kirli durumdaki sensörleri
yumuşak bir sünger ve temiz su ile
temizleyin.
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Böyle nesneler sistem tarafından
çok yakın mesafeden (yaklaşık 25
cm) ve yaklaşık 1 m mesafe içinde
algılanamayabilirler.
Aynalara bakmaya veya başınızı
geriye doğru döndürmeye devam
etmelisiniz. Geri yönde sürüşte
yapılan normal tedbirler
uygulanmaya devam edilmelidir.
Sensörlere, yıkama esnasında
vurarak veya yüksek basınç su
püskürtücüleri ile basınç
uygulamayınız, aksi takdirde
sensörler arızalanacaklardır.

Dikkat

Sensör çalışması öncesinde
aracın üst kısmı darbe alabilir,
bundan dolayı park etme
esnasında, dış arka görüş aynaları
veya başınızı döndürerek kontrol
edin.
Park asistanı sistemi dikey yassı
yüzeylerde düzgün bir şekilde
çalışacaktır.

Yakıt
Benzinli motorlar için yakıt
Sadece EN 228 normuna uygun
kurşunsuz yakıt kullanın.
Hacimsel olarak % 10 etanol içeren
eşdeğer standartlara uygun yakıtlar
da kullanılabilir.
Tavsiye edilen oktan sayısına sahip
yakıtları kullanın 3 225. Çok düşük
oktanlı yakıt avans vuruntusuna
neden olabilir, motor gücünü ve
torkunu düşürür ve yakıt tüketimini
arttırır.

Dikkat

EN 228 veya E DIN 51626-1 veya
eşdeğerine uymayan yakıt
kullanılması tortu bırakır veya
motorda hasara sebep olur ve
garanti hakkınızı etkileyebilir.

Dikkat

Çok düşük oktanlı yakıt
kullanılması, yakıtın kontrolsüz
yakılmasına ve motorun hasar
görmesine sebep olabilir.

Yakıt doldurma

Dikkat

Uygun olmayan kalitede yakıt
kullanırsanız veya yakıt deposuna
herhangi bir yakıt katkı maddesi
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koyarsanız, motor ve katalitik
konvertör ciddi şekilde zarar
görebilir.
Yakıt doldururken aracınıza uygun
doğru yakıtı (benzin veya dizel)
kullandığınızdan emin olunuz.
Eğer benzin motorlu aracınıza
Dizel doldurursanız, aracınız ciddi
şekilde hasar görebilir.
Güvenlik unsurlarından dolayı;
yakıt depolarının, pompalarının ve
hortumlarının topraklanmış olması
gerekir. Statik elektrik benzin
buharını tutuşturabilir. Kendiniz
yanabilirsiniz ve aracınız zarar
görebilir.

9 Tehlike

Yakıt doldurmadan önce motoru
durdurun ve eğer mevcutsa
yanma odalı ısıtma sistemlerini
kapatın. Cep telefonlarını kapatın.
Elektromanyetik dalgalar veya cep
telefonlarının akımı yakıt
buharlarını tutuşturabilir.

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 oluşturacak bir
hareket yapmayın. Statik elektrik
yakıt buharlarını tutuşturabilir.
Aracın içinde yakıt buharının
kokusu duyulursa, derhal arıza
nedeninin bir servis tarafından
giderilmesini sağlayın.

1. Motoru durdurun.
2. Sürücü koltuğu ön sol tarafında,

döşeme üzerinde bulunan yakıt
deposu kapağı açma kolunu
çekin.

3. Yakıt doldurma kapağını saat
yönünün tersine yavaşça çevirin.
Bir ses duyulursa, kapağı tam
olarak açmadan önce biraz
bekleyin. Yakıt deposu kapağı,
sağ arka çamurluk paneli
üzerindedir.
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4. Doldurma kapağını çıkarın.
Kapak, araca ince bir zincirle
tutturulmuştur.

5. Yakıt doldurulduktan sonra,
kapağını yerine takın. Kapağı,
birkaç klik sesi duyulana kadar
saat ibresi yönünde döndürün.

6. Yakıt deposu doldurma kapağını
kilitlenene kadar itin.

Not
Soğuk havalarda, yakıt deposu
kapağı (dış kapak) açılmayabilir,
kapağın üzerine hafifçe vurun.
Sonra yeniden açmayı deneyin.

Dikkat

Taşan yakıtı derhal silin.

Yakıt tüketimi - CO2-
emisyonları 
Spark modeli için yakıt sarfiyatı
(kombine) 4,8 ila 6,3 l/100km
arasındadır.
CO2 emisyonu (kombine) 113 ila 119
g/km aralığındadır.
Aracınıza ait özel değerler için,
aracınızşa birlikte verilen veya diğer
ulusal kayıt dokümanlarındaki EEC
Uygunluk Sertifikasına bakın.

Genel Bilgiler
Resmi yakıt sarfiyatı ve teklif edilen
özel CO2 emisyon şekilleri standart
donanımlı EU baz modeli içindir.
Yakıt sarfiyatı verileri ve CO2 emisyon
verileri R (EC) No. 715/2007
(uygulanabilir ilgili sürümdeki)
yönetmeliğine göre, yürürlükteki araç
ağırlığını dikkate alarak yönetmelikte
belirtildiği gibi tesbit edilir.

Verilen şekiller sadece farklı araç
modelleri arasında bir kıyaslama
amacıyla verilmiştir ve belirli bir
aracın gerçek yakıt sarfiyatını
garantilediği anlamına gelmez. İlave
ekipman nedeniyle belirtilen sarfiyat
ve CO2 şekillerinden daha yüksek
sonuçlar oluşabilir. Bunun ötesinde,
yakıt sarfiyatı kişisel sürüş stiline ve
hatta yol ve trafik koşullarına da
bağlıdır.
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Genel Bilgiler
Aksesuar ve araç
modifikasyonları
Özellikle kendi aracınızın tipi için
piyasaya sürülmüş olan orijinal parça
ve aksesuarları 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).

Dikkat

Kesinlikle aracınızı modifiye
etmeyin. Araçtaki modifikasyonlar
performansı, verimliliği, araç
güvenliğini olumsuz etkileyebilir

ve modifikasyonlar sonucu ortaya
çıkan problemler araç garantisi
kapsamına alınmaz.

Aracın depolanması
Aracın uzun süre
kullanılmaması halinde alınacak
önlemler
Eğer araç birkaç ay
çalıştırılmayacaksa, hasarlardan
kaçınmak için aşağıdaki işlerin bir
servis tarafından yapılması gerekir:
■ Aracı yıkayın ve pasta cila

uygulayın.
■ Motor bölümü ve alt gövdedeki

koruyucu kaplamayı kontrol edin ve
gerekirse onarılmasını sağlayın.

■ Yakıt deposunu tamamen
doldurun.

■ Kapak ve kapıların plastik
contalarını temizleyin ve koruyucu
sürün.

■ Motor yağını değiştirin.
■ Cam yıkama sistemi ve far yıkama

sistemi suyunu boşaltın.
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■ Soğutma suyu seviyesini kontrol
edin.

■ Lastik basıncını azami yük için
belirtilen değerlere göre ayarlayın.

■ Aracı kuru ve iyi havalanan bir
mekana park edin. Birince vitese
veya geri vitese takın. 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 basıncını kontrol edin.
■ Cam yıkama sistemini doldurun.
■ Motor yağ seviyesini kontrol edin.
■ Soğutma suyu seviyesini kontrol

edin.
■ Gerekirse plakayı monte edin.

Kullanım Ömrü
Eski araçların geriye alınması ve eski
araçların tekrar değerlendirilmesi ile
ilgili bilgileri yetkili servislerden
edinebilirsiniz. Bu işlemler, sadece
aracın tekrar değerlendirilmesi ile ilgili
yetkili bir merkez tarafından
yapılabilir.

Araç kontrolleri
Çalışmaların yapılması

9 Uyarı

Motor bölmesindeki bütün
kontroller sadece kontak
kapatıldıktan sonra yapılmalıdır.
Soğutma vantilatörü kontak
kapalıyken dahi beklenmedik bir
anda çalışmaya başlayabilir.
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9 Tehlike

Elektronik ateşleme sistemleri çok
yüksek bir elektrik gerilimi ile
çalışır. Bu nedenle elektirikli
parçalara dokunmayın.

Kaput
Açılması

Tip 1

Tip 2

1. Açma kolunu çekin ve orjinal
konumuna geri getirin.

2. Emniyet mandalına bastırın ve
motor kaputunu açın.

9 Uyarı

Motor kaputu destek çubuğu
tutucusunun koruyucu sünger
kaplamasını ancak motor sıcak
iken dokunun.

3. Destek çubuğunu hafifçe
tutucusundan yukarı doğru çekin.
Ve motor bölmesinin sol
tarafındaki kancasını kullanarak
emniyete alın.



Araç bakımı 173

Kapatılması
Kaputu kapamadan önce destek
çubuğunu tutamağın içine doğru
bastırın.
Kaputu indirin ve kilit dilinin içine
yerleşmesini sağlayın. Kaputun
yerleşip yerleşmediğini kontrol edin.

9 Uyarı

Aşağıda belirtilen önlemleri
mutlaka uygulayın: Aracınızı
hareket ettirmeden önce, kaputun
ön ucundan yukarıya çekerek iyice
kilitlenmiş olduğundan emin olun.
Aracınız hareket halindeyken,
kaput açma kolunu çekmeyin.
Aracınızı, kaput açık
durumdayken hareket ettirmeyin.
Açık olan motor kaputu,
sürücünün görüşünü
engelleyecektir.
Aracınızı açık motor kaputuyla
kullanmanız ciddi yaralanmalara,
aracınızın ve içindekilerin maddi
zarara uğrayacağı bir kazaya
sebep olabilir.
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Motor bölmesine genel bakış
Benzinli motor

<Tip 1>
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<Tip 2>
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1. Motor soğutma sıvısı kabı
2. Motor yağı kapağı
3. Fren hidroliği kabı
4. Akü
5. Sigorta bloğu
6. Motor hava filtresi
7. Motor yağ seviyesi ölçüm çubuğu
8. Yıkama suyu kabı
9. Servo direksiyon hidrolik sıvısı

kabı
10. Otomatik şanzıman yağı seviye

çubuğu

Motor yağı
Uzun bir seyahate çıkmadan önce
motor yağı seviyesini manuel olarak
kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Motor yağ seviyesi kontrolü sadece
araç düz bir zeminde park edilmiş
konumdayken yapılmalıdır. Motor
çalışma sıcaklığında olmalı ve
kapatılalı en az 5 dakika olmuş
olmalıdır.

Yağ seviyesi ölçüm çubuğunu çekin,
temizleyin, yerine sokun, tekrar dışarı
çekin ve motor yağ seviyesini okuyun.
Ölçüm çubuğunu yerine sokun, yarım
tur döndürün.

Motor yağı seviyesi MIN konumuna
geldiğinde motor yağı ilave edin.

En son kullanılan motor yağının
aynısını kullanmanızı tavsiye ederiz.
Motor yağı ölçüm çubuğunun
üzerindeki MAX seviyesini
geçmemelidir.
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Motor yağ filtresi kapağı kam mili
kapağının üzerindedir.

