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Σημειώσεις

Εισαγωγή

Εισαγωγή
Εισαγωγή
Το αυτοκίνητό σας αποτελεί έναν
προσεκτικό συνδυασμό προηγμένης
τεχνολογίας, ασφάλειας, φιλικότητας
προς το περιβάλλον και οικονομίας.
Σε αυτό το Εγχειρίδιο Κατόχου
περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες για την ασφαλή και
αποδοτική οδήγηση του οχήματός σας.
Βεβαιωθείτε ότι όσοι επιβαίνουν στο
αυτοκίνητό σας γνωρίζουν τους
πιθανούς κινδύνους ατυχήματος και
τραυματισμών που ενδέχεται να
προκληθούν από την ακατάλληλη
χρήση του οχήματος.

Πρέπει πάντοτε να τηρείτε τους ειδικούς
νόμους και διατάξεις της χώρας στην
οποία οδηγείτε. Ενδέχεται να υπάρχουν
διαφορές ανάμεσα σε αυτούς τους
νόμους και τις πληροφορίες που
παρατίθενται σε αυτό το Εγχειρίδιο
Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας.
Όταν σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών
Χρήσης και Λειτουργίας γίνεται
αναφορά σε επίσκεψη στον
επισκευαστή, συνιστούμε να
απευθύνεστε στο δικό σας
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της
Chevrolet.
Όλοι οι Εξουσιοδοτημένοι
Επισκευαστές της Chevrolet
προσφέρουν σέρβις εξαιρετικής
ποιότητας σε λογικές τιμές. Οι
πεπειραμένοι μηχανικοί, εκπαιδευμένοι
από τη Chevrolet, εργάζονται σύμφωνα
με συγκεκριμένες οδηγίες της
Chevrolet.
Τα εγχειρίδια κατόχου πρέπει να
βρίσκονται πάντοτε μέσα στο όχημα,
άμεσα προσβάσιμα στο όχημα.
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Χρήση του παρόντος
εγχειριδίου
 Στο εγχειρίδιο αυτό
περιγράφονται όλες οι
προαιρετικές επιλογές και
λειτουργίες που είναι διαθέσιμες
για αυτό το μοντέλο. Ορισμένες
από τις περιγραφές,
συμπεριλαμβανομένων των
περιγραφών των λειτουργιών της
οθόνης και των μενού, μπορεί να
μην ισχύουν για το όχημά σας
λόγω διαφορετικής έκδοσης
μοντέλου, προδιαγραφών της
εκάστοτε χώρας, ειδικού
εξοπλισμού ή αξεσουάρ.
 Στο κεφάλαιο "Εν συντομία"
παρατίθεται μια αρχική
συνοπτική παρουσίαση.
 Ο πίνακας περιεχομένων, που
παρατίθεται τόσο στην αρχή
αυτού του εγχειριδίου όσο και σε
κάθε κεφάλαιο, σας κατευθύνει
στις πληροφορίες που θέλετε.
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Εισαγωγή

 Το ευρετήριο σας δίνει τη
δυνατότητα να αναζητήσετε
συγκεκριμένες πληροφορίες.
 Σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών
Χρήσης και Λειτουργίας
χρησιμοποιούνται οι
εργοστασιακοί κωδικοί των
κινητήρων. Μπορείτε να δείτε
τους αντίστοιχους κωδικούς των
κινητήρων για τις πωλήσεις στον
πίνακα "Τεχνικά χαρακτηριστικά".
 Οι λέξεις που προσδιορίζουν
κατεύθυνση ή φορά, π.χ.
αριστερά ή δεξιά και μπροστά ή
πίσω, αναφέρονται πάντοτε στην
κατεύθυνση προς την οποία
κινείται το όχημα.
 Οι ενδείξεις στην οθόνη του
οχήματος μπορεί να μην
υποστηρίζονται σε όλες τις
γλώσσες.

Κίνδυνος, Προειδοποίηση
και Προσοχή
{Κίνδυνος
Το κείμενο με την επισήμανση
? Κίνδυνος παρέχει πληροφορίες
σχετικά με τον κίνδυνο θανάσιμου
τραυματισμού. Εάν αγνοήσετε
αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται
να προκληθεί θάνατος.

{Προειδοποίηση
Το κείμενο με την επισήμανση
? Προειδοποίηση παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τον
κίνδυνο ατυχήματος ή
τραυματισμού. Εάν αγνοήσετε
αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται
να προκληθεί τραυματισμός.

Προσοχή
Το κείμενο με την επισήμανση
Προσοχή παρέχει πληροφορίες
για πιθανή ζημιά στο όχημα. Εάν
αγνοήσετε αυτές τις πληροφορίες,
ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο
όχημα.
Σας ευχόμαστε πολλές ώρες
απολαυστικής οδήγησης
Chevrolet

Εν συντομία

Εν συντομία

Εισαγωγικές
πληροφορίες οδήγησης
Ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου
Ασύρματο τηλεχειριστήριο

C11E2076A

1. Κουμπί ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
2. Κουμπί ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
3. Κουμπί ΠΙΣΩ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
Βλ. Ασύρματο τηλεχειριστήριο στη
σaλίδα 20.
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Βλ. Σύστημα κεντρικού κλειδώματος
στη σaλίδα 29.

Ρύθμιση καθίσματος
Ρύθμιση θέσης καθίσματος

1968931

Για να μετακινήσετε το κάθισμα
μπροστά ή πίσω, τραβήξτε το μοχλό
και σύρετε το κάθισμα μέχρι την
επιθυμητή θέση.
Αφήστε τη λαβή και βεβαιωθείτε ότι
το κάθισμα έχει ασφαλίσει στη θέση
του.
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Βλ. Ρύθμιση καθίσματος στη σaλίδα 56.

Ύψος καθίσματος

Υποστήριγμα οσφυϊκής χώρας
καθίσματος

Βλ. Θέση καθίσματος στη σaλίδα 55.

Πλάτες καθισμάτων

C11E2054A

C11E2053A

Τραβήξτε το μοχλό, ρυθμίστε την
κλίση και απελευθερώστε το μοχλό.
Αφήστε το κάθισμα να ασφαλίσει με
το χαρακτηριστικό ήχο.
Μη στηρίζεστε στην πλάτη του
καθίσματος όταν τη ρυθμίζετε.

Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα το
μοχλό στην εξωτερική πλευρά της
έδρας του καθίσματος μέχρι η έδρα
να ρυθμιστεί στην επιθυμητή θέση.
Για να κατεβάσετε την έδρα του
καθίσματος, πιέστε το μοχλό προς τα
κάτω αρκετές φορές.
Για να ανεβάσετε την έδρα του
καθίσματος, τραβήξτε το μοχλό προς
τα πάνω αρκετές φορές.

C11E2055A

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την
υποστήριξη οσφυϊκής χώρας στο
κάθισμα του οδηγού, μετακινήστε το
μοχλό προς τα εμπρός ή προς τα
πίσω.

Εν συντομία

Ρύθμιση του προσκέφαλου
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Ζώνη ασφαλείας

Οριζόντια ρύθμιση

Ρύθμιση ύψους

C11E1010A
C11E1015A

Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα
πάνω.
Για να το μετακινήσετε προς τα κάτω,
πατήστε την ασφάλεια και πιέστε το
προσκέφαλο προς τα κάτω.
Βλ. Προσκέφαλα στη σaλίδα 53.

Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα
εμπρός. Για να μετακινηθεί το
προσκέφαλο προς τα πίσω,
τραβήξτε το προς τα εμπρός. Τότε,
μετακινείται προς τα πίσω αυτόματα.

MD033

Τραβήξτε τη ζώνη έξω από το
μηχανισμό τύλιξης, περάστε τη
διαγώνια του σώματός σας
φροντίζοντας να μην έχει συστραφεί
και ασφαλίστε το μεταλλικό έλασμα
μέσα στην πόρπη.
Πρέπει να τεντώνετε τακτικά το
οριζόντιο τμήμα της ζώνης ενώ
οδηγείτε, τραβώντας απότομα το
διαγώνιο τμήμα της ζώνης.
Βλ. Ζώνες ασφαλείας στη σaλίδα 67.
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Ρύθμιση καθρέπτη

Ρύθμιση του τιμονιού

Εξωτερικοί καθρέπτες

Εσωτερικός καθρέπτης

2178629
C11E3008A

Για να μειώσετε την εκτυφλωτική
αντανάκλαση τη νύχτα,
χρησιμοποιήστε τραβήξτε το μοχλό
στην κάτω πλευρά του κελύφους του
καθρέπτη.
Βλ. Χειροκίνητος εσωτερικός
καθρέπτης στη σaλίδα 44.

Επιλέξτε τον καθρέπτη που θέλετε
να ρυθμίσετε, μετακινώντας το
διακόπτη επιλογής στη θέση "L" για
τον αριστερό καθρέπτη και στη θέση
"R" για το δεξί καθρέπτη.
Βλ. Τηλεχειριζόμενοι καθρέπτες στη
σaλίδα 43.

C11E3010A

Απασφαλίστε το μοχλό, ρυθμίστε το
τιμόνι και στη συνέχεια ασφαλίστε το
μοχλό και βεβαιωθείτε ότι έχει
ασφαλίσει. Ρυθμίζετε το τιμόνι μόνο
όταν το όχημα είναι σταματημένο.

Εν συντομία
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Επισκόπηση του ταμπλό
Αριστεροτίμονο όχημα

C3E1001A
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Δεξιοτίμονο όχημα

C3E1002A

Εν συντομία

1. Αεραγωγοί
2. Μοχλοδιακόπτης
φλας/εξωτερικών φώτων
3. Κόρνα
4. Πίνακας οργάνων
5. Υαλοκαθαριστήρες/σύστημα
πλύσης παρμπρίζ
6. Διακόπτης
αλάρμ/απενεργοποίησης ESC
7. Κεντρική θήκη μικροαντικειμένων
8. Διακόπτης DCS / διακόπτης Eco
(stop/start) ή διακόπτης
υποβοήθησης στάθμευσης
9. Συνδυαστικός διακόπτης
10. Υποδοχή κάρτας
11. Θήκη για κέρματα
12. Μοχλός απασφάλισης καπό
κινητήρα
13. Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο
τιμόνι
14. Κουμπιά χειρισμού Cruise
Control/συστήματος κλιματισμού
15. Συστήματα κλιματισμού
16. Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων

17. Διακόπτης ηλεκτρικού
χειρόφρενου (EPB)
18. Διακόπτης ECO
19. Αναπτήρας
20. Ηχοσύστημα
21. Ντουλαπάκι συνοδηγού
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Εξωτερικά φώτα

22. Λυχνία υπενθύμισης ζώνης
ασφαλείας συνοδηγού/ενδεικτική
λυχνία απενεργοποιημένου
αερόσακου συνοδηγού

2238127

Για να ανάψετε ή να σβήσετε τα
εξωτερικά φώτα, περιστρέψτε το
μοχλοδιακόπτη φώτων. Ο διακόπτης
φώτων έχει τέσσερις θέσεις, ως εξής:
P(OFF): Για να σβήσετε όλα τα
φώτα, γυρίστε το μοχλοδιακόπτη στη
θέση OFF.
Όλα τα φώτα είναι σβηστά και ο
διακόπτης επιστρέφει στην αρχική
του θέση AUTO.
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AUTO: Τα εξωτερικά φώτα και ο
φωτισμός του ταμπλό ανάβουν ή
σβήνουν αυτόματα ανάλογα με τις
εξωτερικές συνθήκες φωτισμού.

Επιλογέας μεγάλης/μεσαίας
σκάλας προβολέων

Αλάρμ

;: Τα πίσω φώτα, τα φώτα
πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας και
οι λυχνίες του πίνακα οργάνων
ανάβουν.
2: Οι προβολείς και όλα τα
παραπάνω φώτα είναι αναμμένα.
Βλ. Χειριστήρια εξωτερικών φώτων
στη σaλίδα 143.
C11E2050A
C11E2071A

Για να μεταβείτε από τη μεσαία στη
μεγάλη σκάλα, πιέστε το
μοχλοδιακόπτη.
Για να μεταβείτε στη μεσαία σκάλα,
πιέστε το μοχλοδιακόπτη ξανά ή
τραβήξτε τον.
Βλ. Επιλογέας μεγάλης/μεσαίας
σκάλας προβολέων στη σaλίδα 145.
Βλ. Σινιάλο στη σaλίδα 146.

Για να τα ενεργοποιήσετε, πατήστε
το κουμπί |.
Βλ. Αλάρμ στη σaλίδα 147.

Εν συντομία

Ειδοποίηση για στροφή και
αλλαγή λωρίδας

Κόρνα
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Συστήματα πλύσης
παρμπρίζ και
υαλοκαθαριστήρων
Υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ

C11E2039A

2268202

Μοχλός επάνω = δεξί φλας
Μοχλός κάτω = αριστερό φλας
Βλ. Ειδοποίηση για στροφή και
αλλαγή λωρίδας στη σaλίδα 147.

Πατήστε Y
2238054

Για να θέσετε σε λειτουργία τους
υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ,
γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση ΟΝ και μετακινήστε το μοχλό
του διακόπτη υαλοκαθαριστήρων /
πλύσης παρμπρίζ προς τα πάνω.
HI: Συνεχής λειτουργία, γρήγορη
ταχύτητα.
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LO: Συνεχής λειτουργία, αργή
ταχύτητα.
INT: Διακοπτόμενη λειτουργία.
OFF: Σύστημα απενεργοποιημένο.
MIST: Λειτουργία αποθάμβωσης.

Βλ. "Σύστημα πλύσης παρμπρίζ"
στην ενότητα Υαλοκαθαριστήρες/
σύστημα πλύσης παρμπρίζ στη
σaλίδα 102.
Βλ. Υγρό πλύσης στη σaλίδα 349.

Υαλοκαθαριστήρας/
σύστημα πλύσης πίσω
παρμπρίζ
Υαλοκαθαριστήρας

Βλ. Υαλοκαθαριστήρες/ σύστημα
πλύσης παρμπρίζ στη σaλίδα 102.

Σύστημα πλύσης παρμπρίζ

2274836

C11E2006A

Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη.

Για να θέσετε σε λειτουργία τον
υαλοκαθαριστήρα του πίσω παρμπρίζ,
γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση ACC ή ΟΝ και περιστρέψτε το
άκρο του μοχλοδιακόπτη
υαλοκαθαριστήρων/πλύσης παρμπρίζ
προς τα πάνω.

Εν συντομία

Υπάρχουν τρεις θέσεις λειτουργίας
για τον υαλοκαθαριστήρα του πίσω
παρμπρίζ:
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Χειριστήρια κλιματισμού

Σύστημα πλύσης

Θερμαινόμενο πίσω
παρμπρίζ, θερμαινόμενοι
εξωτερικοί καθρέπτες

OFF: Σύστημα απενεργοποιημένο.
INT: Διακοπτόμενη λειτουργία.
LO: Συνεχής λειτουργία, αργή
ταχύτητα.
Βλ. Υαλοκαθαριστήρας/ σύστημα
πλύσης πίσω παρμπρίζ στη
σaλίδα 105.

C11E2007A

Πατήστε το κουμπί στο άκρο του
μοχλού μέχρι το σύστημα πλύσης να
αρχίσει να λειτουργεί.
Όταν αφήσετε το κουμπί, το σύστημα
πλύσης θα σταματήσει να ψεκάζει
υγρό, αλλά οι υαλοκαθαριστήρες θα
εκτελέσουν ακόμη τρεις διαδρομές
στο παρμπρίζ.
Βλ. Υαλοκαθαριστήρας/ σύστημα
πλύσης πίσω παρμπρίζ στη
σaλίδα 105.
Βλ. Υγρό πλύσης στη σaλίδα 349.

C3D2007A

Για τη θέρμανση, πατήστε το κουμπί
=.
Βλ. Θερμαινόμενοι καθρέπτες στη
σaλίδα 44.
Βλ. Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ /
σύστημα ξεπαγώματος
υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ στη
σaλίδα 48.
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Αποθάμβωση και ξεπάγωμα
των παραθύρων

Κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

C3D3004A
C11E4005A

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
κατανομής αέρα στη θέση
ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ 5.
Βλ. "Ξεπάγωμα παρμπρίζ" στην
ενότητα Σύστημα θέρμανσης και
εξαερισμού στη σaλίδα 261.
Βλ. "Αποθάμβωση παρμπρίζ" στην
ενότητα Σύστημα κλιματισμού στη
σaλίδα 264.

2457824

Για να αλλάξετε σχέση, πατήστε το
πεντάλ του συμπλέκτη μέχρι κάτω,
μετακινήστε το μοχλό ταχυτήτων
στην επιθυμητή σχέση και αφήστε
αργά το συμπλέκτη.
Για να επιλέξετε όπισθεν, πατήστε το
κουμπί στην πίσω πλευρά του
μοχλού ταχυτήτων ενώ μετακινείτε το
μοχλό στη θέση της όπισθεν.
Βλ. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων στη
σaλίδα 298.

Ρ (ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ): Ασφαλίζει τους
μπροστινούς τροχούς. Επιλέξτε Ρ
μόνο όταν το όχημα είναι ακίνητο και
το χειρόφρενο τραβηγμένο.
R (ΟΠΙΣΘΕΝ): Επιλέξτε R μόνο όταν
το όχημα είναι ακίνητο.
Ν (ΝΕΚΡΑ): Νεκρά.
D: Για όλες τις συνθήκες κανονικής
οδήγησης. Επιτρέπει την αλλαγή και
των 6 σχέσεων εμπροσθοπορείας
στο κιβώτιο ταχυτήτων.
+, -: Θέση χειροκίνητης λειτουργίας.

Εν συντομία

15

Έναρξη
Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τα
εξής
 Πίεση και κατάσταση ελαστικών.
C12E9003A

Πατήστε το πεντάλ φρένου και
πιέστε το κουμπί απασφάλισης για
να αλλάξετε σχέση.

C11E3002A

Οι αλλαγές ταχυτήτων που απαιτούν
να πατήσετε το κουμπί απασφάλισης
υποδεικνύονται με βέλη.

 Στάθμη λαδιού κινητήρα και
στάθμη υγρών.
 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα
παράθυρα, οι καθρέπτες, τα
εξωτερικά φώτα και οι πινακίδες
αριθμού κυκλοφορίας είναι
καθαρά, δεν έχουν καλυφθεί με
χιόνι και πάγο και ότι λειτουργούν
σωστά.
 Τα καθίσματα, οι ζώνες
ασφαλείας και οι καθρέπτες
έχουν ρυθμιστεί σωστά.

MD173
MD174

Πιέστε το κουμπί απασφάλισης για
να αλλάξετε σχέση. Τα βέλη δείχνουν
αλλαγές ταχύτητας που δεν απαιτούν
να πατήσετε το κουμπί
απασφάλισης.

Αλλάξτε σχέση ελεύθερα.

 Ελέγξτε τη λειτουργία των
φρένων σε χαμηλή ταχύτητα,
ιδίως εάν τα φρένα είναι
βρεγμένα.
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Εν συντομία

Εκκίνηση του κινητήρα με το
διακόπτη ανάφλεξης

 Πετρελαιοκινητήρας: γυρίστε το
κλειδί στη θέση ON για την
προθέρμανση μέχρι να σβήσει η
ενδεικτική λυχνία K.
 Γυρίστε το κλειδί στη θέση
START, πατώντας το πεντάλ του
συμπλέκτη και το πεντάλ
φρένων, και στη συνέχεια αφήστε
τα όταν ο κινητήρας τεθεί σε
λειτουργία.

 Τραβάτε πάντοτε το χειρόφρενο
χωρίς να πατάτε το κουμπί
απασφάλισης. Όταν βρίσκεστε σε
ανηφορικές ή κατηφορικές
επιφάνειες, τραβήξτε το
χειρόφρενο όσο το δυνατόν πιο
πάνω. Για να μειώσετε τη δύναμη
που θα χρειαστεί να ασκήσετε,
πατήστε ταυτόχρονα το
ποδόφρενο.

Πριν επανεκκινήσετε ή σβήσετε τον
κινητήρα, γυρίστε το κλειδί πίσω στη
θέση LOCK.

 Σβήστε τον κινητήρα και κλείστε
το διακόπτη ανάφλεξης. Στρίψτε
το τιμόνι μέχρι να κλειδώσει.

C11E3021A

 Γυρίστε το κλειδί στη θέση ACC,
στρίψτε ελαφρά το τιμόνι για να
ξεκλειδώσει.
 Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
πατήστε το πεντάλ του
συμπλέκτη.
 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων:
μετακινήστε τον επιλογέα
ταχυτήτων στη θέση P ή N.
 Μην επιταχύνετε.

Στάθμευση
 Μη σταθμεύετε το όχημα επάνω
σε εύφλεκτη επιφάνεια. Η υψηλή
θερμοκρασία του συστήματος
εξαγωγής καυσαερίων μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη.

 Εάν το όχημα βρίσκεται σε
επίπεδη επιφάνεια ή σε
επιφάνεια με ανηφορική κλίση,
επιλέξτε πρώτη ή P πριν κλείσετε
το διακόπτη ανάφλεξης. Σε
επιφάνεια με ανηφορική κλίση,
στρέψτε τους μπροστινούς
τροχούς αντίθετα από το
πεζοδρόμιο.

Εν συντομία

Εάν το όχημα είναι βρίσκεται σε
επιφάνεια με κατηφορική κλίση,
επιλέξτε όπισθεν πριν κλείσετε το
διακόπτη ανάφλεξης. Στρέψτε
τους μπροστινούς τροχούς προς
το πεζοδρόμιο.
 Κλείστε τα παράθυρα.
 Κλειδώστε το όχημα.
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Ο αριθμός του κλειδιού αναγράφεται
στην αφαιρούμενη ετικέτα.
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικά
κλειδιά, πρέπει να αναφέρετε τον
αριθμό κλειδιού καθώς αποτελεί
μέρος του συστήματος
ακινητοποίησης (immobiliser).
Βλ. "Κλείδωμα" στην ενότητα
Φροντίδα εξωτερικού του οχήματος
στη σaλίδα 397.

C11E2075A

Πατήστε το κουμπί για να ανοίξει.
Για να αναδιπλώσετε το κλειδί,
πατήστε το κουμπί αναδιπλώστε το
κλειδί χειροκίνητα.
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Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Χρησιμοποιείται για το χειρισμό των
παρακάτω:
 Σύστημα κεντρικού κλειδώματος
 Αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού
 Πίσω παρμπρίζ

C11E2076A

1. Κουμπί ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ:
κλειδώνει όλες τις πόρτες. Τα
αλάρμ αναβοσβήνουν μία φορά
και το σύστημα αντικλεπτικής
προστασίας ενεργοποιείται.
2. Κουμπί ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ:
ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες.
Τα αλάρμ αναβοσβήνουν δύο
φορές και το σύστημα
αντικλεπτικής προστασίας
απενεργοποιείται.
Σε ορισμένες χώρες, για να
ξεκλειδώσετε την πόρτα του
οδηγού, πρέπει να πατήσετε το
κουμπί ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ μία
φορά.
Για να ξεκλειδώσετε όλες τις
πόρτες, πατήστε το κουμπί
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ξανά εντός
3 δευτερολέπτων.
3. Κουμπί ΠΑΡΜΠΡΙΖ: όταν το
πατήσετε επί 1 δευτερόλεπτο
περίπου, απασφαλίζει το πίσω
παρμπρίζ.

Σημείωση
Τα κουμπιά ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ,
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και ΠΙΣΩ
ΠΑΡΜΠΡΙΖ δεν λειτουργούν όταν
το κλειδί βρίσκεται στο διακόπτη
ανάφλεξης.
Σημείωση
Εάν πατήσετε το κουμπί
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ στο
τηλεχειριστήριο συστήματος εισόδου
χωρίς κλειδί, οι λυχνίες του πίνακα
οργάνων θα ανάψουν αυτόματα και
θα παραμείνουν αναμμένες επί
30 δευτερόλεπτα περίπου, μέχρι να
γυρίσετε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση ACC.
Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι
περίπου 6 μέτρα. Η εμβέλεια αυτή
μπορεί να μειωθεί από εξωτερικούς
παράγοντες.
Τα αλάρμ αναβοσβήνουν
επιβεβαιώνοντας τη λειτουργία.
Πρέπει να το χειρίζεστε με προσοχή,
να το προστατεύετε από την υγρασία
και τις υψηλές θερμοκρασίες και να
αποφεύγετε την άσκοπη χρήση του.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Σφάλμα
Εάν ο χειρισμός του συστήματος
κεντρικού κλειδώματος δεν είναι
εφικτός από το τηλεχειριστήριο, αυτό
μπορεί να οφείλεται στα εξής:
 Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται
εκτός εμβέλειας.
 Η τάση της μπαταρίας είναι πολύ
χαμηλή.
 Συχνή, επαναλαμβανόμενη
χρήση του τηλεχειριστηρίου όταν
βρίσκεται εκτός εμβέλειας, με
αποτέλεσμα να χρειάζεται εκ
νέου συγχρονισμό.
 Υπερφόρτωση του συστήματος
κεντρικού κλειδώματος λόγω
χειρισμού σε τακτά χρονικά
διαστήματα, σύντομη διακοπή
της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
 Παρεμβολές από ραδιοκύματα
υψηλότερης έντασης από άλλες
πηγές.

Αντικατάσταση μπαταρίας
τηλεχειριστηρίου

21

Κλειδί με αναδιπλούμενο στέλεχος

Αντικαταστήστε την μπαταρία μόλις η
εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου
αρχίσει να μειώνεται αισθητά.
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Πρέπει να
απορρίπτονται σε ειδικούς χώρους
συλλογής για ανακύκλωση.