Dikkat

Doldurulan fazla yağın akıtılması
veya emilmesi gerekir.

Kapasiteler ve viskozite 3 229,
3 219.

9 Uyarı

Motor yağı tahriş edicidir ve
yutulduğunda rahatsızlık veya
ölüme yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği
yerlerde muhafaza edin.
Cilt ile uzun süreli temastan
kaçının.
Etkilenen alanları sabunlu su veya
el temizleyici ile yıkayın.
Motor yağını boşaltırken çok
dikkatli olun, sizi yakabilir!

Otomatik şanzıman yağı
Normal otomatik şanzımanın
fonksiyonu, verimliliği ve dayanıklılığı
için, şanzıman yağının uygun
seviyede olmasını sağlayın. Aşırı
veya eksik yağ sorunlara yol açabilir.
Yağ seviyesi, motor çalışırken ve
vites kolu P (Park) konumunda iken
kontrol edilmelidir. Araç normal
çalışma sıcaklığında ve düz bir zemin
üzerinde bulunmalıdır.
Belli bir kilometre yol kat edildikten
sonra sıvının normal çalışma
sıcaklığına (70°C ~ 80°C)
ulaşılacaktır.

Otomatik şanzıman yağ
seviyesi kontrolü
Yağ, kirli veya rengi değişmişse,
otomatik şanzıman yağı
değiştirilmelidir.
Yalınızca bu el kitabındaki sıvıların
çizelgesinde belirtilen yağları
kullanınız.
Yağ seviyesinde azalma otomatik
şanzımanda sızıntıyı gösterir.
Aracınızı, tamir edilmesi için derhal
en yakın servise başvurun. Yetkili
servise başvurmanızı tavsiye ederiz.

Dikkat

Pislik veya yabancı maddelerin
otomatik şanzıman yağını
kirletmemesine dikkat edin.
Kirlenmiş yağ, ciddi otomatik
şanzıman arızalarına ve pahalı
onarımlara yol açabilir.
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1. Motoru çalıştırın.
2. Otomatik şanzıman yağı sıcaklığı

yaklaşık 70°C ~ 80°C seviyesine
gelinceye kadar motorun
ısınmasını sağlayın.

3. Vites kolunu "P" konumundan
"1"e ve sonra yeniden "P"
konumuna getirin. Her bir vites
değiştirme sırasında, tam
kavrama noktasına kadar bir kaç
saniye bekleyin.

4. Yağ çubuğunu çıkartın ve silerek
temizleyin.

5. Çubuğu yeniden sonuna kadar
tam olarak yerleştirin. Bu esnada
başka parçalara temas
etmemesine özen gösterin.

6. Yağ seviye çubuğunu yeniden
dışarı çekin.

7. Seviye çubuğu üzerindeki yağı,
kirlenmediğinden emin olmak için
kontrol edin.

Dikkat

Çubuğu yeniden sonuna kadar
tam olarak yerleştirin. Bu esnada
başka parçalara temas
etmemesine özen gösterin.

8. Yağ seviyesini kontrol edin.
Şekilde gösterildiği gibi, yağ
seviyesi çubuğun MIN ve MAX
arasında olması gerekir.

9. Yağ seviyesi MIN çizgisi
altındaysa, yetrince ATF katarak
yağ seviyesini MAX çizgisine
çıkarınız. MAX sınırının üzerine
kadar doldurmayınız.

Dikkat

Aşırı doldurulmuş yağ, araç
performansını azaltacaktır.
Otomatik şanzıman yağını aşırı
doldurmayın.
Bu durum şanzımanın hasar
görmesine sebep olabilir.
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Motor hava filtresi
Tip 1

1. Hava filtresi kapağı takma
klipslerini çözülü konuma getirin
ve kapağı açın.

2. Hava filtresini değiştirin.
3. Kapak takma klipslerini kullanarak

kapağı kilitli konuma getirin.

Tip 2

1. Vidaları sökün ve kapağı kaldırın.
2. Motor havası temizleyiciyi/

filtresini kontrol edin veya
değiştirin.

3. Kapağı yerine yerleştirin ve
vidaları sıkın.

Dikkat

Motorun doğru şekilde çalışması
için filtre edilmiş havaya ihtiyacı
vardır.

Aracınızı hava filtresi elemanı
olmadan çalıştırmayın.
Aracınızın hava filtresi elemanı
olmadan çalıştırılması, motora
zarar verebilir.

Motor soğutma suyu
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.
Antifriz yoğunluğunun gerekli
seviyede kalmasını sağlayın.

Dikkat

Yalnızca onaylı antifriz maddesi
kullanın.
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Soğutma sıvısı seviyesi

Dikkat

Soğutma suyu seviyesinin çok
düşük olması motor hasarlarına
sebep olabilir.

Sistem soğuk olduğu zaman soğutma
sıvısı seviyesi dolum çizgisi işaretinin
biraz üzerinde olmalıdır. Seviye
düşük ise doldurun.

9 Uyarı

Soğutma suyu kapağını açmadan
önce motorun soğumasını
bekleyin. İçerideki yüksek
basıncın yavaşça çıkması için
soğutma kapağını dikkatle açın.

Arındırılmış su ve aracınız için
kullanımına müsaade edilmiş antifriz
karışımı ile doldurun. Kapağı oturtun
ve sıkın. Antifriz yoğunluğunu kontrol
edin ve kayıp durumunda soğutma
suyu kaybına neden olan arızanın bir
servis tarafından giderilmesini
sağlayın.
Not
Soğutma sıvısı çizgi işaretinin altına
düşerse, radyatörü saf su ve fosfat
antifrizi ile sağlanan 50/50 oranında
karışım ile tamamlayın.
Aracınızı aşırı soğuk havadan
korumak amacıyla, yüzde 40 su ve
yüzde 60 antifiriz 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.

Dikkat

Soğutma sıvısı tehlikeli bir
malzeme olabilir.
Soğutma sıvısı ile uzun süreli
temastan kaçının.
Soğutma sıvısı ile temas
edildiğinde, etkilenen cilt ve
tırnaklarınızı su ve sabun ile
temizleyin.
Çocukların erişemeyeceği
yerlerde muhafaza edin.
Soğutma sıvısı cilt için tahriş
edicidir ve yutulduğunda hastalık
ve hatta ölüme neden olur.
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Dikkat

Soğutma sıvısını önerilen
aralıklardan daha sık ilave etmeye
gerek yoktur.
Sık sık soğutma sıvısı ilavesi
gerekiyorsa, bu motorunuzun
bakım gerektirdiğini gösterir.
Yetkili servise başvurmanızı
öneririz.

Servo direksiyon yağı

Kapağı açın ve çıkarın.

Servo direksiyon hidrolik sıvısı
seviyesi MIN ve MAX işaretinin
arasında olmalıdır.
Seviye düşük ise doldurun.

Dikkat

Çok küçük bir pislik dahi,
direksiyon sisteminde hasar
oluşturabilir ve sağlıklı çalışmasını
önler. Hazne kapağı/yağ çubuğu
sıvı tarafına pislik temas etmesini
veya hazneye pislik girmesini
önleyin.

Dikkat

Hidrolik direksiyon hidroliği
yetersiz ise, aracınızı
çalıştırmayınız.
Aksi taktirde, aracınızın hidrolik
direksiyon sistemi hasar görebilir,
pahalı onarımlara yol açılabilir.

9 Uyarı

Doldurma esnasında hidroliğin
taşırılması, hidroliğin alev
almasına veya boyayı bozmasına
yol açabilir.
Hazneyi aşırı doldurmayın.
Motorun alev alması,
yaralanmalara ve aracınızın zarar
görmesine sebep olabilir.

Cam yıkama suyu
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Antifriz içeren uygun yıkama sıvısı ile
karıştırılmış temiz su ile doldurun.
Doğru karışım oranı için yıkama sıvısı
haznesine bakın.

Dikkat

Düşük veya aniden düşen
sıcaklıklarda sadece yeterli antifriz
yoğunluğuna sahip yıkama sıvısı
koruma sağlayabilir.

Ön cam yıkama sıvısı haznesini
doldurmak için:
■ Yalnızca piyasada bu amaçla

satılan hazır yıkama sıvılarını
kullanın.

■ Musluk suyu kullanmayın. Musluk
suyundaki mineraller, ön cam
yıkama hatlarını tıkayabilir.

■ Hava sıcaklığı donma noktasının
altına düşme eğilimi gösterdiği
takdirde, donmaya karşı gerekli
antifriz bulunan ön cam yıkama
sıvısı kullanın.

Fren hidroliği

9 Uyarı

Fren hidroliği zehirli ve tahriş
edicidir. Gözlere, cilde, kumaşa
veya boyalı yüzeylere temas
etmesine izin vermeyin.

Fren hidroliği seviyesi MIN ve MAX
işaretinin arasında olmalıdır.
Fren hidroliğinde en küçük bir kirlilik
fren sisteminin çalışmamasına yol
açacağından dolayı dolum esnasında
temizliğe çok dikkat edilmelidir. Bir
kayıp söz konusu olduğunda, fren

hidroliği kaybına neden olan arızanın
bir servis tarafından giderilmesini
sağlayın.
Yalnızca aracınız için öngörülen fren
hidroliği kullanınız. Fren ve debriyaj
hidroliği 3 219.

Dikkat

Fren hidrolik haznesi kapağının
etrafını iyice temizlemeden kapağı
çıkarmayın.
Fren hidrolik sisteminin kirlenmesi
sistem performansını etkileyebilir,
bu da pahalı onarımlara yol
açabilir.
Fren hidrolik sıvısının motor
üzerine taşması, sıvının
yanmasına yol açabilir.
Hazneyi aşırı doldurmayın.
Motorun alev alması,
yaralanmalara ve aracınızın zarar
görmesine sebep olabilir.
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Dikkat

Düşük kalitede fren hidroliği
kullanılması fren sisteminin dahili
komponentlerinde paslanmaya
sebep olabilir ve güveliği
etkileyebilecek olan fren sistemi
performansının azalmasına sebep
olabilir. Daima araç modeliniz için
onaylanmış olan yüksek kaliteli
fren hidroliği kullanınız. Biz orijinal
GM fren hidroliği kullanmanızı
öneririz.

Dikkat

Kullanılmış fren hidroliğini ev
atıklarıyla birlikte atmayınız.
Yerel yetkili atık toplama tesislerini
kullanın.
Fren hidroliği ve hazneleri tehlikeli
olabilir. Sağlığınız ve çevre için
zararlıdır.
Fren hidroliği zararlıdır. Cilt ve
gözleri tahriş edebilir.

Fren hidroliğinin cildinize veya
gözlerinize temas etmesine izin
vermeyin. Temas ettiğinde,
etkilenen yerleri su, sabun veya el
temizleyici ile yıkayın.

Akü
Araçta bir kurşun-asit akü mevcuttur.
Akü bakım gerektirmez, ancak bunun
önkoşulu sürüş tarzının akünün
yeterli şarj yapmasına imkan
tanımasıdır. Aracın kısa mesafeli
kullanımı ve sık sık motor çalıştırma
işlemi akünün boşalmasına sebep
olabilir. Elektrik tüketen cihazların
gereksiz yere kullanımından kaçının.