2207429

Σημείωση
Χρησιμοποιείτε μπαταρία
αντικατάστασης CR2032
(ή αντίστοιχη).
1. Ανοίξτε το κάλυμμα του
τηλεχειριστηρίου.
2. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη
μπαταρία. Προσέξτε ώστε η
πλακέτα κυκλώματος να μην έρθει
σε επαφή με άλλα εξαρτήματα.
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3. Τοποθετήστε την καινούργια
μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι το
αρνητικό (-) άκρο αντικρίζει τη
βάση.
4. Κλείστε το κάλυμμα του
τηλεχειριστηρίου.
5. Ελέγξτε τη λειτουργία του
τηλεχειριστηρίου με το όχημά
σας.
Σταθερό κλειδί
Η αντικατάσταση της μπαταρίας
πρέπει να πραγματοποιείται από
επισκευαστή.

Προσοχή
Μην ακουμπάτε τις επίπεδες
επιφάνειες της μπαταρίας με τα
δάκτυλά σας. Διαφορετικά, η διάρκεια
ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί.
Σημείωση
Οι μπαταρίες λιθίου είναι
επιβλαβείς για το περιβάλλον.

Τηρείτε τους κατά τόπους
κανονισμούς ανακύκλωσης για τη
διάθεση στα απορρίμματα.

Σύστημα Open & Start

Μην πετάτε την μπαταρία μαζί με
τα οικιακά απορρίμματα.
Σημείωση
Προκειμένου να διατηρήσετε το
τηλεχειριστήριο σε καλή κατάσταση
λειτουργίας, ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες:
Αποφύγετε την πτώση του
τηλεχειριστηρίου.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα
επάνω στο τηλεχειριστήριο.
Το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει να
έλθει σε επαφή με νερό ή να
εκτίθεται άμεσα στο φως του ήλιου.
Εάν το τηλεχειριστήριο βραχεί,
σκουπίστε το με ένα απαλό ύφασμα.

C3D2013A

Αν το όχημα έχει σύστημα Πρόσβασης
χωρίς κλειδί, ο πομπός έχει ένα λεπτό
κουμπί (Α) κοντά στο κάτω μέρος του
πομπού που χρησιμοποιείται για την
αφαίρεση του κλειδιού.
Πιέστε το κουμπί (Α) και τραβήξτε έξω
το κλειδί. Μην τραβήξετε έξω το κλειδί
χωρίς να πιέσετε το κουμπί (Α).

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Το κλειδί, μέσα στον πομπό,
χρησιμοποιείται για τον ομφαλό της
κλειδαριάς της πόρτας του οδηγού,
όταν έχει εκφορτιστεί η μπαταρία του
κλειδιού ή σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο,
αν χρειάζεστε νέο κλειδί.

C3D2010A

1. Q (κλείδωμα): Πιέστε μία φορά
για να κλειδώσετε όλες τις
πόρτες. Τα φλας αναβοσβήνουν
μία φορά ή η κόρνα ηχεί μία φορά
για να επιβεβαιώσει το κλείδωμα.
2. K (Ξεκλείδωμα): Πιέστε μία
φορά για να ξεκλειδώσετε όλες
τις πόρτες. Τα φλας
αναβοσβήνουν δύο φορές και το
σύστημα αντικλεπτικής
προστασίας θα απενεργοποιηθεί.
Σε μερικές χώρες σύμφωνα με τη
διαμόρφωση του οχήματος, για
να ξεκλειδώσετε την πόρτα του
οδηγού, πιέστε μία φορά το
κουμπί UNLOCK. Κατόπιν, για να
ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες,
πατήστε το κουμπί UNLOCK
ξανά εντός 5 δευτερολέπτων.
Μπορεί να ανάψουν τα φώτα του
εσωτερικού χώρου.
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3. 8 (Κρύσταλλο πόρτας χώρου
αποσκευών): Πιέστε και
κρατήστε για περίπου ένα
δευτερόλεπτο για να
ξεκλειδώσετε το κρύσταλλο
πόρτας χώρου αποσκευών.
4. L (Εντοπισμός οχήματος/
Συναγερμός πανικού): Πιέστε
και κρατήστε για περίπου δύο
δευτερόλεπτα για εντοπίσετε το
όχημα. Τα φλας αναβοσβήνουν
τρεις φορές και η κόρνα ηχεί τρεις
φορές.
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Ξεκλείδωμα χωρίς κλειδί

Προσοχή
Το κουμπί πάνω στη χειρολαβή
της πόρτας χρησιμοποιείται μόνο
για τη λειτουργία ξεκλειδώματος
χωρίς κλειδί. Όταν εγκαταλείπετε
το όχημα, κλειδώστε όλες τις
πόρτες πιέζοντας το κουμπί
κλειδώματος στον πομπό του
συστήματος πρόσβασης χωρίς
κλειδί ή βεβαιωθείτε
ενεργοποιώντας τη λειτουργία
κλειδώματος χωρίς κλειδί.
J3D2002A

Με τον πομπό του συστήματος
πρόσβασης χωρίς κλειδί εντός 1 μ.,
πλησιάστε τη μπροστινή πόρτα και
πιέστε το κουμπί πάνω στη
χειρολαβή της πόρτας, για να
ξεκλειδώσετε και να ανοίξετε την
πόρτα. Αν ο πομπός αναγνωριστεί, η
πόρτα θα ξεκλειδωθεί και θα ανοίξει.

C3D3002A

Το κουμπί ελέγχου ανάφλεξης
μπορεί να γυρίσει σε τέσσερις
διαφορετικές θέσεις.
Ο πομπός του συστήματος
πρόσβασης χωρίς κλειδί πρέπει να
είναι εντός του οχήματος όταν
προσπαθείτε να γυρίσετε το κουμπί
ελέγχου ανάφλεξης.
1: LOCK (απενεργοποιημένο)
2: ACC
3: ON

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

4: START
• Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
πατήστε το πεντάλ του
συμπλέκτη. Γυρίστε το κουμπί
ελέγχου ανάφλεξης στη θέση
START πατώντας το πεντάλ
συμπλέκτη και λύνοντας το
ηλεκτρικό χειρόφρενο με το
πεντάλ φρένων πατημένο, όταν
ο κινητήρας λειτουργεί.
• Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων:
Μετακινήστε τον επιλογέα στο
P (στάθμευση) ή στο N (νεκρά).
Ο κινητήρας δεν θα εκκινηθεί σε
οποιαδήποτε άλλη θέση. Για
επανεκκίνηση του κινητήρα, όταν το
όχημα κινείται ήδη, χρησιμοποιήστε
μόνο τη Ν (νεκρά).
Αν το όχημα έχει σύστημα
Πρόσβασης χωρίς κλειδί, το πόδι
σας πρέπει να είναι στο πεντάλ
φρένου, για να εκκινηθεί ο
κινητήρας.

• Πετρελαιοκινητήρας: Γυρίστε το
κουμπί ελέγχου ανάφλεξης στη
θέση ΟΝ για προθέρμανση μέχρι
να σβήσει το K.
Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
ανάφλεξης στη θέση START.
Όταν ο κινητήρας αρχίσει να γυρίζει
με τη μίζα, αφήστε το κουμπί ελέγχου
ανάφλεξης, θα επιστρέψει στη θέση
ΟΝ.
Αν κουμπί ελέγχου ανάφλεξης δεν
γυρίζει, προσπαθήστε να πιέσετε
μέσα το κουμπί και να το γυρίσετε.
Αν ο πομπός δεν είναι μέσα στο
όχημα ή κάτι επηρεάζει τον πομπό,
το κέντρο πληροφοριών οδηγού
(DIC) στη μέση του πίνακα οργάνων
θα εμφανίσει στην οθόνη το μήνυμα
ELECTRONIC KEY NOT
DETECTED (δεν ανιχνεύθηκε
ηλεκτρονικό κλειδί).
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Κλείδωμα χωρίς κλειδί
Οι πόρτες κλειδώνουν μετά από
μερικά δευτερόλεπτα, αν η αναφλεξη
είναι απενεργοποιημένη, όλες οι
πόρτες είναι κλειστές και
τουλάχιστον ένας πομπός του
συστήματος πρόσβασης χωρίς κλειδί
έχει αφαιρεθεί από το εσωτερικό του
οχήματος.
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Σε ένα βενζινάδικο με σέλφ-σέρβις,
αν ο οδηγός βγει από το όχημα με
τον πομπό του συστήματος
πρόσβασης χωρίς κλειδί, όλες οι
πόρτες, συμπεριλαμβανομένης της
θυρίδας του στομίου πλήρωσης
ρεζερβουάρ καυσίμου και της
πόρτας χώρου αποσκευών, θα
κλειδωθούν αυτομάτως μετά από
αρκετά δευτερόλεπτα. Πιέστε το
κουμπί στη χειρολαβή της πόρτας ή
πιέστε το κουμπί ξεκλειδώματος
στον πομπό του συστήματος
πρόσβασης χωρίς κλειδί, για να
ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες
συμπεριλαμβανομένης της θυρίδας
του στομίου πλήρωσης ρεζερβουάρ
καυσίμου και της πόρτας χώρου
αποσκευών κατά τον ανεφοδιασμό
καυσίμου ή όταν ολοκληρωθεί ο
ανεφοδιασμός καυσίμου.

Προγραμματισμός πομπών
στο όχημα
Μόνο πομποί του συστήματος
πρόσβασης χωρίς κλειδί, που είναι
προγραμματισμένοι στο όχημα, θα
λειτουργούν. Αν ένας πομπός χαθεί
ή κλαπεί, μπορεί να γίνει αγορά
ανταλλακτικού και να
προγραμματιστεί από τον
αντιπρόσωπο. Το όχημα μπορεί να
προγραμματιστεί έτσι, ώστε πομποί
που έχουν χαθεί ή κλαπεί, να μην
λειτουργούν πλέον.

Εκκίνηση του οχήματος με
εξασθενημένη μπαταρία
πομπού

C3D2017A

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

πατήστε το πεντάλ φρένων και γυρίστε
το κουμπί ελέγχου ανάφλεξης.
Αντικαταστήστε τη μπαταρία του
πομπού το συντομότερο δυνατό.
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Αντικατάσταση μπαταρίας

C3D2016A

Αν η μπαταρία του πομπού είναι
εξασθενημένη, το DIC στη μέση του
πίνακα οργάνων μπορεί να εμφανίσει
στην οθόνη το μήνυμα ELECTRONIC
KEY NOT DETECTED (δεν
ανιχνεύθηκε ηλεκτρονικό κλειδί), όταν
προσπαθείτε να εκκινήσετε το όχημα.
Για να εκκινήσετε το όχημα,
τοποθετήστε τον πομπό στη θήκη
πομπού στον αποθηκευτικό χώρο της
κεντρικής κονσόλας με τα κουμπιά
προς τα πάνω. Κατόπιν με το όχημα
σε P (στάθμευση) ή N (νεκρά),

2201493

1. Αφαιρέστε το κλειδί από τον
πομπό πιέζοντας το λεπτό
κουμπί κοντά στο κάτω μέρος του
πομπού και τραβώντας έξω το
κλειδί. Μην τραβήξετε έξω το
κλειδί χωρίς να πιέσετε το
κουμπί.
2. Διαχωρίστε τον πομπό με ένα
λεπτό επίπεδο αντικείμενο στη
σχισμή στο πλάι του πομπού.
3. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία.
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4. Εισάγετε τη νέα μπαταρία, η
πλευρά θετικού προς τα πάνω.
Αντικαταστήστε την με μία
CR2032 ή ισοδύναμη μπαταρία.
5. Κουμπώστε ξανά τον πομπό.
6. Επανατοποθετήστε το κλειδί
μέσα στον πομπό.

Κλειδαριές θυρών
{Προειδοποίηση
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του
οχήματος μπορεί να αυξηθεί
απότομα και να ανέλθει σε πολύ
υψηλά επίπεδα σε σχέση με την
εξωτερική θερμοκρασία.
Μην αφήνετε τα παιδιά ή τυχόν
κατοικίδια χωρίς επίβλεψη μέσα
στο όχημα.

Προσοχή
Κλειδώστε όλες τις πόρτες και
πάρτε το κλειδί μαζί σας όταν
απομακρύνεστε από το όχημα.
Τα ξεκλείδωτα οχήματα μπορεί να
κλαπούν εύκολα.

Μηχανικές κλειδαριές
θυρών

Μπορεί να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός ή θάνατος.
Τα παιδιά μπορεί να ενεργοποιήσουν
τα ηλεκτρικά παράθυρα, άλλα
χειριστήρια ή να προκαλέσουν τη
μετακίνηση του οχήματος.
Μην αφήνετε το κλειδί στο
διακόπτη ανάφλεξης όταν στο
όχημα υπάρχουν παιδιά.
Τα παραπάνω ενδέχεται να
προκαλέσουν σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο.

C11E2031A

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα
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Σύστημα κεντρικού
κλειδώματος

C3D2008A

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε
χειροκίνητα την πόρτα του οδηγού,
περιστρέψτε το κλειδί στην κλειδαριά.

C11E2032A

Για να κλειδώσετε οποιαδήποτε
πόρτα από το εσωτερικό του
οχήματος, τραβήξτε το κουμπί
κλειδώματος θυρών.
Για να ξεκλειδώσετε οποιαδήποτε
πόρτα από το εσωτερικό του
οχήματος, πατήστε το κουμπί
κλειδώματος θυρών.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το
σύστημα κεντρικού κλειδώματος
θυρών από την πόρτα του οδηγού.
Αυτό το σύστημα σας δίνει τη
δυνατότητα να κλειδώσετε και να
ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες και την
πέμπτη πόρτα από την πόρτα του
οδηγού, χρησιμοποιώντας είτε το
κλειδί είτε το τηλεχειριστήριο (απ’
έξω) ή το κουμπί κλειδώματος
θυρών.(από μέσα)
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Κουμπί κεντρικού
κλειδώματος

Για να ανοίξετε κάποια πόρτα από το
εσωτερικό του οχήματος ή απ’ έξω,
τραβήξτε τη λαβή της πόρτας.
Σημείωση
Σε περίπτωση που ακούγεται
θόρυβος όταν ανοίγετε και κλείνετε
τις πόρτες ή ενώ οδηγείτε,
επαλείψτε με γράσο το βραχίονα
περιορισμού ανοίγματος της
πόρτας, το γλωσσίδι της
κλειδαριάς και το μεντεσέ σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
C11E2065A

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε ή να
ξεκλειδώσετε τις πόρτες με τους
διακόπτες κλειδώματος θυρών στο
πλαίσιο επένδυσης της πόρτας
οδηγού.
Πιέστε το δεξί τμήμα του διακόπτη
για να κλειδώσετε τις πόρτες.
Για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες,
πιέστε το αριστερό τμήμα του
διακόπτη.

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα
του οδηγού και την πόρτα του
συνοδηγού τραβώντας τη λαβή της
πόρτας από το εσωτερικό του
οχήματος, ακόμη κι αν οι πόρτες
έχουν κλειδωθεί με το κουμπί
κλειδώματος θυρών.

Διπλό κλείδωμα
Για περαιτέρω προστασία όταν
αφήνετε το όχημα, μπορείτε να
διπλοκλειδώσετε τις πόρτες, αν το
όχημα έχει επιπλεον σύστημα
αντικλεπτικής προστασίας.
Το ηλεκτρονικό διπλό κλείδωμα
μπλοκάρει όλες τις ηλεκτρικές
κλειδαριές έτσι, ώστε να μην μπορεί
να ανοίξει καμία πόρτα, ακόμη κι αν
το όχημα παραβιαστεί, π.χ. σπάσιμο
τζαμιού.

{Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε το διπλό
κλείδωμα εάν μέσα στο όχημα
υπάρχουν άνθρωποι. Οι πόρτες
δεν μπορούν να ξεκλειδωθούν από
το εσωτερικό του οχήματος.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Το διπλό κλείδωμα ενεργοποιείται με
έναν από τους εξής τρόπους:
 Πατήστε το κουμπί
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ δύο φορές
συνεχόμενα. Πατήστε το κουμπί
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ μία φορά για να
κλειδώσετε το όχημα και στη
συνέχεια πατήστε το ξανά (εντός
3 δευτερολέπτων) για να
ενεργοποιήσετε το διπλό
κλείδωμα.
 Τοποθετήστε το κλειδί στην
κλειδαριά της πόρτας του οδηγού
και γυρίστε το δύο φορές
συνεχόμενα προς το πίσω μέρος
του οχήματος. Δηλαδή, μία φορά
για να κλειδώσετε τις πόρτες, και
άλλη μία φορά για να
ενεργοποιήσετε το διπλό
κλείδωμα.

Σημείωση
Η λειτουργία διπλού κλειδώματος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν
όλες οι πόρτες και η πέμπτη πόρτα
είναι κλειστές.
Σημείωση
Το διπλό κλείδωμα
απενεργοποιείται όταν
ξεκλειδώνετε τις πόρτες με τον
κανονικό τρόπο.

Κλειδαριές ασφαλείας
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Προσοχή
Μην τραβήξετε την εσωτερική
χειρολαβή της πόρτας, ενόσω η
κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά
έχει ρυθμιστεί στη θέση LOCK
(ΑΣΦΑΛΙΣΗ). Εάν κάνετε κάτι
τέτοιο, ενδέχεται να προκληθεί
ζημιά στην εσωτερική λαβή της
πόρτας.

{Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε τις κλειδαριές
ασφαλείας παιδιών στις πόρτες
κάθε φορά που κάθονται παιδιά
στα πίσω καθίσματα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
κλειδί ή το κατάλληλο κατσαβίδι.

Για να απενεργοποιήσετε το διπλό
κλείδωμα, πατήστε το κουμπί
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ στο κλειδί. Με
αυτό τον τρόπο ξεκλειδώνουν όλες οι
πόρτες.

Για να ενεργοποιήσετε τις κλειδαριές
ασφαλείας παιδιών στις πόρτες,
γυρίστε τις στην οριζόντια θέση.
2058864
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Για να ανοίξει μια από τις πίσω
πόρτες όταν είναι ενεργοποιημένη η
κλειδαριά ασφαλείας παιδιών στις
πόρτες, ανοίξτε την πόρτα απ’ έξω.
Για να απενεργοποιήσετε τις
κλειδαριές ασφαλείας παιδιών στις
πόρτες, γυρίστε τις στην κάθετη
θέση.

Πόρτες

{Προειδοποίηση

Πέμπτη πόρτα
Μπορείτε να κλειδώσετε ή να
ξεκλειδώσετε την πέμπτη πόρτα
μέσω του συστήματος κεντρικού
κλειδώματος.
Βλ. Σύστημα κεντρικού κλειδώματος
στη σaλίδα 29.
Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας ή άλλα
σημεία του σώματός σας, ή άλλων
ατόμων, δεν βρίσκονται κοντά στα
σημεία κλεισίματος της πέμπτης
πόρτας.

Προσοχή
Όταν ανοίγετε ή κλείνετε την
πέμπτη πόρτα, βεβαιωθείτε ότι δεν
παρεμβάλλονται εμπόδια.

Εάν οδηγήσετε το όχημα με την
πέμπτη πόρτα ή με το πίσω
παρμπρίζ ανοικτό, μπορεί να
εισέλθουν καυσαέρια στο χώρο
επιβατών.
Μην οδηγείτε με την πέμπτη πόρτα
ανοικτή.
Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη
και ενδέχεται να προκαλέσουν
τραυματισμό ή θάνατο.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Προσοχή

C3D2015A

Σε οχήματα με σύστημα πρόσβασης
χωρίς κλειδί, αν το όχημα είναι
κλειδωμένο, ο πομπός του
συστήματος πρόσβασης χωρίς κλειδί
πρέπει να είναι εντός 1 μ. από την
πόρτα χώρου αποσκευών, για να
αναγνωριστεί. Κατόπιν η πόρτα
χώρου αποσκευών μπορεί να
ανοιχθεί από το κουμπί απασφάλισης
πόρτας χώρου αποσκευών πάνω
από την πινακίδα κυκλοφορίας.
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Κουμπί απασφάλισης πίσω
παρμπρίζ

Όταν ξεκλειδώνετε την πόρτα χώρου
αποσκευών με το κουμπί
απασφάλισης πόρτας χώρου
αποσκευών, θα ξεκλειδωθούν επίσης
όλες οι πόρτες. Μετά το κλείσιμο της
πόρτας χώρου αποσκευών να
πιέσετε οπωσδήποτε το κουμπί
κλειδώματος στον πομπό του
συστήματος πρόσβασης χωρίς κλειδί
για την ασφάλεια του οχήματος.
C11E2068A

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το πίσω
παρμπρίζ πατώντας το κουμπί
απασφάλισης πίσω παρμπρίζ που
βρίσκεται στην επένδυση της πόρτας
του οδηγού.
Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το πίσω
παρμπρίζ πατώντας το κουμπί πίσω
παρμπρίζ στο τηλεχειριστήριο.
Βλ. Ασύρματο τηλεχειριστήριο στη
σaλίδα 20.
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Προσοχή
Μη χρησιμοποιείτε το κουμπί
απασφάλισης του πίσω παρμπρίζ
ενώ το όχημα κινείται.
Μην οδηγείτε το όχημα με το πίσω
παρμπρίζ ανοικτό.

Ασφάλεια οχήματος
Αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού
Τύπος 1
Ενδεικτική λυχνία ασφάλειας

C11E2064A

Μετά το άνοιγμα, κρατήστε τη λαβή
στο πίσω παρμπρίζ και να ανοίξτε
το.
Για να κλείσετε το πίσω παρμπρίζ,
πιέστε το προς τα κάτω ώστε να
ασφαλίσει. Κλειδώνει αυτόματα.

C11E2070A

Ανάβει ως ένδειξη ότι το σύστημα
αντικλεπτικής προστασίας
λειτουργεί.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Η ενδεικτική λυχνία ασφάλειας
σβήνει όταν ξεκλειδώνετε τις πόρτες
χρησιμοποιώντας το κλειδί ή το
τηλεχειριστήριο εισόδου χωρίς κλειδί.
Η ενδεικτική λυχνία ασφάλειας
ανάβει όταν κλειδώνετε τις πόρτες
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο
εισόδου χωρίς κλειδί ή το κλειδί.

Κλείδωμα θυρών και
αντικλεπτική προστασία
Ενεργοποίηση
1. Κλείστε όλα τα παράθυρα.
2. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση LOCK και αφαιρέστε το
κλειδί.
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
κανένας επιβάτης μέσα στο
όχημα.
4. Κλείστε όλες τις πόρτες το καπό
κινητήρα και την πέμπτη πόρτα.
5. Πατήστε και αφήστε το κουμπί
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ στο
τηλεχειριστήριο.

Η λυχνία LED στο
τηλεχειριστήριο θα ανάψει
στιγμιαία.
 Όλες οι πόρτες κλειδώνουν.
 Τα αλάρμ αναβοσβήνουν μία
φορά.
 Το σύστημα αντικλεπτικής
προστασίας ενεργοποιείται
μετά από 30 δευτερόλεπτα
περίπου.
Εάν το κλειδί τοποθετηθεί στο
διακόπτη ανάφλεξης, το
τηλεχειριστήριο δεν θα
ενεργοποιήσει το σύστημα
αντικλεπτικής προστασίας.
Σημείωση
Το σύστημα μπορεί να
ενεργοποιηθεί ακόμη κι αν τα
παράθυρα είναι ανοικτά. Κλείστε
όλα τα παράθυρα και τις πόρτες
πριν εξέλθετε από το όχημα.
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Σημείωση
Εάν πατήσετε το κουμπί
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ στο
τηλεχειριστήριο όταν κάποια
πόρτα, το καπό κινητήρα και η
πέμπτη πόρτα δεν έχουν κλείσει
καλά, το σύστημα αντικλεπτικής
προστασίας βρίσκεται σε
κατάσταση μη κλειδώματος και η
ενδεικτική λυχνία ασφάλειας
αναβοσβήνει γρήγορα.
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Το σύστημα αντικλεπτικής
προστασίας μεταβαίνει σε
κατάσταση κλειδώματος όταν όλες
οι πόρτες, το καπό κινητήρα και η
πέμπτη πόρτα κλείσουν εντελώς.
Η ενδεικτική λυχνία ασφάλειας
παραμένει σταθερά αναμμένη όταν
το σύστημα βρίσκεται σε
κατάσταση κλειδώματος. Εάν
πατήσετε το κουμπί
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ αφού κλείσετε
όλες τις πόρτες, το καπό κινητήρα
και την πέμπτη πόρτα, η
κατάσταση μη κλειδώματος θα
παρακαμφθεί, το σύστημα θα
μεταβεί απευθείας σε κατάσταση
κλειδώματος και η ενδεικτική
λυχνία ασφάλειας θα παραμείνει
σταθερά αναμμένη.
Σημείωση
Το σύστημα αντικλεπτικής
προστασίας ενεργοποιείται όταν οι
πόρτες κλειδωθούν με το κλειδί ή εάν
χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο
εισόδου χωρίς κλειδί.

1. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική
λυχνία ασφάλειας αναβοσβήνει
αργά αφού ανάψει επί 30
δευτερόλεπτα περίπου από τη
μετάβαση του συστήματος σε
κατάσταση κλειδώματος. Εάν
πατήσετε το κουμπί
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ στο
τηλεχειριστήριο δεύτερη φορά, το
σύστημα αντικλεπτικής
προστασίας θα ενεργοποιηθεί
αμέσως, παρακάμπτοντας τη
χρονοκαθυστέρηση των 30
δευτερολέπτων. Η ενδεικτική
λυχνία ασφάλειας βρίσκεται δεξιά
του ρολογιού.