Kullanılmış aküler ev çöpüne
atılmamalıdır. Akülerin uygun bir geri
dönüşüm merkezine bırakılması
gerekir.

Aracın 4 haftadan daha uzun bir süre
kullanılmaması akünün boşalmasına
neden olabilir. Akünün eksi kutup
bağlantısını sökerek araç
şebekesinden ayırın.
Akünün kutup başlarını sadece
kontak kapalı konumdayken
bağlayın.

9 Uyarı

Patlamaları önlemek için yanıcı
maddeleri aküden uzak tutun.
Aküde olabilecek patlamalar
araca hasar verebilir ve ağır
yaralanma veya ölümle
sonuçlanabilir.
Gözlere, cilde, kumaşa veya
boyalı yüzeylere temas etmesine
izin vermeyin. Elektrolit, direkt
temas halinde yaralanma ve
hasara neden olabilecek olan
sülfürik asit içermektedir. Temas
durumunda temas edilen bölge su
ile yıkanmalı ve acil olarak tıbbi
yardım alınmalıdır.
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Çocukların ulaşamayacağı
yerlerde muhafaza edin.
Açık durumdaki aküyü eğmeyin.

Akü boşalma emniyeti 3 88.

Uyarı etiketi

Sembollerin 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 sülfürik asit körlüğe
veya ağır yaralanmalara sebep
olabilir.

■ Ayrıntılı bilgiler için kullanım
kılavuzuna bakınız.

■ Akü yakınında patlayıcı gaz mevcut
olabilir.

Silecek lastiğinin
değiştirilmesi

Silecek kolunu kaldırın. Çözme
çubuğunu hareket ettirin ve silecek
lastiğini çekip çıkarın.
Düzgün çalışan cam silecekleri açık
bir görüş ve güvenli bir sürüş için
önemlidir. Silecek lastiklerinin
durumunu düzenli olarak kontrol edin.
Sert, gevrek veya çatlak cam silecek
lastiklerini değiştirin.
Ön cam veya silecek lastikleri
üzerindeki yabancı maddeler, ön 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.
Gerektiğinde, bu işlemi tekrarlayın.
Cam üzerindeki silikon izlerini
gidermenin yolu yoktur. Bu nedenle,
aracınızın ön camına cila veya silikon
sürmeyin, zamanla oluşacak çizikler
görüşü azaltacaktır.
Ön cam sileceklerinizi solvent,
benzin, gaz yağı veya boya
incelticileri ile temizlemeyin. Bunlar
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zararlıdır. Bundan dolayı ön cam
sileceklerine ve boyanmış yüzeylere
zarar verebilir.

Ampul değiştirme
Kontağı kapatın ve gerekli düğmeyi
veya kapıları kapatın.
Yeni ampulleri sadece soketlerinden
tutun! Ampul camını çıplak elle
tutmayın.
Değişim esnasında aynı özellikte
ampül kullanın.
Uzun huzmeli far ampullerini motor
bölümü içinden değiştirin.
Not
Yağmurlu bir bölgeden geçildiğinde
veya aracın yıkanmasından sonra
far camları buğulanabilir.
Lamba içi ve dışındaki ısı farkı bu
duruma sebep olur.
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.

Kısa veya uzun huzmeli far
Kısa huzmeli far ve uzun
huzmeli far
1. Kablo soketini ampulden çekip

çıkarın.

2. Koruyucu kapağı sökün.
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3. Yaylı kelepçeye bastırın, çözülü
konuma getirin.

4. Ampulü reflektör gövdesinden
çıkarıp alın.

5. Yeni ampulü takarken tespit
kulakları reflektördeki kanallara
oturtacak şekilde takın.

6. Yaylı kelepçeyi yerine oturtun.
7. Far muhafaza kapağını yerleştirin

ve kapatın.
8. Soketi ampule yerleştirin.

Far ayarı
Kısa huzmeli farın ayarı, farın üst
kısmındaki cıvata ile yapılabilir.

Dikkat

Farların tekrar ayarlanması
gerektiğinde, ayar işlemi aracın
güvenliği ile ilgili olduğundan
aracınızı yetkili servise
götürmenizi tavsiye ederiz.

Park lambaları
1. Kablo soketini ampulden çekip

çıkarın.

2. Koruyucu kapağı sökün.

3. Reflektörün içinden park lambası
ampulünün duyunu çıkarın.
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4. Ampulü duyundan çıkarıp alın.
5. Yeni ampulü takın.
6. Tutucuyu reflektöre takın.
7. Far muhafaza kapağını yerleştirin

ve kapatın.
8. Soketi ampule yerleştirin.

Sis farları
Ampul değişimini sadece bir servise
yaptırın.

Sis farı ayarı
Sis farı ayarı, sis farının üst
kısmındaki cıvata ile yapılabilir

Dikkat

Sis farlarının tekrar ayarlanması
gerektiğinde, ayar işlemi aracın
güvenliği ile ilgili olduğundan
aracınızı yetkili servise
götürmenizi tavsiye ederiz.

Ön sinyal lambaları

1. Ampul tutucusunu saat yönünün
tersine döndürün ve yerinden
çıkmasını sağlayın.

2. Ampulü soket içine biraz bastırın,
saat yönünün tersine döndürün ve
dışarı çıkarın. Yeni ampulü takın.

3. Ampul tutucusunu reflektörün
içine yerleştirin, sağa doğru
döndürün ve oturtun.
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Arka lambalar

1. Her iki cıvatayı çıkarın.
2. Lamba gövdesini çıkarıp alın.

Kablo kanalının doğru pozisyonda
kalmaya devam ettiğinden emin
olun.

3. Arka lamba/Fren lambası (1)
Sinyal lambası (2)
Geri vites lambası (yolcu tarafı) /
Arka sis lambası (sürücü tarafı)
(3)

4. Ampul tutucusunu saat yönünün
tersine döndürün.
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5. Ampul tutucusunu çıkarıp alın.
Ampulü soket içine biraz bastırın,
saat yönünün tersine döndürün ve
dışarı çıkarın. Yeni ampulü takın.

6. Ampul tutucuyu arka lamba
bloğuna yerleştirin ve ilgili yere
vidalayın. Kablo soketini oturtun.
Lamba gövdesini karoseriye
yerleştirin ve cıvataları sıkın.
Kapakları kapatın ve tam
oturmasını sağlayın.

7. Kontağı açın tüm lambaları
çalıştırın ve kontrol edin.

Yan sinyal lambaları
1. Lambayı aracın arka kısmına

doğru bastırın ve çıkarın.
2. Ampul tutucusunu saat yönünün

tersine döndürün.
3. Ampulü ampul tutucusundan

çekip çıkarın. Yeni ampulü takın.
4. Takarken, sökme işleminin tersi

uygulanır.

Yükseğe monteli üçüncü
fren lambası
<Ampul tipi>

1. Bagaj kapısını açın.
2. İki vida ve ampul yuvasını sökün.

Ampul yuvasını sökmeden önce,
kablo demeti konektörünü ayırın.

3. İki vidayı ve reflektör grubunu
sökün.

4. Ampulü, ampul tutucusundan
dışarı çekerek çıkarın.

5. Yeni bir ampul takın.
6. Ampul yuvasını yerine takın.

<LED tipi>
Ampul değişimini sadece bir servise
yaptırın.

Plaka aydınlatması

1. Her iki cıvatayı çıkarın.
2. Ampul yuvasını alttan dışarı

çıkartın, bu esnada kablodan
çekmeyin.
Ampul tutucusunu saat yönünün
tersine döndürün ve çıkmasını
sağlayın.

3. Ampulü tutucudan çıkarıp alın.
Yeni ampulü takın.
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4. Ampul tutucuyu ampul yuvasına
yerleştirin ve saat yönünde
çevirin.

5. Ampul yuvasını yerleştirin ve
tornavida ile emniyete alın.

Dahili lambalar
İç aydınlatma lambaları
1. Çıkarmak için lamba düğmesinin

karşı tarafını bir düz uçlu
tornavida ile açın. (Çizmemeye
dikkat edin.)

2. Ampulü çıkarın.
3. Ampulü değiştirin.
4. Lamba grubunu takın.

Bagaj bölümü aydınlatması

1. Lambayı tornavidayla çektirerek
yuvasından dışarı çıkarın.

2. Ampulü çıkarın.
3. Yeni ampulü takın.
4. Lambayı yuvasına yerleştirin.
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Elektronik sistem
Sigortalar
Arızalı sigorta ile sağlam sigorta aynı
verilere sahip olmalıdır.
Akünün artı kutbunun üzerindeki bir
kutuda bazı ana sigortalar bulunur.
Gerektiğinde bunları bir servise
kontrol ettirin.
Bir sigortayı değiştirmeden önce, ilgili
anahtarı veya kontağı kapatın.
Bir sigortanın arızalı olduğu telinin
erimiş olmasından anlaşılır. Yeni bir
sigorta ancak arızanın nedeni tespit
edilip giderildikten sonra takılmalıdır.
Bazı fonksiyonlar birkaç sigorta
aracılığıyla korunur.
Fonksiyonsuz sigortalar yerleştirilmiş
olabilir.

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.

Motor bölmesi sigorta
kutusu

Sigorta kutusu motor bölümündedir.
Kapağı açın, yukarı kaldırın ve
çıkarın.

Not
Bu kılavuzdaki sigorta kutusu
tanımlamaları sizin aracınızdaki
sigorta kutusuna birebir uymayabilir.
Sigorta kutusunu kontrol ederken
sigorta kutusu etiketine bakın.
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No. Akım devresi

1 Yakıt pompası

2 Park lambası rölesi

3 Düşük fan hızı rölesi

4 Yüksek fan hızı

5 Klima

6 Yüksek fan hızı rölesi

7 Klima rölesi

8 ABS 2

9 LH park lambası

10 RH park lambası

11 Ön sis farı

12 Düşük fan hızı

13 ABS 1

14 Ön sis farı rölesi

15 Yakıt pompası rölesi

16 Yedek sigorta

17 Uzun huzmeli far rölesi

No. Akım devresi

18 Uzun huzmeli far

19 Kısa huzmeli far, sol

20 Kısa huzmeli far, sağ

21 Yedek sigorta

22 Yedek sigorta

23 Kontak 2 / marş motoru

24 Kontak 1 / aksesuar

25 Dörtlü ikaz flaşörü

26 Korna

27 Kısa huzmeli far rölesi

28 Korna Rölesi

29 Motor ana rölesi

30 Kontak

31 EMS 1

32 EMS 2

33 Gösterge paneli aküsü

34 –

No. Akım devresi

35 Ön cam

36 Ön cam rölesi

37 Motor kontrol modülü

38 –

39 Yedek sigorta

Gösterge panosu sigorta
kutusu
Tip 1
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Tip2

İç sigorta kutusu sürücü tarafındaki
gösterge paneli altına yerleştirilmiştir.

1. Üstten çekerek sigorta paneli
kapağını açın.