{Προειδοποίηση
Μην κλειδώνετε το όχημα εάν
κάποιος πρόκειται να παραμείνει
μέσα στο όχημα.
Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά ή
τυχόν κατοικίδια χωρίς επίβλεψη
μέσα στο όχημα. Η θερμοκρασία
στο εσωτερικό του οχήματος
μπορεί να αυξηθεί απότομα και να
ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε
σχέση με την εξωτερική
θερμοκρασία.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Ήχηση κόρνας
Το σύστημα ενεργοποιεί οπτικά
σήματα (τα εξωτερικά φώτα
αναβοσβήνουν) και ηχητικά σήματα
(οι κόρνες ηχούν παλμικά) επί 30
δευτερόλεπτα περίπου όταν ανοίξει
οποιαδήποτε από τις πόρτες, η
πέμπτη πόρτα ή το καπό κινητήρα
χωρίς να χρησιμοποιηθεί το κλειδί ή
χωρίς να πατηθεί το κουμπί
ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο.
Για να σταματήσει να ηχεί η κόρνα:
 Πιέστε το κουμπί
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ή
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ στο
τηλεχειριστήριο.
 Ξεκλειδώστε την πόρτα του
οδηγού με το κλειδί.

(Σε ορισμένες χώρες, μπορεί
αυτό να μην αρκεί για να
σταματήσει να ηχεί η κόρνα.
Πατήστε το κουμπί
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ή
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ για να
σταματήσει ο ήχος) Εάν η
παραβίαση εξακολουθήσει να
υφίσταται, ο συναγερμός θα
ηχήσει επαναλαμβανόμενα.
Εάν το σύστημα δεν λειτουργεί όπως
περιγράφεται παραπάνω, μεταβείτε
σε έναν επισκευαστή για έλεγχο. Σας
συνιστούμε έναν εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή.

37

Αυτό το σύστημα παρακολουθεί τον
εσωτερικό χώρο του οχήματος μέσω
αυτών των αισθητήρων και
ενεργοποιεί τη σειρήνα εάν
ανιχνευτεί παραβίαση του χώρου
επιβατών, κλοπή των ελαστικών ή
ακούσια ρυμούλκηση.
Για να σταματήσει να ηχεί η σειρήνα:
 Πιέστε το κουμπί ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
ή ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ στο
τηλεχειριστήριο.
Εάν η παραβίαση εξακολουθήσει να
υφίσταται, η σειρήνα θα ηχήσει
επαναλαμβανόμενα.

Ήχος σειρήνας

Σημείωση

Εάν το όχημά σας διαθέτει πρόσθετο
σύστημα αντικλεπτικής προστασίας
συνδεδεμένο με την ασφάλιση
Thatcham, διαθέτει αισθητήρα
παραβίασης, αισθητήρα κλίσης και
αισθητήρα ανίχνευσης θραύσης
κρυστάλλων.

Ο συναγερμός ηχεί εάν ανοίξει
κάποια πόρτα με κλειδί όταν το
σύστημα αντικλεπτικής
προστασίας είναι ενεργό.
Ανοίξτε την πόρτα με το κουμπί
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ στο
τηλεχειριστήριο.
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Σημείωση
Κτυπήστε ελαφρά την υποδοχή
του κλειδιού ή θερμάνετε το κλειδί,
εάν η πόρτα δεν ανοίγει λόγω
παγωμένης υποδοχής κλειδιού
όταν επικρατούν χαμηλές
θερμοκρασίες.

{Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε το
τηλεχειριστήριο για να κλειδώσετε
το όχημα εάν πρόκειται να
παραμείνει κάποιος μέσα στο
όχημα.
Το τηλεχειριστήριο ενεργοποιεί την
προστασία εσωτερικών χώρων,
που σημαίνει ότι θα ηχήσει η
σειρήνα εάν ανιχνευτεί κίνηση
μέσα στο όχημα.
Ποτέ μην αφήνετε μόνα τους
παιδιά ή τυχόν κατοικίδια μέσα στο
όχημα.
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του
οχήματος μπορεί να αυξηθεί
απότομα και να ανέλθει σε πολύ
υψηλά επίπεδα σε σχέση με την
εξωτερική θερμοκρασία.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

C11E2034R

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το
πρόσθετο σύστημα αντικλεπτικής
προστασίας, πατήστε το κουμπί που
βρίσκεται στην επένδυση οροφής.
Η ενδεικτική λυχνία
απενεργοποιημένου συστήματος
αντικλεπτικής προστασίας o θα
ανάψει.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Όταν ενεργοποιήσετε το πρόσθετο
σύστημα αντικλεπτικής προστασίας
πατώντας το κουμπί ξανά, η ενδεικτική
λυχνία απενεργοποιημένου
συστήματος αντικλεπτικής
προστασίας θα σβήσει.

Ξεκλείδωμα θυρών και
αντικλεπτική προστασία
Απενεργοποίηση
1. Ξεκλειδώστε την πόρτα του
οδηγού με το κλειδί. Ή,
2. Πατήστε και αφήστε το κουμπί
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ στο
τηλεχειριστήριο.
 Η λυχνία LED στο
τηλεχειριστήριο θα ανάψει
στιγμιαία.
 Όλες οι πόρτες ξεκλειδώνουν.
 Τα αλάρμ αναβοσβήνουν δύο
φορές.
 Η λειτουργία αντικλεπτικής
προστασίας
απενεργοποιείται.
Σε ορισμένες χώρες, όταν
ξεκλειδώνει η πόρτα του οδηγού με
κλειδί, ενδέχεται να ηχεί ο
συναγερμός. Πρέπει να πατάτε το
κουμπί ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ στο
τηλεχειριστήριο για να ξεκλειδώσετε
τις πόρτες.
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Αυτόματο επανακλείδωμα θυρών
Εάν η πόρτα δεν ανοίξει ή ο
κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία
εντός 30 δευτερολέπτων από την
απενεργοποίηση του συστήματος με
το τηλεχειριστήριο, όλες οι πόρτες
κλειδώνουν αυτόματα και το
σύστημα αντικλεπτικής προστασίας
ενεργοποιείται ξανά.

Τύπος 2
Ενεργοποίηση
Για να ενεργοποιηθεί το σύστημα,
πιέστε το κουμπί κλειδώματος στον
πομπό του συστήματος πρόσβασης
χωρίς κλειδί.
Το αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού είναι ενεργοποιημένο
μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα
από τη λειτουργία κλειδώματος
χωρίς κλειδί.
Για να ενεργοποιηθεί το σύστημα,
πρέπει να είναι όλες οι πόρτες, το
καπό κινητήρα και η πόρτα χώρου
αποσκευών κλειδωμένες.
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Για την αποφυγή εκκίνησης του
συναγερμού κατά το άνοιγμα της
πόρτας χώρου αποσκευών, πιέστε
το κουμπί απασφάλισης πόρτας
χώρου αποσκευών πάνω από την
πινακίδα κυκλοφορίας. Ο πομπός
του συστήματος πρόσβασης χωρίς
κλειδί πρέπει να είναι εντός 1 μ. από
την πόρτα χώρου αποσκευών.

Προσοχή
Στο όχημα με σύστημα πρόσβασης
χωρίς κλειδί, όταν ξεκλειδώνεται η
πόρτα χώρου αποσκευών με το
κουμπί απασφάλισης πόρτας χώρου
αποσκευών, θα ξεκλειδωθούν επίσης
όλες οι πόρτες με τον πομπό του
συστήματος πρόσβασης χωρίς κλειδί
εντός 1 μ. από την επένδυση του
πίσω προφυλακτήρα. Μετά το
κλείσιμο της πόρτας χώρου
αποσκευών να πιέσετε οπωσδήποτε
το κουμπί κλειδώματος στον πομπό
του συστήματος πρόσβασης χωρίς
κλειδί για την ασφάλεια του
οχήματος.
Απενεργοποίηση
Για την απενεργοποίηση του
συστήματος, εκτελέστε ένα από τα
εξής:
• Πιέστε το κουμπί ξεκλειδώματος
στον πομπό του συστήματος
πρόσβασης χωρίς κλειδί.

• Με τον πομπό του συστήματος
πρόσβασης χωρίς κλειδί εντός
1 μ., πλησιάστε την πόρτα και
πιέστε το κουμπί πάνω στη
χειρολαβή της πόρτας.
• Θέστε τον κινητήρα σε
λειτουργία.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Σύστημα ακινητοποίησης
κινητήρα
Τύπος 1
Το σύστημα ακινητοποίησης
κινητήρα (immobiliser) παρέχει
πρόσθετη αντικλεπτική προστασία
στο όχημά σας και αποτρέπει την
εκκίνηση του κινητήρα από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα. Το
αποδεκτό κλειδί για ένα όχημα που
διαθέτει σύστημα ακινητοποίησης
κινητήρα είναι ένα κλειδί ανάφλεξης
με ενσωματωμένο πομποδέκτη,
κωδικοποιημένο ηλεκτρονικά. Ο
πομποδέκτης είναι ενσωματωμένος
στο κλειδί ανάφλεξης και δεν είναι
εμφανής.
Μόνο αποδεκτά κλειδιά ανάφλεξης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
τεθεί ο κινητήρας σε λειτουργία.
Τα μη αποδεκτά κλειδιά μπορούν
απλώς να ανοίξουν τις πόρτες.

Ο κινητήρας ακινητοποιείται
αυτόματα μόλις το κλειδί γυρίσει στη
θέση LOCK και αφαιρεθεί από το
διακόπτη ανάφλεξης.
Εάν το σύστημα ακινητοποίησης
ανιχνεύσει βλάβη όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ON, η
ενδεικτική λυχνία του συστήματος
ακινητοποίησης αναβοσβήνει ή
ανάβει και ο κινητήρας δεν τίθεται σε
λειτουργία.
Φροντίστε το όχημα να ελεγχθεί,
συνιστούμε από έναν
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.
Σημείωση
Κτυπήστε ελαφρά την υποδοχή
του κλειδιού ή θερμάνετε το κλειδί,
εάν η πόρτα δεν ανοίγει λόγω
πάγου στην υποδοχή του κλειδιού
όταν επικρατούν χαμηλές
θερμοκρασίες.
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Τύπος 2
Το σύστημα δεν χρειάζεται να
οπλιστεί ή αφοπλιστεί χειροκίνητα.
Το όχημα ακινητοποιείται
αυτομάτως, όταν το κουμπί ελέγχου
ανάφλεξης γυρίσει στη θέση
LOCK/OFF. Το σύστημα
ακινητοποίησης αφοπλίζεται, όταν το
κουμπί ελέγχου ανάφλεξης γυρίσει
στη θέση ΟΝ και ανιχνευθεί ένας
έγκυρος πομπός μέσα στο όχημα.
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Αν ο πομπός του συστήματος
πρόσβασης χωρίς κλειδί υποστεί
ζημιά, ίσως να μην μπορείτε να
εκκινήσετε το όχημά σας. Η λυχνία
του συστήματος ακινητοποίησης
στον πίνακα οργάνων ανάβει, αν
υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την
όπλιση ή την αφόπλιση του
συστήματος αντικλεπτικής
προστασίας. Όταν προσπαθείτε να
εκκινήσετε το όχημα, η λυχνία του
συστήματος ακινητοποίησης ανάβει
στιγμιαία, όταν ενεργοποιηθεί η
ανάφλεξη. Εάν ο κινητήρας δεν
εκκινείται και η λυχνία του
συστήματος ακινητοποίησης
παραμένει αναμμένη, υπάρχει
πρόβλημα στο σύστημα. Γυρίστε το
κουμπί ελέγχου ανάφλεξης στο OFF
και δοκιμάστε ξανά.

Αν το κουμπί ελέγχου ανάφλεξης δεν
γυρίζει και ο πομπός του
συστήματος πρόσβασης χωρίς κλειδί
δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά,
δοκιμάστε ξανά. Εάν ο κινητήρας δεν
εκκινείται και η λυχνία του
συστήματος ακινητοποίησης
παραμένει αναμμένη, δοκιμάστε
άλλον πομπό του συστήματος
πρόσβασης χωρίς κλειδί. Αν το
κουμπί ελέγχου ανάφλεξης γυρίζει, ο
πρώτος πομπός μπορεί να έχει
βλάβη. Ή μπορείτε να δοκιμάσετε να
τοποθετήσετε τον πομπό στη θήκη
πομπού που βρίσκεται κάτω από την
κεντρική κονσόλα.

Αν και πάλι δεν γυρίζει το κουμπί
ελέγχου ανάφλεξης με τον άλλον
πομπό ή αν το κουμπί ελέγχου
ανάφλεξης δεν γυρίζει τοποθετώντας
τον πομπό στη θήκη πομπού, το
όχημα χρειάζεται σέρβις.
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
που μπορεί να κάνει σέρβις στο
σύστημα αντικλεπτικής προστασίας
και προγραμματίστε έναν νέο πομπό
του συστήματος πρόσβασης χωρίς
κλειδί στο όχημα.
Μην αφήνετε το κλειδί ή συσκευή
που αφοπλίζει ή απενεργοποιεί το
σύστημα αντικλεπτικής προστασίας
στο όχημα. Το σύστημα
ακινητοποίησης δεν κλειδώνει τις
πόρτες. Να κλειδώνετε πάντοτε το
όχημα για να ενεργοποιείται το
σύστημα αντικλεπτικής προστασίας,
όταν αφήνετε το όχημα.
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Εξωτερικοί καθρέπτες

Τηλεχειριζόμενοι καθρέπτες
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Αναδιπλούμενοι καθρέπτες
Χειροκίνητη αναδίπλωση
(Ρωσία μόνο)

Ασφαιρικός καθρέπτης
Οι ασφαιρικοί εξωτερικοί καθρέπτες
μειώνουν τα "τυφλά" σημεία. Λόγω
του σχήματος των καθρεπτών τα
αντικείμενα απεικονίζονται μικρότερα
απ’ ό,τι στην πραγματικότητα, που
σημαίνει ότι μπορεί να μην
υπολογίσετε σωστά την απόσταση
των αντικειμένων.