2. Sigorta paneli kapağını diyagonal
olarak çıkartın.

No. Akım devresi

1 Arka silecek

2 Ayna/dış dikiz ayna

3 Farlar

4 Elektrikli OSRVM

5 Kapı kilitleri

6 Ön silecek

7 –

8 Geri vites lambası

9 Dönüş sinyal lambaları

10 Arka cam rezistansı

11 Arka sis lambaları

12 Göstergeler

13 Fan motoru kumanda modülü

14 Hava yastığı

15 Hırsızlığa karşı koruma/veri
bağlantı konnektörü

16 Şanzıman kontrol modülü
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No. Akım devresi

17 Elektrik kumandalı camlar, arka

18 Radyo / Uzaktan kumandalı
anahtarsız giriş / Uzaktan
kumandalı giriş

19 Motor kumanda modülü (ECM) /
Hırsızlığa karşı koruma

20 Isı şiltesi

21 Çakmak

22 Fren lambası

23 Marş motoru

24 Radyo / Saat / Uzaktan kuman‐
dalı anahtarsız giriş

25 Hava yastığı

26 İç lambalar

Araç takımları
Takımlar
Lastik tamir setine sahip araçlar
Araç takımları ve lastik tamir seti
taban muhafazasının altında bir göz
içerisinde muhafaza edilir.

Stepneye sahip araçlar
Kriko ve araç takımları bagaj
bölümünde stepnenin üstündeki
saklama gözünde bulunurlar.

Kompakt stepne 3 204.

Tam ebat stepne 3 204.
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Jantlar ve lastikler

Lastik ve jant 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 ve
jantlarda hasar olup olmadığını
kontrol edin. Hasar veya anormal
aşınma olması durumunda bir servise
başvurun.

Kış lastikleri
Kış lastikleri dış hava sıcaklığının
7 °C'nin altında olduğu durumlarda
güvenliği arttırır ve bu nedenle bütün
tekerleklere takılmalıdır.

Lastik tanımları
Örneğin 215/60 R 16 95 H
215 = Lastik genişliği, mm
60 = Enine kesit oranı (yüzdesel

olarak lastik yüksekliğinin
lastik genişliğine olan oranı)

R = Lastik kemeri yapı türü: Radyal
RF = Yapı türü: RunFlat
16 = Jant çapı / inç cinsinden
95 = Taşıma kapasitesi tanım

numarası, örneğin: 95 değeri
690 kilograma karşılık
gelmektedir.

H = Hız tanım kodu

Hız tanım kodu:
Q = 160 km/saate kadar
S = 180 km/saate kadar
T = 190 km/saate kadar
H = 210 km/saate kadar
V = 240 km/saate kadar
W = 270 km/saate kadar

Lastik hava basınçları
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.

Lastik basınçları için 3 229. sayfaya
ve sürücü kapısı çerçevesindeki
etikete bakın.
Buradaki lastik hava basıncı bilgileri
soğuk lastikler için geçerlidir. Ayrıca
bu bilgiler hem yaz hem de kış
lastiklerinde dikkate alınmalıdır.
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Stepneyi daima azami yük için geçerli
olan lastik basıncı ile doldurun.
ECO lastik hava basıncı mümkün
olan en düşük yakıt tüketimine
ulaşmayı sağlar.
Lastik hava basınçlarının belirtilen
değerlerden daha yüksek veya daha
düşük olması, güvenliği, aracın
kullanımı, rahatlığı ve yakıt
tasarrufunu olumsuz yönde etkiler ve
lastik aşınmasını hızlandırır.

9 Uyarı

Lastik hava basıncı öngörülen
değerin altında ise, bu durum
lastiğin önemli miktarda
ısınmasına ve içten hasara
uğramasına neden olarak, yüksek
hızlarda lastik tabanının
yarılmasına, hatta lastiğin
patlamasına yol açabilir.

Diş derinliği
Profil derinliğini düzenli olarak kontrol
edin.

Lastikler, profil derinlikleri 2-3 mm
olduğu zaman, emniyet açısından
yenilenmelidir. (Kış lastiklerinde bu
derinlik 4 mm'dir.)
Bir güvenlik gereği olarak, bir aks
üzerindeki lastiklerin diş
derinliklerinin farkı 2 mm'den fazla
olmamalıdır.

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.
Lastikler kullanılmadığı zaman bile
yıpranır. Lastikleri, 6 yılda bir
değiştirmenizi tavsiye ederiz.

Lastik ve jant ebatının
değiştirilmesi
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.
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9 Uyarı

Uygun olmayan lastik veya
jantların kullanılması, bir kaza ile
sonuçlanabilir ve fabrikanın genel
işletme izinlerinin ortadan
kalkmasına yol açabilir.

9 Uyarı

Aracın orjinal 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.

Jant kapakları
Sadece ilgili araç için müsaade edilen
ve böylece ilgili tekerlek/lastik
kombinasyonu şartlarına uygun olan
jant kapakları ve lastikler
kullanılmalıdır.
Müsaade edilmeyen jant kapaklarının
ve lastiklerin kullanılması
durumunda, lastiklerde jant koruma
kenarı bulunmamalıdır.
Jant kapakları fren soğutmasına
zarar vermemelidir.

9 Uyarı

Uygun olmayan lastiklerin veya
jant kapaklarının kullanılması ani
hava basıncı kaybına ve böylece
kazalara yol açabilir.

Kar zincirleri

Lastik zincirleri sadece tahrikli
tekerleklere (ön aksa) takılabilir.
Lastik taban ve lastik iç yanakları
üzerinden zincir kilidi ile birlikte
10 mm'den fazla taşmayan ince
baklalı zincir kullanın.

9 Uyarı

Hasarlar, lastiğin patlamasına
neden olabilir.
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Lastik onarım seti
Lastik tabanında veya yanağında
oluşan ufak lastik hasarları lastik
tamir seti ile giderilebilir.
Batan maddeyi lastikten çıkarmayın.
Lastikteki 4 mm'den daha büyük
hasarlar veya lastik yan yüzeyindeki
hasarlar lastik tamir seti ile
onarılamaz.

9 Uyarı

80 km/h'dan hızlı gitmeyin.
Uzun bir süre için kullanmayın.
Direksiyon hakimiyeti ve sürüş
kabiliyeti azalabilir.

Lastiğin patlaması durumunda
aşağıda belirtilenleri yapın:
Park frenini çekin ve birinci vitese
veya geri vitese takın.
Lastik tamir seti bagaj bölümünde
taban muhafazasının altında bir
muhafaza gözünde bulunmaktadır.
1. Lastik tamir setini muhafaza

gözünden çıkarın.

2. Kompresör ve sızdırmazlık
maddesi şişesini çıkarın.

3. Elektrik bağlantı kablolarını ve
hava hortumunu konpresörün alt
kısmında muhafaza edildikleri
gözlerden çıkarın.

4. Kompresör üzerindeki düğme §
konumunda olmalıdır.

5. Kompresör hava hortumunu
sızdırmazlık maddesi şişesindeki
bağlantı noktasına çevirerek
takın.

6. Kompresörün fişini aksesuar
prizine takın. Akünün boşalmasını
önlemek için motorun açık
durumda olmasını tavsiye ederiz.

7. Sızdırmazlık maddesi şişesini
kompresördeki tutucuya oturtun.
Kompresörü, sızdırmazlık
maddesi şişesi dik duracak
şekilde tekerleğin yakınına koyun.
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8. Patlak lastiğin supap kapağını
çıkarın.

9. Doldurma hortumunu lastik
sübabına döndürerek takın.

10. Kompresör üzerindeki iki
pozisyonlu düğmeyi I konumuna
getirin. Lastik, sızdırmazlık
maddesi ile doldurulur.

11. Sızdırmazlık maddesi şişesinin
boşalması esnasında (yaklaşık
30 seconds) kompresördeki
basınç göstergesi kısa süreli
olarak 6 bar basıncı gösterir.
Ardından basınç tekrar gösteririlir.

12. Sızdırmazlık maddesinin tamamı
lastiğin içine pompalanır.
Ardından lastik şişirilir.

13. Öngörülen lastik hava basıncına
10 dakika içerisinde
ulaşılabilinmelidir (yaklaşık
2,2 bar). Doğru basınç değerine
ulaşıldığında kompresörü
kapatın.
Öngörülen uygun lastik hava
basıncına 10 dakika içerisinde
erişilmemesi halinde, lastik çok
fazla hasar görmüştür. Aracı
bundan sonra bir tekerlek devri
kadar hareket ettirin. Lastik tamir
setini tekrar bağlayın ve dolum
işlemini 10 dakika boyunca
devam ettirin. Öngörülen lastik

basıncına bundan sonra hala
ulaşılamıyorsa, lastik ağır hasar
görmüş demektir. Bir servise
başvurun. Aşırı lastik basıncını
basınç göstergesinin üzerindeki
düğme ile boşaltın.
Kompresörü 10 dakikadan fazla
çalıştırmayın.

14. Lastik tamir setini çıkarın.
Sızdırmazlık maddesi şişesini
tutucudan çıkarırken tutucudaki
kilitleme ucuna basın. Lastik
dolum bağlantısını sızdırmazlık
maddesi şişesindeki boş bağlantı
ucuna vidalayın. Böylece
sızdırmazlık maddesinin sızması
engellenmiş olur. Lastik tamir
setini bagaj bölümündeki yerine
koyun.

15. Akan sızdırmazlık maddesini bir
bezle silin.

16. Sızdırmazlık maddesi şişesinden
müsaade edilen azami hızı
(saatte yakl. 80 km) gösteren
etiketi çıkarın ve sürücü görüş
alanındaki bir yere yapıştırın.

17. Sızdırmazlık maddesinin lastikte
homojen bir şekilde dağılması için
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hemen sürüşe devam edin.
Yaklaşık 10 km (en geç
10 dakika) sonra aracınızı
durdurun ve lastik hava basıncını
kontrol edin. Bunun için hava
hortumunu doğrudan lastik
supabına ve kompresöre
vidalayın.
Lastik hava basıncı 1,3 bar
basınçtan daha fazla ise, basıncı
öngörülen değere göre düzeltin
(yaklaşık 2,2 bar). Basınç kaybı
oluşmayana kadar işlemi (No.17)
tekrarlayın.
Lastik hava basıncı 1,3 bar
basınçtan daha az ise, aracın
kullanılmasına artık müsaade
edilmez. Bir servise başvurun.

18. Lastik tamir setini bagaj
bölümündeki yerine koyun.

Not
Onarılmış lastik sürüş konforunu
oldukça azaltır, bu nedenle bu lastiği
en kısa zamanda değiştirin.
Sıradışı gürültü veya kompresörün
aşırı ısınması neticesinde
kompresörü 30 dakika için kapatın.
Lastik tamir setinin son kullanma
tarihine dikkat edin. Son kullanma
tarihinin geçmesinin ardından
sızdırmazlık özelliği kalmaz.
Sızdırmazlık maddesi şişesi
üzerindeki kullanma süresini dikkate
alın.

Kullanılan sızdırmazlık maddesi
şişesini değiştirin. Kullanılmış lastik
tamir setinin kanuni talimatlara
uygun olarak atılmasını sağlayın.
Kompresör ve sızdırmazlık maddesi
yaklaşık -30 °C ile 70 °C arasında
kullanılabilir.