Για την ασφάλεια των πεζών, οι
εξωτερικοί καθρέπτες αναδιπλώνονται
από τη συνήθη θέση τους εάν
χτυπηθούν με αρκετή δύναμη.
Επαναφέρετε τους καθρέπτες στη
θέση τους, ασκώντας μικρή πίεση στο
κέλυφος του καθρέπτη.

Ηλεκτρική αναδίπλωση
2178629

Επιλέξτε τον καθρέπτη που θέλετε
να ρυθμίσετε, μετακινώντας το
διακόπτη επιλογής στη θέση "L" για
τον αριστερό καθρέπτη και στη θέση
"R" για το δεξί καθρέπτη.
Ρυθμίστε τον καθρέπτη που έχετε
επιλέξει προς τα πάνω, κάτω,
αριστερά ή δεξιά, χρησιμοποιώντας
το κουμπί ρύθμισης καθρεπτών.
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{Προειδοποίηση

Θερμαινόμενοι καθρέπτες

Χειροκίνητος εσωτερικός
καθρέπτης

Οι καθρέπτες πρέπει να είναι
πάντοτε σωστά ρυθμισμένοι, και
να τους χρησιμοποιείτε κατά την
οδήγηση, ώστε να βλέπετε
καλύτερα τα αντικείμενα και τα
άλλα οχήματα γύρω σας. Μην
οδηγείτε εάν κάποιος από τους
εξωτερικούς καθρέπτες είναι
αναδιπλωμένος.

Προσοχή
Μη χειρίζεστε τους καθρέπτες
συνεχώς όταν ο κινητήρας δεν
βρίσκεται σε λειτουργία.
Αυτό προκαλεί αποφόρτιση της
μπαταρίας.

Εσωτερικοί καθρέπτες

C3D2007A

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα
θέρμανσης, πατήστε το κουμπί +.
Το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί
όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε
λειτουργία και απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από μερικά λεπτά ή
εάν πατήσετε ξανά το κουμπί.

C11E3008A

Για να μειώσετε την εκτυφλωτική
αντανάκλαση τη νύχτα,
χρησιμοποιήστε τραβήξτε το μοχλό
στην κάτω πλευρά του κελύφους του
καθρέπτη.
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{Προειδοποίηση
Η ευκρίνεια των απεικονιζόμενων
ειδώλων μπορεί να μειωθεί ελαφρά
όταν ο εσωτερικός καθρέπτης έχει
ρυθμιστεί στη λειτουργία
ορατότητας νύχτας.

Αυτόματη αποθάμβωση
εσωτερικού καθρέπτη
Ηλεκτροχρωματικός
καθρέπτης

Για να ενεργοποιήσετε τον ECM,
πιέστε το κουμπί στο κάλυμμα του
καθρέπτη. Η φωτεινή ένδειξη θα
ανάψει. Ο διακόπτης ανάφλεξης
πρέπει να βρίσκεται στη θέση ΟΝ.
Για να απενεργοποιήσετε τον ECM,
πιέστε το κουμπί ξανά.

Προσέξτε ιδιαίτερα όταν
χρησιμοποιείτε τον εσωτερικό
καθρέπτη εάν τον έχετε ρυθμίσει
στη λειτουργία ορατότητας νύχτας.
Εάν δεν βλέπετε καθαρά προς τα
πίσω ενώ οδηγείτε, ενδέχεται να
προκληθεί σύγκρουση με
αποτέλεσμα να επέλθει ζημιά στο
όχημά σας, υλική ζημία τρίτων
ή/και τραυματισμός.
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Προσοχή
Υπάρχουν δύο αισθητήρες φωτός,
οι οποίοι ανιχνεύουν το επίπεδο
του περιβάλλοντος φωτός και της
ακτινοβολίας των οχημάτων που
σας ακολουθούν.
C11E3009A

Το όχημά σας μπορεί να διαθέτει
ηλεκτροχρωματικό καθρέπτη (ECM),
ο οποίος μειώνει αυτόματα τα
εκτυφλωτικά φώτα από τα οχήματα
που κινούνται πίσω σας έτσι, ώστε η
ένταση του φωτός που ανακλάται
στα μάτια σας να είναι σταθερή.

Μην καλύπτετε τους αισθητήρες
και μην κρεμάτε αντικείμενα στον
καθρέπτη EC.
Κάτι τέτοιο θα περιορίσει τη
λειτουργία της μονάδας ECM και
δεν θα επωφεληθείτε από αυτή.
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Παράθυρα

Λειτουργία
Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τα
ηλεκτρικά παράθυρα όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη
θέση ΟΝ χρησιμοποιώντας τους
σχετικούς διακόπτες που βρίσκονται
σε κάθε πόρτα.

Ηλεκτρικά παράθυρα
{Προειδοποίηση
Προσέχετε όταν χειρίζεστε τα
ηλεκτρικά παράθυρα. Υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού, ιδίως για
τα παιδιά.
Εάν στο πίσω κάθισμα κάθονται
παιδιά, ενεργοποιήστε το σύστημα
ασφαλείας παιδιών για τα
ηλεκτρικά παράθυρα.
Προσέχετε τα παράθυρα όταν τα
κλείνετε.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο
αντικείμενο που μπορεί να παγιδευτεί
ενώ τα παράθυρα κινούνται.

Για να ανοίξετε το παράθυρο,
πατήστε το διακόπτη προς τα κάτω.
Για να κλείσετε το παράθυρο,
τραβήξτε το διακόπτη προς τα πάνω.
C11E2066A

Ο χειρισμός των ηλεκτρικών
παραθύρων είναι εφικτός όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι ανοικτός.
Χρησιμοποιήστε το διακόπτη για το
αντίστοιχο παράθυρο πιέζοντάς τον
για να το ανοίξετε ή τραβώντας τον
για να το κλείσετε.

Αφήστε το διακόπτη όταν το
παράθυρο φτάσει στην επιθυμητή
θέση.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

{Προειδοποίηση

Αυτόματο κατέβασμα

Για να ανεβάσετε το παράθυρο,
τραβήξτε το διακόπτη προς τα πάνω
και κρατήστε τον. Για να σταματήσετε
το παράθυρο, αφήστε το διακόπτη.

Μη βγάζετε το χέρι ή το κεφάλι σας
έξω από το παράθυρο διότι μπορεί
να χτυπήσετε σε κάποιο
επερχόμενο αντικείμενο.
Ολόκληρο το σώμα σας πρέπει να
βρίσκεται μέσα στο όχημα.

Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο
Το παράθυρο του οδηγού διαθέτει
λειτουργία αυτόματου
ανοίγματος/κλεισίματος.

Τα παιδιά μπορεί να θέσουν σε
λειτουργία τα ηλεκτρικά παράθυρα
και να παγιδευτούν.
Μην αφήνετε τα κλειδιά ή τα παιδιά
μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς
επίβλεψη.
Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός ή θάνατος λόγω
κακής χρήσης των ηλεκτρικών
παραθύρων.
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C11E2067A

Το παράθυρο του οδηγού διαθέτει
λειτουργία αυτόματου κατεβάσματος.
Για να κατεβάσετε το παράθυρο,
κρατήστε πατημένο το διακόπτη
προς τα κάτω και μετά αφήστε τον.
Το παράθυρο θα κατέβει αυτόματα
μέχρι την εντελώς ανοικτή θέση. Για
να σταματήσετε το παράθυρο, ενώ
αυτό ανοίγει, πιέστε το διακόπτη
ξανά.

Για να ανοίξετε αυτόματα το
παράθυρο έως κάτω, πατήστε το
διακόπτη μέχρι κάτω. Για να κλείσετε
αυτόματα το παράθυρο έως πάνω,
τραβήξτε το διακόπτη μέχρι πάνω.
Στην αυτόματη λειτουργία, το
παράθυρο ανοίγει και κλείνει εντελώς
ακόμη κι αν αφήσετε το διακόπτη.
Για να σταματήσετε το παράθυρο
στη θέση που επιθυμείτε ενώ αυτό
ανεβαίνει ή κατεβαίνει, τραβήξτε το
διακόπτη προς τα πάνω ή πατήστε
τον και ύστερα αφήστε τον.
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Λειτουργία προστασίας κατά της
παγίδευσης
Σε περίπτωση που ανιχνευθεί
κάποιο εμπόδιο όταν το παράθυρο
του οδηγού κλείνει αυτόματα, το
παράθυρο θα ανοίξει αυτόματα κατά
11 cm τουλάχιστον, για λόγους
ασφαλείας.

Σύστημα ασφαλείας παιδιών
για τα πίσω παράθυρα

Θερμαινόμενο πίσω
παρμπρίζ / σύστημα
ξεπαγώματος
υαλοκαθαριστήρων
παρμπρίζ

{Προειδοποίηση
Η λειτουργία προστασίας κατά της
παγίδευσης ενδέχεται να μην
ενεργοποιηθεί μετά από έξι
διαδοχικές χρήσεις. Μην πατάτε το
διακόπτη των παραθύρων χωρίς
λόγο.

C11E2069A

Πατήστε το διακόπτη v για να
απενεργοποιήσετε τα πίσω
ηλεκτρικά παράθυρα.
Για ενεργοποίηση, πατήστε το v
ξανά.

C3D2007A

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα
θέρμανσης, πατήστε το κουμπί +.
Το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί
όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε
λειτουργία και απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από μερικά λεπτά ή
εάν πατήσετε ξανά το κουμπί.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Προσοχή

Σκιάδια
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{Προειδοποίηση
Μη ρυθμίζετε το σκιάδιο σε σημείο
που να εμποδίζει την ορατότητα
στο δρόμο, την κυκλοφορία ή άλλα
αντικείμενα.

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά
αντικείμενα ή λειαντικά
καθαριστικά για να καθαρίσετε το
μπροστινό ή το πίσω παρμπρίζ.
Προσέξτε ώστε να μη γδάρετε ή
προκαλέσετε ζημιά στις
αντιστάσεις ξεπαγώματος όταν
καθαρίζετε μπροστινό ή το πίσω
παρμπρίζ ή όταν πραγματοποιείτε
εργασίες γύρω από αυτά.
2326151

Τα σκιάδια μπορούν να
αναδιπλωθούν προς τα κάτω ή να
τοποθετηθούν στο πλάι για
προστασία από το εκτυφλωτικό φως.
Εάν τα σκιάδια διαθέτουν
ενσωματωμένο καθρεπτάκι, το
κάλυμμα για το καθρεπτάκι πρέπει
να είναι κλειστό όταν οδηγείτε.
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Οροφή

Άνοιγμα/κλείσιμο

{Προειδοποίηση

Για να ανοίξετε την ηλιοροφή,
τραβήξτε απαλά το διακόπτη προς
τα πίσω. Θα ανοίξει χειροκίνητα σαν
πρώτο βήμα.

Προσέχετε όταν χειρίζεστε την
ηλιοροφή. Υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού, ιδίως για τα παιδιά.

Όταν τραβήξετε δυνατά το διακόπτη
προς τα πίσω, τότε θα ανοίξει
αυόματα πλήρως (δεύτερο βήμα).

Προσέχετε τα κινητά μέρη κατά τη
λειτουργία τους. Βεβαιωθείτε ότι
δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο
που μπορεί να παγιδευτεί ενώ τα
παράθυρα κινούνται.

Για να κλείσετε την ηλιοροφή,
συνεχίστε να πιέζετε το διακόπτη
προς τα μπροστά ή προς τα κάτω
μέχρι να κλείσει τελείως (μόνο
χειροκίνητη λειτουργία)

Ηλιοροφή

Ο χειρισμός της ηλιοροφής είναι
εφικτός όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
είναι ανοικτός.

C11D2018A

Για να ανασηκώσετε την ηλιοροφή,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
διακόπτη προς τα πάνω.
Για να κατεβάσετε την ηλιοροφή,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
διακόπτη προς τα κάτω.
Αφήστε το διακόπτη, όταν η
ηλιοροφή φτάσει στην επιθυμητή
θέση.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Σημείωση

Αλεξήλιο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
ηλιοροφή εντός 10 λεπτών ή μέχρι
να ανοίξει κάποια πόρτα, όταν το
κλειδί του κινητήρα βρίσκεται στη
θέση LOCK ή μέχρι να αφαιρεθεί
από το διακόπτη ανάφλεξης.

Το αλεξήλιο είναι χειροκίνητο.

Προσοχή
Επιθεωρείτε περιοδικά τις ράγες
για να διαπιστώσετε εάν έχει
συσσωρευτεί βρομιά - εάν ναι,
καθαρίστε τις. Εάν υπάρχει βρομιά
γύρω από το λάστιχο της
ηλιοροφής, μπορεί να
δημιουργηθεί θόρυβος κατά το
χειρισμό της ηλιοροφής.

Κλείστε ή ανοίξτε το αλεξήλιο
σύροντάς το.
Το αλεξήλιο είναι συνεχώς ανοικτό
όταν είναι ανοικτή η ηλιοροφή.

{Προειδοποίηση
Μη βγάζετε το χέρι ή το κεφάλι σας
έξω από το παράθυρο διότι μπορεί
να χτυπήσετε σε κάποιο
επερχόμενο αντικείμενο.
Ολόκληρο το σώμα σας πρέπει να
βρίσκεται μέσα στο όχημα.
Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός ή θάνατος λόγω
κακής χρήσης της ηλιοροφής.
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Σημειώσεις

Καθίσματα, προσκέφαλα

Καθίσματα,
προσκέφαλα
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Προσκέφαλα
Προσκέφαλα
Θέση

Προσκέφαλα ..................................53
Μπροστινά καθίσματα ...................55
Ζώνες ασφαλείας...........................67
Σύστημα αερόσακων .....................71
Παιδικά καθίσματα.........................78

{Προειδοποίηση
Όταν οδηγείτε, το προσκέφαλο
πρέπει οπωσδήποτε να είναι
σωστά ρυθμισμένο.
Εάν τα προσκέφαλα δεν έχουν
ρυθμιστεί σωστά ή έχουν
αφαιρεθεί, μπορεί να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός στο κεφάλι
και τον αυχένα σε περίπτωση
σύγκρουσης.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε
επαναρυθμίσει το προσκέφαλο
πριν οδηγήσετε.

MD024

Η μέση του προσκέφαλου πρέπει να
βρίσκεται στο ύψος των ματιών. Εάν
αυτό δεν είναι εφικτό στην περίπτωση
πολύ ψηλών επιβατών, ρυθμίστε το
στην ψηλότερη θέση, ή στη
χαμηλότερη θέση στην περίπτωση
ιδιαίτερα μικρόσωμων επιβατών.
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Ενεργά προσκέφαλα

Οριζόντια ρύθμιση

Ρύθμιση ύψους

Σε περίπτωση οπίσθιας
σύγκρουσης, τα ενεργά προσκέφαλα
στα μπροστινά καθίσματα
αναδιπλώνονται αυτόματα προς τα
εμπρός. Το κεφάλι υποστηρίζεται πιο
αποτελεσματικά από το προσκέφαλο
και ο κίνδυνος τραυματισμού λόγω
υπερέκτασης των αυχενικών
σπονδύλων μειώνεται.

C11E1015A

Τραβήξτε τα προσκέφαλα προς τα
πάνω για να τα ρυθμίσετε σε
μεγαλύτερο ύψος. Πιέστε τα
προσκέφαλα προς τα κάτω ενώ
πιέζετε το κουμπί απασφάλισης για
να ρυθμίσετε σε μικρότερο ύψος.

C11E1010A

Για να δώσετε κλίση στα μπροστινά
προσκέφαλα,
1. Τοποθετήστε το όρθιο πιέζοντάς
το προς τα εμπρός ως το τέρμα
και ελευθερώστε το.
2. Σπρώξτε το προσκέφαλο
προσεκτικά προς τα μπροστά
μέχρι να ρυθμιστεί στην
επιθυμητή θέση.

Καθίσματα, προσκέφαλα

Μπροστινά καθίσματα
Θέση καθίσματος
{Προειδοποίηση
Όταν οδηγείτε, το κάθισμα πρέπει
οπωσδήποτε να είναι σωστά
ρυθμισμένο.

MD028

 Καθίστε έτσι, ώστε η λεκάνη σας
να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο
πίσω και να εφάπτεται στην πλάτη
του καθίσματος. Ρυθμίστε την
απόσταση ανάμεσα στο κάθισμα
και τα πεντάλ έτσι, ώστε τα πόδια
σας να είναι ελαφρώς λυγισμένα
όταν πατάτε τα πεντάλ. Σύρετε το
κάθισμα του συνοδηγού όσο το
δυνατόν πιο πίσω.
 Καθίστε έτσι, ώστε οι ώμοι σας
να βρίσκονται όσο το δυνατόν
πιο πίσω και να εφάπτονται στην
πλάτη του καθίσματος. Ρυθμίστε
τη γωνία ανάκλισης της πλάτης
του καθίσματος έτσι, ώστε να
μπορείτε να φτάνετε εύκολα στο
τιμόνι με τους αγκώνες ελαφρά
λυγισμένους. Όταν στρίβετε το
τιμόνι, οι ώμοι σας πρέπει να
εφάπτονται στην πλάτη του
καθίσματος. Μη ρυθμίζετε την
πλάτη του καθίσματος σε μεγάλη
ανάκλιση προς τα πίσω.
Συνιστώμενη μέγιστη γωνία
ανάκλισης: 25Χ περίπου.
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 Ρυθμίστε το τιμόνι. Βλ. Ρύθμιση
τιμονιού στη σaλίδα 101.
 Ρυθμίστε το ύψος του
καθίσματος τόσο ψηλά, ώστε να
έχετε καλή ορατότητα προς όλες
τις πλευρές, και να μπορείτε να
βλέπετε όλα τα όργανα στον
πίνακα οργάνων. Ανάμεσα στο
κεφάλι σας και την επένδυση της
οροφής πρέπει να υπάρχει
απόσταση τουλάχιστον μιας
παλάμης. Οι μηροί σας πρέπει να
ακουμπούν ελαφρά στο κάθισμα
και όχι να πιέζονται προς τα
κάτω.
 Ρυθμίστε το προσκέφαλο. Βλ.
Προσκέφαλα στη σaλίδα 53.
 Ρυθμίστε το ύψος της ζώνης
ασφαλείας. Βλ. "Ρύθμιση ύψους"
στην ενότητα Ζώνες ασφαλείας
τριών σημείων στη σaλίδα 69.
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Ρύθμιση καθίσματος

Ρύθμιση θέσης καθίσματος

Πλάτες καθισμάτων

{ Κίνδυνος
Για να μπορέσει ο αερόσακος να
ανοίξει με ασφάλεια, δεν πρέπει να
κάθεστε σε απόσταση μικρότερη
από 25 cm (10 ίντσες) από το
τιμόνι.

{Προειδοποίηση
Ποτέ μη ρυθμίζετε τα καθίσματα
ενώ οδηγείτε, διότι μπορεί να
μετακινηθούν ανεξέλεγκτα.

1968931

Για να μετακινήσετε το κάθισμα
μπροστά ή πίσω, τραβήξτε το μοχλό
και σύρετε το κάθισμα μέχρι την
επιθυμητή θέση.
Αφήστε το μοχλό και βεβαιωθείτε ότι
το κάθισμα έχει ασφαλίσει στη θέση
του.

C11E2053A

Τραβήξτε το μοχλό, ρυθμίστε την
κλίση και απελευθερώστε το μοχλό.
Αφήστε το κάθισμα να ασφαλίσει με
το χαρακτηριστικό ήχο.
Σημείωση
Μη στηρίζεστε στην πλάτη του
καθίσματος όταν τη ρυθμίζετε.

Καθίσματα, προσκέφαλα

Ύψος καθίσματος

Υποστήριγμα οσφυϊκής χώρας
καθίσματος

Ρύθμιση ηλεκτρικού
καθίσματος (κάθισμα
οδηγού μόνο)
{Προειδοποίηση
Μη ρυθμίζετε το κάθισμα του
οδηγού ενώ το όχημα κινείται.
Ο οδηγός μπορεί να χάσει τον
έλεγχο του οχήματος και να
προκληθεί τραυματισμός ή υλική
ζημία.

C11E2054A

Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα το
μοχλό στην εξωτερική πλευρά της
έδρας του καθίσματος μέχρι η έδρα
να ρυθμιστεί στην επιθυμητή θέση.
Για να κατεβάσετε την έδρα του
καθίσματος, πιέστε το μοχλό προς τα
κάτω αρκετές φορές.
Για να ανεβάσετε την έδρα του
καθίσματος, τραβήξτε το μοχλό προς
τα πάνω αρκετές φορές.

C11E2055A

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την
υποστήριξη οσφυϊκής χώρας στο
κάθισμα του οδηγού, μετακινήστε το
μοχλό προς τα εμπρός ή προς τα
πίσω.
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Οριζόντια ρύθμιση καθίσματος

C11E1011A

Για να μετακινήσετε το κάθισμα
μπροστά ή πίσω, μετακινήστε και
κρατήστε το διακόπτη μπροστά ή
πίσω.
Όταν η πλάτη του καθίσματος φτάσει
στην επιθυμητή θέση, αφήστε το
διακόπτη.

Ρύθμιση ύψους καθίσματος

C11E1012A

Για να ρυθμίσετε το ύψος του
μπροστινού ή του πίσω τμήματος της
έδρας του καθίσματος, σπρώξτε το
μπροστινό ή το πίσω τμήμα του
διακόπτη πάνω ή κάτω.
Όταν η πλάτη του καθίσματος φτάσει
στην επιθυμητή θέση, αφήστε το
διακόπτη.

Ρύθμιση ανάκλισης καθίσματος

C11E1013A

Για να δώσετε στην πλάτη του
καθίσματος κλίση προς τα εμπρός ή
προς τα πίσω, μετακινήστε και
κρατήστε το διακόπτη το πάνω
τμήμα του διακόπτη μπροστά ή
πίσω.
Όταν η πλάτη του καθίσματος φτάσει
στην επιθυμητή θέση, αφήστε το
διακόπτη.

Καθίσματα, προσκέφαλα

Θερμαινόμενα μπροστινά
καθίσματα

Για να απενεργοποιήσετε τη
σύστημα θέρμανσης καθισμάτων,
πιέστε το διακόπτη ξανά. Η ένδειξη
στο διακόπτη θα σβήσει.

Προσοχή
Η παρατεταμένη χρήση του
συστήματος θέρμανσης στη
μέγιστη ρύθμιση για άτομα με
ευαίσθητο δέρμα δεν συνιστάται.

C11E2038A

Οι διακόπτες συστήματος θέρμανσης
καθισμάτων βρίσκονται κάτω από τη
θήκη της κεντρικής κονσόλας. Για να
θερμάνετε το κάθισμα:
1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση ΟΝ.
2. Πιέστε το διακόπτη συστήματος
θέρμανσης του καθίσματος που
θέλετε να θερμανθεί. Θα ανάψει η
ένδειξη στο διακόπτη.
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Αναδίπλωση πλάτης
καθίσματος
Αναδίπλωση καθίσματος
συνοδηγού
Προσοχή
Εάν αναδιπλώσετε την πλάτη του
καθίσματος προς τα εμπρός για να
μεταφέρετε αντικείμενα μεγάλου
μήκους, όπως πέδιλα του σκι,
βεβαιωθείτε ότι τυχόν αιχμηρά
άκρα του φορτίου δεν βρίσκονται
κοντά σε αερόσακο.
Σε περίπτωση σύγκρουσης, ο
αερόσακος που φουσκώνει μπορεί
να εξωθήσει με δύναμη κάποιο τέτοιο
αντικείμενο προς κάποιον επιβάτη.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
σοβαρό ή ακόμη και θανάσιμο
τραυματισμό. Το αντικείμενο πρέπει
να στερεώνεται μακριά από τα
σημεία που ανοίγουν οι αερόσακοι.
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3. Τραβήξτε το μοχλό ανάκλισης,
που βρίσκεται στην εξωτερική
πλευρά του καθίσματος, τέρμα
επάνω και αναδιπλώστε την
πλάτη του καθίσματος προς τα
εμπρός μέχρι να σταματήσει στη
θέση αναδίπλωσης.

Προσοχή
Τα αντικείμενα που τοποθετείτε στην
πλάτη αυτού του καθίσματος μπορεί
να χτυπήσουν και να τραυματίσουν
τους επιβάτες σε περίπτωση
απότομου φρεναρίσματος, στροφής
ή σύγκρουσης. Αφαιρέστε και
στερεώστε όλα τα αντικείμενα πριν
οδηγήσετε.

Για να ανεβάσετε την πλάτη του
καθίσματος συνοδηγού στην όρθια
θέση, κάνετε τα εξής:

Για να αναδιπλώσετε την πλάτη του
καθίσματος συνοδηγού, κάνετε τα
εξής:
1. Κατεβάστε το προσκέφαλο μέχρι
κάτω.
2. Τραβήξτε προς τα πάνω το μοχλό
που βρίσκεται κάτω από το
μπροστινή πλευρά του καθίσματος
και κρατήστε τον, για να σύρετε το
κάθισμα όσο το δυνατόν πιο πίσω,
και αφήστε το μοχλό.