Tekerlek 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 3 199.
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Aşağıda belirtilen hazırlıkları yapın ve
açıklamaları dikkate alın:
■ Aracı dikkatli bir şekilde yolun

kenarına çekerek emniyete alın.
■ Aracı düz, sağlam ve kaygan

olmayan bir zemin üzerine park
edin. Ön tekerleklerin düz bakması
gerekir.

■ Park frenini çekin ve birinci vitese
veya geri vitese takın.

■ 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
yolcuların araçtan çıkmasını
sağlayın.

■ Stepneyi çıkarın 3 204.
■ Asla birden fazla tekerleği aynı

anda değiştirmeyin.

■ Krikoyu yalnız tekerlek
patladığında tekerleği değiştirmek
için kullanın, yaz ve kış lastiği
değişikliklerinde kullanmayın.

■ 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 dişilerini temizletin.

9 Uyarı

Kriko yalnızca aracınızda
kullanmanız için tasarlanmıştır.
Aracınız ile sağlanan krikoyu diğer
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.

1. Bijon kapaklarını tornavidayla
çektirerek yuvasından çıkarın.
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2. Bijon anahtarını çıkarın ve her
bijon cıvatası üzerine emniyetli
şekilde yerleştirin ve bijon
cıvatalarını yarım tur döndürerek
gevşetin.

3. Kriko kolunu, kriko başı hafifçe
kalkana kadar çevirin ve krikoyu
yarım tur işaretli noktaya dikey
olarak yerleştirin.

4. Kriko kolunu krikoya takın ve bijon
anahtarını kriko koluna doğru
şekilde takın.
Daha sonra krikonun kaldırma
başını kriko koyma noktasına
doğruya yerleştirmek için krikoyu
yükseltin.

5. Krikonun doğru pozisyonda
olduğunu kontrol ederek
tekerleğin yer ile teması kesilene
kadar bijon anahtarını çevirin.

6. Bijon cıvatalarını gevşetin.
7. Tekerleği değiştirin.
8. Bijon cıvatalarını takın.
9. Aracı indirin.
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10. Bijon anahtarını üzerine
yerleştirin ve bijon cıvatalarını
çaprazlama sıkın. Sıkma torku
120 Nm'dir.

11. Jant kapağının arkasındaki supap
sembolü jant supabına doğru
bakmalıdır.
Bijon kapaklarını takın.

12. Değiştirilen tekerleği ve araç
takımlarını kaldırın. Takırdama
sesini engellemek için krikoyu
orjinal konumuna getirdikten
sonra cıvata başını krikonun üst
ve alt kısmı takım çantasına baskı
uygulayacak (tam sığacak)
şekilde çevirin. Bu esnada kriko
ile diğer araç takımları arasında
biraz boşluk olmasına dikkat edin.
Takımlar 3 195.

13. Yeni monte edilen tekerleğin
lastik hava basıncını ve tekerlek
bijonlarının sıkma torkunu kontrol
edin.

Hasarlı lastiği yeni bir lastik ile
değiştirin veya tamir ettirin.

9 Uyarı

Lastiğin üzerindeki veya bunun
bağlı olduğu yerdeki paslanma
veya kirlenme bijonların zamanla
gevşemesine neden olabilir.
Lastik çıkabilir ve kazaya neden
olabilir. Lastiği değiştirirken,
lastiğin araca takılı olduğu yerdeki
herhangi bir paslanmayı veya kiri
giderin. Acil bir durumda, bir bez
veya kağıt havlu kullanılabilir;
fakat daha sonra bir kazıyıcı veya
tel fırça ile tüm pası ve kiri çıkarın.

Lastik değişimi sırasında aşınmayı ve
paslanmayı önlemek için tekerlek
göbeği merkezini tekerlek rulman
gresi ile hafifçe kaplayın. Teklerleğin
düz montaj yüzeyini veya bijonları
veya cıvatlaarı greslemeyin.

Stepne
Kompakt stepne
Stepne, araçtaki diğer lastiklerin
ebadına ve kullanılan ülkenin
kurallarına bağlı olarak geçici bir
lastik olarak sınıflandırılabilir.
Stepne çelik jantlıdır.
Diğer tekerleklerden daha küçük olan
bir stepnenin kullanımı sürüş
şartlarını etkileyebilir. En kısa
zamanda hasarlı lastiğin değişmesini
sağlayın.
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Stepne bagaj bölümünde taban
muhafazasının altında bulunur. İlgili
muhafaza boşluğunda bir kelebek
somun ile emniyete alınmıştır.
Stepne kullanımına izin verilen tüm
lastikler için tasarlanmamıştır.
Tekerlek değişiminin ardından stepne
olarak stepne yuvasına daha geniş
bir tekerlek konulması gerekecekse
taban muhafazası, yuvadan hafif
daha yukarda olan tekerleğin
üzerinde durur.

Dikkat

Bu yedek lastik/tekerlek sadece
geçici acil kullanım içindir.
En kısa zamanda yedek lastiği
normal bir kullanım lastiğiyle/
tekerleğiyle değiştiriniz.
Lastik zinciri kullanmayınız.
Bu tekerleğe, orjinali ile uyumlu
olmayan lastik takmayın.
Başka araçlarda kullanmayın.

Tekerleğin alaşımlı yüzünü yukarı
gelecek şekilde yerleştirin.
Tekerleğin çelik yüzünü aşağı
gelecek şekilde yerleştirin.

Geçici yedek tekerlek
Geçici bir stepnenin kullanımı sürüş
şartlarını etkileyebilir. En kısa
zamanda hasarlı lastiğin değişmesini
sağlayın.
Sadece tek bir geçici stepne kullanın.
Saatte 80 km'den daha hızlı gitmeyin.
Virajları düşük hızlarla geçin. Geçici
stepneyi uzun bir süre kullanmayın.
Lastik zincirleri 3 198.

Tam ebat stepne
Diğer tekerleklerden daha küçük olan
bir stepnenin kullanımı sürüş
şartlarını etkileyebilir. En kısa
zamanda hasarlı lastiğin değişmesini
sağlayın.

Stepne bagaj bölümünde taban
muhafazasının altında bulunur. İlgili
muhafaza boşluğunda bir kelebek
somun ile emniyete alınmıştır.

Direksiyonel tabanlı lastikler
Lastikler, öngörülmüş olan dönme
yönü sürüş istikametinde dönecek
şekilde monte edilmelidir. Dönme
yönü, lastiklerin yanağında bulunan
bir sembol (örneğin bir ok) ile
belirlenmiştir.
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Aşağıdaki bilgiler dönme yönünün
tersine monte edilmiş olan lastikler
için geçerlidir:
■ Sürüş şartları etkilenebilir. En kısa

zamanda hasarlı lastiğin
değişmesini sağlayın.

■ Aracınızı saatte 80 km'den daha
hızlı sürmeyin.

■ Özellikle ıslak ve karlı yol
yüzeylerinde aracı daha dikkatli
sürün.

Motorun ara kablo ile
çalıştırılması
Hızlı şarj cihazı ile çalıştırmayın.
Aküsü boşalmış olan bir aracın
motorunu, başka bir aracın aküsü ve
ara kablo ile çalıştırın.

9 Uyarı

Motorun ara kablo ile çalıştırılması
işlemi çok dikkatli bir şekilde
yapılmalıdır. Aşağıdaki
talimatlardan herhangi bir sapma,
akünün patlamasından doğan
yaralanmalara ve aynı zamanda
her iki araçtaki elektrik
donanımının hasarına yol açabilir.

9 Uyarı

Akünün gözlere, cilde, kumaşa
veya boyalı yüzeylere temas
etmesine izin vermeyin. Akü
içindeki elektrolit, direkt temas

halinde yaralanma ve hasara
neden olabilecek olan sülfürik asit
içermektedir.

■ Aküyü asla açık alev veya kıvılcıma
yaklaştırmayın.

■ Boşalmış bir akü 0 °C sıcaklıklarda
dahi donmuş olabilir. Donmuş bir
aküye marş ara kablosu
bağlamadan önce, mutlaka
çözülmesini sağlayın.

■ Akü ile ilgili çalışmalarda koruyucu
gözlük ve koruyucu elbise kullanın.

■ Aynı voltaja sahip (12 Volt) bir
yardımcı akü kullanın. Yardımcı
akünün kapasitesi (Ah) şarj
edilmekte olan akünün
kapasitesinden önemli ölçüde
düşük olmamalıdır.

■ Kablo uçları izolasyonlu ve kablo
kesiti en az 16 mm2 olan marş ara
kablosu kullanın.

■ Boşalmış olan aküyü araçtan
ayırmayın.

■ Gereksiz elektrik tüketicilerini
kapatın.
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■ Takviye çalışması yaptığınız süre
içinde akünün üzerine eğilmeyin.

■ Kablo kutup başlarından birisi diğer
kablonun kutup başına
değmemelidir.

■ Araçlar çalıştırma yardımı
esnasında birbirine değmemelidir.

■ Park (el) frenini çekin, şanzımanı
rölantiye (boş vitese) alın, otomatik
şanzımanda P konumuna alın.

Kablo bağlantı sırası:
1. Kırmızı kabloyu yardımcı akünün

artı kutbuna bağlayın.
2. Kırmızı kablonun diğer ucunu,

boşalmış olan akünün artı
kutbuna bağlayın.

3. Siyah kablonun bir ucunu
yardımcı akünün eksi kutbuna
bağlayın.

4. Siyah kablonun diğer ucunu
aracın bir şase noktasına –
örneğin motor bloğuna veya
motor bağlantısındaki vida
bağlantısına bağlayın. Bağlantıyı
boşalan aküden mümkün
olduğunca uzak bir yerde (en az
60 cm) gerçekleştirin.

Kabloları motor bölmesinde dönen
parçalara temas etmeyecek şekilde
yerleştirin.
Motorun çalıştırılması:
1. Takviye sağlayan aracın

motorunu çalıştırın.
2. 5 dakika sonra diğer aracın

motorunu çalıştırın. Aküsü
boşalmış olan araca birer dakika

aralıklarla marş basılmalı ve marş
basma 15 saniyeden uzun
sürmemelidir.

3. Her iki motoru, kablolar bağlı
olarak yaklaşık 3 dakika süreyle
rölantide çalıştırın.

4. Akım yüklenen araçtaki bir
elektrik tüketicisini (örneğin
aydınlatma, arka cam ısıtıcısı)
açın.

5. Kabloları sökerken yukarıdaki
işlem sırasının tam tersini
uygulayın.
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Çekme
Aracın çekilmesi
Aracınızın çekilmesi gerekiyorsa,
yetkili servislere veya profesyonel
araç çekme servisine başvurun.

Aracı taşımanın en iyi yolu
profesyonel bir çekici araç
kullanmaktır.

Eğer araç iki tekerleri üzerinde
gidecek şekilde çekilecekse ön
kısımdaki tahrikli tekerlekler yerden

yukarı kaldırılmalı ve araç ön
tekerlekler kilitlenmiş şekilde
çekilmelidir.
Aracı çekerken aşağıda belirtilen
işlemleri mutlaka uygulayın:
■ Çekilen bir araç içinde kesinlikle

yolcu bulunmamalıdır.
■ Çekilen aracın park (el) frenini

çözülü konuma getirin ve vitesi boş
konuma alın.

■ Dörtlü ikaz flaşörünü açın.
■ Hız limitlerini aşmayın.
Aracınızı bir kurtarma aracıyla
çektirmek mümkün değilse, şunları
yapın:
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Ok işaretinin olduğu kısma basarak
kapağın kilitsiz konuma (A - Temel
model/ B - Diğer modeller) gelmesini
sağlayın ve kapağı çıkarın.
Çekme halkası araç takımları ile
birlikte muhafaza edilir 3 195.

Çekme halkasını vidalayın ve
dayanak noktasına kadar sıkıp yatay
konuma getirin.
Çekme halatını - daha iyisi bir çekme
çubuğunu - halkaya bağlayın.
Çekme halkası sadece araç çekmek
için kulanılmalıdır, araç kurtarma
çalışmalarında kullanılmamalıdır.
Direksiyon kilidini açmak ve fren
lambalarının, kornanın ve cam
sileceklerinin çalışmasını sağlamak
için kontağı açın.
Şanzımanı rölantiye alın.

Dikkat

Aracınızın kalkışını yavaşça
yapın. Hızlı ve ani kalkış
yapmayın. Müsaade edilmeyen
yüksek çekme kuvvetleri araca
hasar verebilir.

Kontak kapalı iken frenleme ve
direksiyon çevirmek için daha fazla
kuvvet uygulamak gerekir.
Hava sirkülasyon sistemini açın ve
çekici aracın egzoz gazları aracın
içine girmemesi için camları kapatın.
Otomatik şanzımanlı araç: Aracı çeki
gözünü kullanarak çekmeyin. Bir
çekme halatı ile çekilmesi otomatik
transaksta ağır hasara sebep olabilir.
Otomatik transakslı bir aracı
çekerken, düz yatak veya tekerlek
kaldırma donanımı kullanın.
Manuel şanzımana sahip araç: Araç
yüzü ileriye bakacak şekilde ve
maksimum 88 km/saat hızda
çekilmelidir. Diğer tüm durumlarda ve
şanzıman arızalıysa, ön aks yukarıya
kaldırılmalıdır.
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Bir servise başvurun.
Çekme işleminin ardıdan çekme
halkasını çıkarın.
A (Temel model): Kapağı son tarafa
takın ve kapatın.
B (Özel model): Kapağı alta takın ve
kapatın.
Aracı taşımanın en iyi yolu
profesyonel bir çekici araç
kullanmaktır.

Diğer bir aracın çekilmesi

Arka çeki bağlantı kancası arka
tamponun altında bulunur.

Çekme halkası sadece araç çekmek
için kullanılmalıdır, araç kurtarma
çalışmalarında kullanılmamalıdır.

Aracınızın arka tampon çeki
kancasının önünde bir kapak varsa
kapağın iki klipsini çıkarın. Geriye
doğru çekerek kapağı kilitsiz konuma
getirin.
Çekme işleminden sonra kapağı
düzgün şekilde kapatın.

Dikkat

Aracınızın kalkışını yavaşça
yapın. Hızlı ve ani kalkış
yapmayın. Müsaade edilmeyen
yüksek çekme kuvvetleri araca
hasar verebilir.
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Araç bakımı
Dış bakım
Kilitler
Kapı kilitleri fabrika tarafından yüksek
değerli bir kilit silindir yağı ile
greslenmiştir. Buz çözücü maddeleri
sadece mecbur kalınan durumlarda
kullanın, çünkü kapı kilit yağlarını
gideren bir etkisi vardır ve kilitlerin
çalışmasını etkiler. Buz çözücü
maddeler kullandıktan sonra kapı
kilitlerinin bir servis tarafından
yeniden greslenmesini sağlayın.

Yıkama
Aracınızın boyası çevre
koşullarından etkilenir. Aracınızı
düzenli olarak yıkayın ve pasta cila
uygulayın. Araç yıkama tesislerini
kullandığınız zaman, yıkamadan
sonra pasta cila programına sahip bir
servisi seçin.
Kuş 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. Cam
sileceği ve arka cam sileceği kapalı
olmalıdır. Aracı, yakıt deposu kapağı
açılamayacak şekilde kilitleyin.
Anteni ve tavan üstü bagaj
taşıyıcısını vs. sökün.
Aracınızı elle yıkadığınız takdirde,
çamurlukların iç kısımlarını da su ile
iyice durulayın.
Açık kapılar üzerindeki kenar ve
katlanma yerlerini, kapakları ve
bunların örttüğü alanları temizleyin.
Tüm kapıların menteşelerinin bir
servis tarafından greslenmesini
sağlayın.
Motor bölmesini buhar püskürtücü
temizleyiciler veya diğer yüksek
basınçlı temizleme cihazları ile
temizlemeyin.
Aracı iyice durulayın ve güderi ile
kurulayın. Güderiyi sık sık çalkalayın.
Boya ve cam yüzeyler için ayrı güderi

kullanın: Ön cam üzerinde
kalabilecek pasta cila kalıntıları
görüşü bozabilir.
Zift lekeleri asla sert cisimlerle
çıkarılmamalı. Bunun yerine zift
çıkarma spreyi ile derhal
temizlenmelidir.

Çıkartma yapıştırılmış araç
Çıkartmanın yeterli derecede
yapışması için aracı teslimattan
itibaren 72 saat yıkamayın.
Yüksek basınçlı suyla veya bir buharlı
araba yıkama yapılırken, en az
20 cm mesafe olmasına lütfen dikkat
edin ve tek bir noktaya 1 saniye
süreden daha fazla odaklanmayın.
Aksi takdirde, çıkartma hasar
görebilir.

Dış aydınlatma lambaları
Far ve lamba kapakları plastik
maddeden yapılmıştır. Buz kazıcı,
ovalama gerektiren veya aşındırıcı
temizleme maddelerini kullanmayın
ve kuru iken temizleme yapmayın.
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Farlardan veya lenslerden böcek
kalıntılarını, gres kirini veya katranını
çıkarırıken, sadece ılık su, yumuşak
bir bez ve bir araba yıkama sabunu
kullanın.
Sert bir bezle kaba temizleme far
kapaklarına zarar verebilir. Yoğun
araba yıkama sıvısı ile temizlemeyin.
Tehlikeli temizleyicilerin kullanmayın.
Kimyasal bir reaksiyon yüzünden
lenslerin çatlamasına neden olabilir.
Not
Bir araba yıkama kılavuzuna bakın
ve far lenslerine hasar vermemek
için sadece yumuşak deterjanlar
kullanın. Aşağıdakilerden herhangi
birini içeren temizleme sıvılarını
kesinlikle kullanmayın:
■ Aseton
■ Benzen
■ Toluen
■ Ksilen
■ Tinerler

Pasta ve cila
Araca düzenli aralıklar ile vaks
uygulayın (en geç su
boncuklaşmadığı zaman). Aksi
takdirde boya kurur.
Cilalama, sadece boyalı yüzey
üzerindeki katı birikintiler kaportaya
yapıştığı veya boya matlaşıp kötü bir
görüntü kazandığı zaman gerekli olur.
Silikonlu araç cilası, pastalamayı
gerektirmeyecek şekilde koruyucu bir
tabaka oluşturur.
Plastik karoseri parçalarına pasta ve
cila uygulamayın.

Camlar ve cam silecek lastikleri
Haşere temizleyici ve cam temizleyici
ile birlikte yumuşak, iz bırakmayan bir
bez veya güderi kullanın.
Arka camları temizlerken arka cam iç
tarafındaki ısıtma tellerine hasar
vermeyin.
Buzların mekanik olarak
temizlenmesi için keskin kenarlı buz
kazıma aleti kullanın. Kazıyıcının
altına pislik girmemesi ve camı
çizmemesi için kazıyıcıyı cama iyice
bastırın.

Yağlanan silecek lastiklerini,
yumuşak bir bez ve cam temizleyici
ile temizleyin.

Jantlar ve lastikler
Yüksek basınçlı püskürtme aletlerini
kullanmayın.
Jantların temizlenmesi için sertlik
(pH) değeri nötr olan bir jant
temizleyicisi kullanın.
Jantlar boyalı olduğundan,
karoseride kullanılan maddeler ile
aynı işleme tabi tutulabilirler.

Boya hasarları
Ufak boya hasarları üzerinde
paslanma başlamadan önce rötuş
boyasının uygulanması gerekir. Daha
büyük hasar ve paslanmış alan söz
konusu olduğunda bir servise
başvurun.

Gövde aksesuar tipli modeller
■ Araç çekilirken aracın çeki halatının

araca zarar vermemesi için dikkatli
olun. Çekme işleminden önce
tampondaki kapağı çıkarın.
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■ Yol ile araç arasındaki mesafeye
dikkat edin. Rampa, tümsek veya
bordür taşlarının üzerinden
geçerken yavaş hızla geçin.

■ Aracı yukarı kaldırırken destek
kullanın.

■ Karoseri hasarlarını ve frenlemeyi
önlemek için aracın profesyonel bir
çekini aracın üzerinde taşınması
tavsiye edilir.

Aracın alt gövdesi
Buz ve kar gidermek veya toz
kontrolü için kullanılan korozif
maddeler gövde altında toplanır. Bu
tür maddelerin giderilmemesi,
korozyon ve paslanmayı hızlandırır.
Aracınızın altında bulunan bu
maddeleri gidermek için düzenli
olarak normal su ile yıkanmalıdır.
Çamur ve diğer maddelerin
birikebileceği alanları temizlemeye
dikkat edin. Su ile yıkamadan önce,
çamur birikmiş yerleri yumuşatın.

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.
Giysi kumaşlarının boyaları çıkabilir.
Bu durumda özellikler açık renkli
döşemelerde gözle görünen renk
bozulmaları oluşabilir. Çıkartılabilen
lekeler ve renk bozulmaları mümkün
olduğu kadar erken giderilmelidir.
Temizleme için ılık su veya iç bakım
temizleyici maddeleri yeterlidir.

Dikkat

Giysilerin açık konumdaki
Amerikan fermuarlarının koltuk
kaplamalarına zarar
verebileceğinden dolayı Amerikan
fermuarlarını kapatın.

Plastik ve kauçuk parçalar
Plastik ve kauçuk parçalar araç
gövdesinin temizliğinde kullanılan
aynı temizleme maddesi ile
temizlenebilir. Gerekirse iç bakım
temizleyici maddesi kullanın. Başka
maddeler kullanmayın. Özellikle de
çözeltiler veya benzin kullanmayın.
Yüksek basınçlı püskürtme aletlerini
kullanmayın.
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Genel Bilgiler
Servis/bakım bilgisi
Aracınızın çalışma ve trafik güvenliği
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 yapıldığı
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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Planlı Bakım
Servis Planı
Bakım aralığı

Her 1 yılda / 15.000 km'de bir (hangisi daha önce tamamlanırsa)

Bakım I: İlk bakım/servis olarak uygulanır veya bir önceki bakım/servis Bakım II olarak yapıldı ise Bakım I uygulanır.
Bakım II: Bir önceki bakım/servis Bakım I olarak yapıldı ise Bakım II uygulanır.

Servis / Bakım İşleri Bakım I Bakım II

Motor yağı ve yağ filtresini değiştirin.1) D D

Sızıntı ve hasar kontrolü yapın.2) K K

Motor hava filtresini kontrol edin.3) K K

Lastikleri hava basıncı ve aşınma açısından kontrol edin. K K

Fren sistemini kontrol edin.4) K K

Motor soğutma sıvısı ve ön cam yıkama sıvısı seviyesini kontrol edin ve gerekirse tamamlayın. K K

Süspansiyon ve direksiyon aksamlarını kontrol edin.5) K K

Silecek lastiklerini kontrol edin.6) K K

Tahrik kayışını kontrol edin. K K

Gereken ilave servisleri uygulayın - ilgili bölüme bakın. K K
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Servis / Bakım İşleri Bakım I Bakım II

Araç teknik güncellemelerini kontrol edin. K K

Fren sıvısını değiştirin.7) – D

Motor soğutma sistemini kontrol edin.8) – K

Güvenlik sistemi bileşenlerini kontrol edin.9) – K

Güç aktarım organlarını kontrol edin. – K

Karoseri bileşenlerini yağlayın.10) – K

1) Araç ağır koşullar altında kullanılıyorsa: kısa mesafeli kullanımda, aşırı rölanti veya tozlu koşullarda kullanımda motor yağı ve filtresinin daha sık
değiştirilmesi gerekebilir.

2) Araç sistemlerinin herhangi birindeki sıvı kaybı problemlere sebep olabilir. Sistem incelenmeli, onarılmalı ve sıvı seviyesi kontrol edilmelidir. Gerekirse
sıvı ilave edin.

3) Araç sürekli olarak tozlu koşullarda kullanılıyorsa filtre daha sık kontrol edilmelidir. Filtrenin daha sık değiştirilmesi gerekebilir.
4) Fren bağlantıları ve hortumlarını tıkanma, kaçak, çatlak, aşınmalara vb. karşı gözle kontrol edin. Disk fren balatalarını aşınmaya karşı kontrol edin ve

disklerin yüzey durumunu kontrol edin. Kampana fren balatalarını/pabuçlarını aşınma ve çatlaklara karşı gözle kontrol edin. Diğer fren parçalarını kontrol
edin (kampana, tekerlek silindiri, kaliper, park freni, vb.).

5) Ön ve arka süspansiyonu gözle kontrol edin ve direksiyon sistemini hasar, gevşek/eksik parça ve aşınmaya karşı kontrol edin. Hidrolik direksiyon
parçalarını tıkanıklık, çatlak, aşınma vb. karşı kontrol edin.

6) Silecek lastiklerini aşınma, çatlak veya kirlenmeye karşı kontrol edin. Eğer kirli ise ön camı ve silecek lastiklerini temizleyin. Yıpranmış veya hasarlı silecek
lastiklerini değiştirin.

7) Araç ağır koşullar altında kullanılıyorsa: Araç dağlık arazide kullanılıyorsa ya da araç ile çok sık römork çekilirse fren sıvısının daha sık değiştirilmesi
gerekebilir.

8) Hortumları gözle kontrol edin ve çatlak, şişme ve bozulma tespit edilirse değiştirin. Tüm boruları, bağlantı elemanlarını ve kelepçeleri kontrol edin; gerekirse
yeni parçalarla değiştirin. Doğru işletimi sağlamak için soğutma sisteminde ve basınçlı radyatör kapağında basınç testi uygulamanızı ve radyatörün ve
klima sistemi kondensatörünün dış kısmını temizlemenizi tavsiye ederiz.

9) Emniyet kemeri ikaz lambası ve emniyet kemeri parçalarının doğru çalıştığından emin olun. Emniyet kemeri sisteminin parçalarında gevşeklik ve hasar
olup olmadığını kontrol edin. Eğer emniyet kemeri sisteminin çalışmasını engelleyecek herhangi bir durum ile karşılaşırsanız mutlaka onarılmasını
sağlayın. Yırtılmış veya yıpranmış emniyet kemerlerinin değiştirilmesini sağlayın.

10) Tüm kilit silindirlerini, kapı menteşeleri ve kilit dillerini, kaput menteşelerini ve mandallarını ve bagaj kapağı menteşelerini ve dillerini yağlayın. Araç
korozyona elverişli ortamlarda kullanıldığında daha sık yağlama yapılması gerekebilir. Sızdırmazlık fitillerine temiz bir bez kullanarak silikon gres sürmek
kullanım ömrünü uzatacak, işlevini daha iyi yapmasını sağlayacaktır ve sıkışma ve gıcırdamayı engelleyecektir.
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K: Bu parçaları ve bunların ilgili parçalarını inceleyin. Gerekiyorsa düzeltin, temizleyin, üzerini tamamlayın, ayarlayın veya
değiştirin.
D: Yeni parça takın veya değiştirin.

Servis / Bakım İşleri Aralık

Polen filtresini değiştirin.3) Her 15.000 km'de / 1 yılda bir

Hava filtresini değiştirin. Her 60.000 km'de / 4 yılda bir

Bujileri değiştirin. Her 30.000 km'de / 2 yılda bir

Buji kablolarını değiştirin (Elektronik stabilite kontrolü ESC'ye sahip
olmayan araçlarda).

Her 45.000 km'de / 3 yılda bir

Motor soğutma sıvısını değiştirin. Her 240.000 km'de / 5 yılda bir

Manuel şanzıman yağını değiştirin. Her 150.000 km'de / 10 yılda bir

Otomatik şanzıman yağını değiştirin. Her 15.000 km / 1 yılda bir yağ kontrolü yapın. Araç
ağır koşullar altında kullanılıyorsa her 75.000 km’de bir
değiştirin.

İlave kayışı değiştirin. 11)

Zamanlama (triger) zincirini değiştirin. Her 240.000 km'de / 10 yılda bir

Supap boşluğunu kontrol edin, gerekirse ayarlayın. Her 150.000 km'de / 10 yılda bir

Debriyaj ve fren pedalı boşluğunu kontrol edin Her 15.000 km'de / 1 yılda bir

3) Araç sürekli olarak tozlu koşullarda kullanılıyorsa filtre daha sık kontrol edilmelidir. Filtrenin daha sık değiştirilmesi gerekebilir.
11) Kayış değiştirildiyse gerginliği 6 ayda/ 5.000 km'de bir kontrol edilmelidir.
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İşlem No
İşlem Servis / Bakım İşleri

Hepsi Tüm sistemleri hata veya tıkanıklık ve hasarlı/eksik parçalara karşı kontrol edin. Gereken parçaları
değiştirin. Aşırı aşınma olan tüm parçaları değiştirin.

Otomatik
şanzıman

Araç genel olarak alt kısımda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlası altında kullanılıyorsa,
otomatik şanzıman yağını ve filtresini değiştirin:
Aracın atmosfer sıcaklığının 32 °C ve üzerinde olduğu ağır şehir trafiğinde kullanılması.
Aracın dağlık arazide kullanılması.
Araç ile sık sık römork çekilmesi.
Aracın; taksi, polis arabası ya da dağıtım aracı olarak kullanılması.

Kemerler Yıpranma, derin çatlak veya hasarlara karşı kayışı gözle kontrol edin.
Gerekirse kayışı değiştirin.

Lastik durumu ve
şişirme basıncı

Lastik durumu sürüşten önce denetlenmelidir ve aracınıza yakıt doldurduğunuz her sefer veya en az
ayda bir, lastik basınç göstergesi kullanarak lastik basıncını kontrol edin.

Tekerlek ayarı Gerekiyorsa tekerleklerin yerlerini değiştirin ve balanslarını ayarlayın.



Servis ve bakım 219

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 aracı 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.

Tavsiye edilen sıvılar,
yağlayıcılar ve parçalar
Tavsiye edilen sıvılar ve
yağlayıcılar
Sadece denenmiş ve onaylanmış
ürünleri kullanın. Onaylanmamış
işletim maddelerinin kullanılması
nedeniyle oluşmuş olan hasarlar,
garanti kapsamına girmez.

9 Uyarı

İşletim maddeleri tehlikelidir ve
zehirli olabilir. Bu yüzden
dikkatlice kullanılmalıdır. Ambalaj
üzerinde belirtilen uyarıları dikkate
alınız.

Motor yağı
Sadece dexosTM standartlarına
uygunluğu onaylanmış motor
yağlarını veya uygun viskosite
sınıfına sahip eşdeğer bir motor yağı
kullanın.
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Motor yağınızın dexos™
standartlarına uygun olup
olmadığından emin değilseniz
servisinize danışınız.
Dexos mevcut olmadığında başka
yağların kullanımı: Yağ değişimi
esnasında veya yağ seviyesini
tamamlarken dexos standartlarına
uygunluğu onaylanmış motor
yağlarının mevcut olmaması
durumunda aşağıda belirtilen
kalitelere sahip alternatif motor
yağlarını kullanabilirsiniz. Dexos
standartlarına uygun olmayan
yağların kullanımı belli durumlarda
performansın düşmesine ve motorda
hasarlara sebep olabilir.
Motor yağları kalitesi ve
viskozitelerine göre sınıflandırılır ve
kategorize edilir. Motor yağının
kalitesi, yağın vizkozitesinden daha
fazla öneme sahiptir.

Doğru motor yağının seçimi
Doğru motor yağını seçmek hem yağ
özelliklerine hem de viskozite sınıfına
bağlıdır.

Motor yağı spesifikasyonu
■ dexos1, dexos2
■ API SM, ACEA-A3/B3: seçenek

olarak Gen1 motor için (Gen2
motor için kullanılmaz)

Spesifikasyon
Dexos™ onay işaretine sahip lisanslı
motor yağlarını sorun ve kullanın.
Aracın gereksinimlerine uygun motor
yağlarında dexos™ onayı sertifika
işareti bulunmalıdır. Onay işareti, ilgili
yağın dexos™ standartlarına
uygunluğunun tasdik edildiği
anlamına gelir.
Aracın motoru fabrikada dexos™
onaylı motor yağı ile doldurulmuştur.
Sadece dexos™ standartlarına
uygunluğu onaylanmış motor
yağlarını veya uygun viskosite
sınıfına sahip eşdeğer bir motor yağı
kullanın. Dexos standartlarına uygun
olmayan yağların kullanımı belli
durumlarda performansın düşmesine
ve motorda hasarlara sebep olabilir.

Motor yağınızın dexos™
standartlarına uygun olup
olmadığından emin değilseniz
servisinize danışınız.
Araçtaki motorun tipini bilmiyorsanız,
yetkili servisinize sorun.

Motor yağı viskozitesi
SAE viskozitesi yağın kalınlığı ile ilgili
bilgi verir.
Çok dereceli yağların viskozite
endeksi iki rakam ile gösterilir:
lk rakam (sonunda W harfi bulunur)
düşük sıcaklıktaki viskoziteyi
simgelerken, ikinci rakam yüksek
sıcaklıktaki viskoziteyi simgeler.
SAE viskozitesi motor yağının
akmaya karşı direnç özelliğini belirtir.
Viskozite soğuk hava şartlarında
sıcak hava şartlarına göre daha
fazladır.
1.0D, 1.2D Gen1 için motor yağı
viskozite sınıfı
Aracınız için en uygun viskozite sınıfı
SAE 5W-30'dur. SAE 20W-50 gibi
diğer viskozite sınıflarına sahip
yağları kullanmayın.
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1.0D, 1.2D Gen1 için düşük
sıcaklıklarda çalıştırma
■ -25 °C ve altına kadar: 0W-30,

0W-40
■ -25 °C'ye kadar : 5W-30, 5W-40
■ -20 °C'ye kadar : 10W-30, 10W-40
1.2D Gen2 için motor yağı viskozite
sınıfı
Aracınız için en uygun viskozite sınıfı
SAE 5W-20'dur. SAE 10W-30,
10W-40 veya 20W-50 gibi diğer
viskozite sınıflarına sahip yağları
kullanmayın.
1.2D Gen2 için düşük sıcaklıklarda
çalıştırma
Aracınızı sıcaklığın -25°C'nin altına
düştüğü çok soğuk yerlerde
kullanıyorsanız, viskozite sınıfı SAE
0W-xx kullanılmalıdır. Bu viskozite
sınıfına sahip doğru yağ aşırı düşük
hava sıcaklıklarında daha kolay
motor startı sağlar.
Gerekli viskozite sınıfına sahip motor
yağını seçerken mutlaka dexos™
standartlarına uyan motor yağlarını
seçiniz.

■ -25°C ve daha düşük sıcaklıklarda:
0W-20, 0W-30.

■ -25°C'ye kadar : 5W-20, 5W-30.

Motor yağı katkı maddeleri/motor
yağı yıkayıcılar
Yağa herhangi bir katkı maddesi
eklemeyin. Önerilen dexos
spesifikasyonlu ve dexos sertifikası
işaretini gösteren yağlar motorun
korunması ve iyi performans
sağlanması için yeterlidir.
Motor yağı sistemi yıkayıcıları
önerilmez ve araç garantisi
kapsamında olmayan motor
hasarlarına sebep olabilir.

Motor yağ seviyesinin tamamlanması
Farklı marka ve özellikte yağlar
gerekli yağ (spesifikasyon ve
viskozite) özelliklerine sahip oldukları
sürece birbiriyle karıştırılabilir.
Eğer gereken kalitede motor yağı
temin edilemiyorsa maksimum 1 litre
API SM/SN, ACEA A3/B4,
ACEA A3/B3 veya ACEA C3
kalitesinde 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.

Soğutma sıvısı 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. Bu
yoğunluk tüm yıl bu seviyede
olmalıdır.
Antifriz yoğunluğunun gerekli
seviyede kalmasını sağlayın.
Ek korozyon koruması veya hafif
kaçakların önlenmesi için kullanılan
soğutma suyu katkıları fonksiyon
bozuklukları yaratabilir. Bu tür
soğutma sıvısı katkılarının
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kullanılması nedeniyle oluşan
zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk
kabul edilmemektedir.

Fren hidroliği
Sadece bu araç için kullanımına
müsaade edilen fren hidroliği kullanın
(DOT 4).
Fren hidroliği zamanla atmosferden
nem emdiğinden dolayı fren etkisi
düşebilir. Bundan dolayı güvenliğiniz
için, öngörülen servis aralıklarında
fren hidrolik sıvısı değiştirilmelidir.
Fren hidroliğini sadece kapalı
kaplarda muhafaza edin (nem
emilimini önlemek için).
Fren hidroliği sıvısının kirlenmediğine
emin olun.

Dikkat

Düşük kalitede fren hidroliği
kullanılması fren sisteminin dahili
komponentlerinde paslanmaya
sebep olabilir ve güveliği
etkileyebilecek olan fren sistemi
performansının azalmasına sebep
olabilir. Daima araç modeliniz için

onaylanmış olan yüksek kaliteli
fren hidroliği kullanınız. Biz orijinal
GM fren hidroliği kullanmanızı
öneririz.

Servo direksiyon hidroliği
Sadece Dexron VI kullanın.

Manuel şanzıman yağı
Sadece XGP SAE75W85W kullanın.

Otomatik şanzıman yağı
Sadece ESSO JWS3317 sıvısı
kullanın.
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Teknik bilgiler

Araç tanım bilgileri ..................... 223
Araç bilgileri ............................... 225

Araç tanım bilgileri
Araç tanım numarası

Araç tanım numarası arka koltuk
minderi altına bulunur.

Tip etiketi
Tip 1

Etiket sürücü kapısı kilidinin yanında
bulunur.
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Tip 2

Etiket ön yolcu kapısı kilidinin
yanında bulunur.
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Araç bilgileri
Motor verileri
Satış tanımı 1.0 Benzinli 1.2 Benzinli
Motor 1.0D 1.2D
Motor tanım kodu LMT LMU

Silindir sayısı 4 4

Silindir hacmi [cm3] 995 1206

Motor gücü [kW] 50 60

dev/dak. 6400 6400

Tork [Nm] 93 111

dev/dak. 4800 4800

Yakıt türü Benzin Benzin

Oktan ihtiyacı (RON)

Tavsiye edilen 95 95

Mümkün olan 95'in üzerinde 95'in üzerinde
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Performans
Motor 1.0D 1.2D

Azami hız1) [km/h]

Manuel şanzıman 154 164

1) Azami hıza, boş ağırlıkta (sürücü hariç) artı 200 kg yük ile ulaşılabilir Özel donanımlar azami hızı azaltabilir.
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Araç ağırlığı
Minimum boş ağırlık, sürücü dahil (75kg)

Motor Hidrolik direksiyonsuz manuel şanzıman Hidrolik direksiyonlu manuel şanzıman

[kg] 1.0D 932 939

1.2D 932 939

Maksimum boş ağırlık, sürücü dahil (75kg)
Motor Hidrolik direksiyonsuz manuel şanzıman Hidrolik direksiyonlu manuel şanzıman

[kg] 1.0D 1047 1065

1.2D 1047 1065

Toplam araç ağırlığı
Motor Hidrolik direksiyonsuz manuel şanzıman Hidrolik direksiyonlu manuel şanzıman

[kg] 1.0D 1347 1367

1.2D 1347 1367
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Araç ebatları
Uzunluk [mm] 3640

Yan aynalar hariç toplam genişlik [mm] 1597

Yan aynalar dahil toplam genişlik [mm] 1910

Yükseklik (anten hariç) [mm], portbagaj hariç 1522

Yükseklik (anten hariç) [mm], portbagaj dahil 1551

Bagaj bölümü tabanının uzunluğu [mm] 548

Bagaj bölümü genişliği [mm] 987

Bagaj bölümü yüksekliği [mm] 435

Dingil mesafesi [mm] 2375

Duvardan duvara dönüş dairesi çapı [m] 9,9
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Kapasiteler
Motor yağı
Motor 1.0 DOHC 1.2 DOHC

Yağ filtresi değişimi ile birlikte [l] 3,75 3,75

Yağ ölçüm çubuğu MIN ve MAX arası [l] 2,5/3,5 2,5/3,5

Yakıt deposu
Benzin, nominal kapasitesi [l] 35

Lastik hava basıncı
Motor Lastikler Konforlu sürüş basıncı - 3

yolcuya kadar
Ekonomik sürüş basıncı - 3
yolcuya kadar Azami yükte hava basıncı

Ön Arka Ön Arka Ön Arka
[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi]) [kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi])

1.0D,
1.2D

155/80 R13, 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 235/2,35 (34) 235/2,35 (34)

155/70 R14,

165/65 R14

Hepsi Kompakt stepne 420/4,2 (60) 420/4,2 (60) – – 420/4,2 (60) 420/4,2 (60)

Kullanım kılavuzundaki lastik özellikleri haber verilmeden değiştirilmiş olabilir, aracınızda lastik etiketine basın.
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Müşteri bilgilendirme

Araç verilerinin kaydedilmesi ve
gizlilik ......................................... 230

Araç verilerinin
kaydedilmesi ve gizlilik
Veri Toplama Merkezi
Araçtaki veri saklama modülleri
Aracınızda bulunan çok sayıdaki
elektronik komponentte aracın
durumu, olaylar ve hatalarla ilgili
teknik bilgileri saklayan veri saklama
modülleri mevcuttur. Genelde, bu
teknik bilgiler parçaların, modüllerin,
sistemlerin veya çevrenin durumlarını
belgelemektedir:
■ Sistem komponentlerinin çalışma

durumları (örn. dolum seviyeleri)
■ Aracın ve komponentlerinin durum

mesajları (örn. tekerlek devir
sayısı / dönme hızı, yavaşlama,
yanal ivme)

■ Önemli sistem komponentlerinde
işlev hataları ve arızalar

■ Belirli sürüş durumlarda aracın
davranışı (örn. bir hava yastığının
açılması, denge düzenleme
sisteminin etkinleşmesi)

■ Çevresel koşullar (örn. sıcaklık)

Bu bilgiler sadece teknik verilerdir ve
hataları tespit edip düzeltmek ve aynı
zamanda aracın optimum bir şekilde
çalışmasını sağlamak için yardım
ederler.
Bu bilgilerle aracın sürüldüğü rota gibi
hareket profilleri oluşturulamaz.
Servise gidildiğinde (örn. onarım
çalışmaları, servis işlemleri, garanti
durumu, kalite güvencesi) servis
ağında (üretici de dahil) çalışanlar
özel arıza teşhis aletleri kullanarak bu
olay ve veri saklama modüllerindeki
teknik bilgileri okuyabilirler.
Gerektiğinde, bu konuda yetkili teknik
servilerde daha geniş bilgi
alabilirsiniz. Bir hata giderildikten
sonra bu bilgi hata saklama
modülünden silinir veya daimi olarak
üzerine yazılır.
Aracı kullanırken, başka bilgilerle
(kaza raporu, araçta hasar, şahitlik
durumu vb.) bağlı olarak bu teknik
bilgiler belirli bir kişiye
ilişkilendirilebilir - olasılıkla bir
ekspertiz için.
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Müşteri ile sözleşme ile üzerinde
anlaşılan ek işlevler (örneğin, acil
durumlarda aracın yerinin tespit
edilmesi) belirli araç bilgilerinin
araçtan iletilmesine izin verir.

Radyo Frekanslı
Tanımlama (RFID)
RFID teknolojisi bazı araçlarda lastik
hava basıncı denetimi ve ateşleme
sistemi güvenliği gibi bazı
fonksiyonlar için kullanılır. Ayrıca,
kapı kilitleme/açma, çalıştırma, araç
içindeki garaj kapısı açıcılar için
vericiler gibi radyo frekanslı uzaktan
kumandalar gibi konfor işlevleri için
de kullanılır. Chevrolet araçlardaki
RFID teknolojisi kişisel bilgileri
kullanmaz veya kaydetmez ve
herhangi başka bir Chevrolet
sistemine bağlamaz.
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