1. Ανασηκώστε την πλάτη του
καθίσματος και σπρώξτε την έως
την αρχική της θέση.
2. Ασφαλίστε την πλάτη του
καθίσματος στη θέση της
σπρώχνοντας το άνω μέρος της
πλάτης.
3. Τραβήξτε ξανά την πλάτη του
καθίσματος προς τα εμπρός για
να βεβαιωθείτε ότι η πλάτη έχει
ασφαλίσει σωστά.

Καθίσματα, προσκέφαλα

Προσοχή
Εάν η πλάτη του καθίσματος δεν
έχει ασφαλίσει, μπορεί να
μετακινηθεί προς τα εμπρός σε
περίπτωση απότομου
φρεναρίσματος ή σύγκρουσης.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό στον επιβάτη που
κάθεται σε αυτή τη θέση. Πρέπει να
πάντοτε να σπρώχνετε και να
τραβάτε την πλάτη του καθίσματος
για να βεβαιωθείτε ότι έχει
ασφαλίσει.

Πίσω καθίσματα
Αναδίπλωση πλάτης πίσω
καθίσματος
{Προειδοποίηση
Μη στοιβάζετε αποσκευές ή άλλα
φορτία σε ύψος μεγαλύτερο από τα
μπροστινά καθίσματα.
Μην επιτρέπετε στους επιβάτες να
κάθονται πάνω στις
αναδιπλωμένες πλάτες των
καθισμάτων ενώ το όχημα κινείται.
Το όχημά σας διαθέτει
ξεχωριστούς χώρους οι οποίοι
έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για
τη μεταφορά φορτίου ή επιβατών.
Τυχόν μη προσδεδεμένες αποσκευές
ή επιβάτες πάνω σε αναδιπλωμένη
πλάτη καθίσματος μπορεί να
εκτιναχθούν μέσα ή έξω από το
όχημα σε περίπτωση απότομου
σταματήματος ή ατυχήματος.
Μπορεί να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός ή θάνατος.
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Προσοχή
Εάν αναδιπλώσετε την πλάτη του
πίσω καθίσματος με τις ζώνες
ασφαλείας ασφαλισμένες στις
πόρπες, μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο κάθισμα ή τις ζώνες ασφαλείας.
Πρέπει πάντοτε να απασφαλίζετε τις
ζώνες ασφαλείας και να τις
επαναφέρετε στην κανονική τους
θέση πριν αναδιπλώσετε την πλάτη
του πίσω καθίσματος.
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3. Τραβήξτε προς τα πάνω το μοχλό
που βρίσκεται στην άνω πλευρά
της πλάτης του καθίσματος για να
απασφαλίσετε την πλάτη.
4. Αναδιπλώστε την πλάτη του
πίσω καθίσματος προς τα
εμπρός και κάτω.

C11E1019A

Για να αναδιπλώσετε τις πλάτες των
πίσω καθισμάτων ξεχωριστά:
1. Βεβαιωθείτε ότι καμία από τις
τρεις ζώνες ασφαλείας δεν είναι
ασφαλισμένη στην πόρπη και ότι
οι πλάτες των μπροστινών
καθισμάτων βρίσκονται στην
όρθια θέση.
2. Πιέστε τα προσκέφαλα μέχρι
κάτω.

Για να επαναφέρετε την πλάτη του
πίσω καθίσματος στην αρχική της
θέση:

1. Περάστε τις ζώνες ασφαλείας
στον οδηγό συγκράτησης για να
βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες
ασφαλείας δεν πιέζονται.
2. Ανασηκώστε την πλάτη του πίσω
καθίσματος και σπρώξτε την έως
την αρχική της θέση.
3. Απαγκιστρώστε τις ζώνες
ασφαλείας από τον οδηγό
συγκράτησης.
4. Ασφαλίστε την πλάτη του
καθίσματος στη θέση της
σπρώχνοντας το άνω μέρος της
πλάτης.
5. Τραβήξτε ξανά την πλάτη του
καθίσματος προς τα εμπρός για
να βεβαιωθείτε ότι η πλάτη έχει
ασφαλίσει σωστά.

Καθίσματα, προσκέφαλα

{Προειδοποίηση

Ρύθμιση ανάκλισης πίσω
καθίσματος

Βεβαιωθείτε ότι οι πλάτες των
πίσω καθισμάτων βρίσκονται
τέρμα πίσω και έχουν ασφαλίσει
στη θέση τους πριν οδηγήσετε το
όχημα, εάν στα πίσω καθίσματα
κάθονται επιβάτες.

Διπλό αναδιπλούμενο πίσω
κάθισμα
(7θέσιο μόνο)
{Προειδοποίηση
Μη στοιβάζετε αποσκευές ή άλλα
φορτία σε ύψος μεγαλύτερο από τα
μπροστινά καθίσματα.

Μην τραβάτε τους μοχλούς
απασφάλισης στο άνω μέρος της
πλάτης των καθισμάτων ενώ το
όχημα κινείται.
Εάν τραβήξετε τους μοχλούς
απασφάλισης ενώ το όχημα
κινείται, οι επιβάτες ενδέχεται να
τραυματιστούν.
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Μην επιτρέπετε στους επιβάτες να
κάθονται πίσω όταν οι πλάτες των
πίσω καθισμάτων έχουν
αναδιπλωθεί προς τα εμπρός.
C11E1018A

Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων
μπορούν να ρυθμιστούν σε μερική
ανάκλιση.
Για να ρυθμίσετε τις πλάτες των
καθισμάτων σε ανάκλιση, τραβήξτε
το μοχλό στην επάνω πλευρά της
πλάτης πίσω καθίσματος έως ότου η
πλάτη ρυθμιστεί στη θέση που
επιθυμείτε.

Τυχόν μη προσδεδεμένες
αποσκευές ή επιβάτες στον πίσω
χώρο μπορεί να εκτιναχθούν μέσα
ή έξω από το όχημα σε περίπτωση
απότομου σταματήματος ή
ατυχήματος.
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3. Τραβήξτε προς τα εμπρός το
μοχλό που βρίσκεται στην
εξωτερική πλευρά της πλάτης
του καθίσματος και αναδιπλώστε
την πλάτη.

{Προειδοποίηση
Εάν αναδιπλώσετε την πλάτη του
πίσω καθίσματος με τις ζώνες
ασφαλείας ασφαλισμένες στις
πόρπες, μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο κάθισμα ή τις ζώνες
ασφαλείας.
Πρέπει πάντοτε να απασφαλίζετε
τις ζώνες ασφαλείας και να τις
επαναφέρετε στην κανονική τους
θέση πριν αναδιπλώσετε την
πλάτη του πίσω καθίσματος.
Κατά την αναδίπλωση ή την
επαναφορά του διπλού πίσω
καθίσματος στην αρχική του θέση,
βεβαιωθείτε ότι οι πόρπες των
ζωνών ασφαλείας δεν πιέζονται
από το κάθισμα.
Μπορεί να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός ή θάνατος.

C11E1004A

Για είσοδο ή έξοδο από την τρίτη
σειρά καθισμάτων, κάνετε τα εξής:
1. Βεβαιωθείτε ότι καμία από τις
τρεις ζώνες ασφαλείας δεν είναι
ασφαλισμένη στην πόρπη και ότι
οι πλάτες των μπροστινών
καθισμάτων βρίσκονται στην
όρθια θέση.
2. Πιέστε τα προσκέφαλα μέχρι
κάτω.

C11E1005A

4. Το κάθισμα θα πέσει προς τα
εμπρός αυτόματα και δύο ειδικές
ράβδοι στήριξης με πίεση αέρα
θα συγκρατήσουν το κάθισμα στη
θέση αναδίπλωσης.
Για να επαναφέρετε το πίσω κάθισμα
στην αρχική του θέση:

Καθίσματα, προσκέφαλα

1. Περάστε τις ζώνες ασφαλείας
στον οδηγό συγκράτησης για να
βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες
ασφαλείας δεν πιέζονται.
2. Οδηγήστε την έδρα του πίσω
καθίσματος προς τα κάτω.
3. Ασφαλίστε την έδρα του πίσω
καθίσματος στο δάπεδο.
Βεβαιωθείτε ότι η έδρα του πίσω
καθίσματος έχει ασφαλίσει σωστά,
τραβώντας την πάνω και κάτω.
4. Επαναφέρετε την πλάτη του πίσω
καθίσματος στην αρχική της θέση.
Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του
καθίσματος έχει ασφαλίσει σωστά,
τραβώντας την μπροστά και πίσω.
5. Απαγκιστρώστε τις ζώνες
ασφαλείας από τον οδηγό
συγκράτησης.

65

Προσοχή

{Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε τα πόδια σας ή
άλλα μέρη του σώματός σας στο
δάπεδο κάτω από την έδρα του
πίσω καθίσματος όταν κατεβάζετε
την έδρα του πίσω καθίσματος.
Μπορεί να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός.

C11E1017A

Μην τραβάτε το μοχλό όταν η
πλάτη του καθίσματος έχει
αναδιπλωθεί. Αυτός ο χειρισμός
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
μοχλό ή τα σχετικά εξαρτήματα.

Αναδίπλωση της τρίτης σειράς
καθισμάτων

C11E1006A

Για να αναδιπλώσετε τις πλάτες της
τρίτης σειράς καθισμάτων:
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1. Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες
ασφαλείας δεν είναι
ασφαλισμένες στις πόρπες.
2. Τραβήξτε προς τα πάνω το μοχλό
που βρίσκεται στην πίσω πλευρά
της πλάτης κάθε καθίσματος.
3. Πιέστε την πλάτη του καθίσματος
προς τα εμπρός και αναδιπλώστε
την.

Θερμαινόμενα πίσω
καθίσματα

1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση ΟΝ.
2. Πιέστε το διακόπτη θέρμανσης
πίσω καθίσματος που θέλετε να
θερμανθεί, για να θερμανθεί το
μαξιλάρι και η πλάτη του αριστερού
ή του δεξιού ακριανού καθίσματος.
Θα ανάψει η ένδειξη στο
διακόπτη.
Για να απενεργοποιήσετε τη
σύστημα θέρμανσης καθισμάτων,
πιέστε το διακόπτη ξανά. Η ένδειξη
στο διακόπτη θα σβήσει.

Για να επαναφέρετε το πίσω κάθισμα
στην αρχική του θέση:
1. Ανασηκώστε την πλάτη του
καθίσματος στην αρχική της
θέση. Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη
του καθίσματος έχει ασφαλίσει
σωστά, τραβώντας την μπροστά
και πίσω.
2. Σπρώξτε το προσκέφαλο προς
τα πίσω, έως την αρχική του
θέση.

C3D2009A

Ο διακόπτης θέρμανσης πίσω
καθίσματος βρίσκεται στο πλαίσιο
κάθε πίσω πόρτας. Για να θερμάνετε
το κάθισμα:

Καθίσματα, προσκέφαλα

Ζώνες ασφαλείας

{Προειδοποίηση

Ζώνες ασφαλείας

Προσδένετε πάντοτε τη ζώνη
ασφαλείας πριν ξεκινήσετε.
Σε περίπτωση ατυχήματος, τα
άτομα που δεν φορούν ζώνη
ασφαλείας θέτουν σε κίνδυνο τη
ζωή τόσο των συνεπιβατών τους
όσο και τη δική τους.
Οι ζώνες ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί
για χρήση μόνο από ένα άτομο κάθε
φορά. Δεν είναι κατάλληλες για άτομα
ηλικίας κάτω των 12 ετών ή με ύψος
μικρότερο από 150 cm.
MD033

Για την ασφάλεια των επιβατών, οι
ζώνες ασφαλίζουν σε περίπτωση
απότομης επιτάχυνσης ή
επιβράδυνσης του οχήματος.

Ελέγχετε ανά διαστήματα όλα τα
μέρη του συστήματος ζωνών
ασφαλείας για να διαπιστώσετε εάν
έχουν υποστεί ζημιά και εάν
λειτουργούν σωστά.
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Τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά
πρέπει να αντικαθίστανται. Μετά από
ατύχημα, οι ζώνες ασφαλείας και οι
εντατήρες των ζωνών ασφαλείας που
έχουν ενεργοποιηθεί πρέπει να
αντικαθίστανται από έναν επισκευαστή.

Σημείωση
Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες δεν έχουν
υποστεί ζημιά από τα παπούτσια ή
από αιχμηρά αντικείμενα και ότι
δεν έχουν παγιδευτεί. Φροντίστε
ώστε να μην εισέλθει βρομιά στους
μηχανισμούς τύλιξης των ζωνών
ασφαλείας.
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας >.
Βλ. Υπενθυμίσεις ζώνης ασφαλείας
στη σaλίδα 121.
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Οδηγός και συνοδηγός
Κάθε ένα από τα μπροστινά καθίσματα
διαθέτει ρυθμιζόμενη έδρα και πλάτη
με προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ’
ύψος, ζώνη ασφαλείας τριών σημείων
οριζόντιου και διαγώνιου ιμάντα και
συμπληρωματικό σύστημα ασφαλείας
(αερόσακος).

Επιβαίνοντες πίσω
καθισμάτων
Οι πίσω θέσεις αποτελούνται από
δύο ακριανά καθίσματα και ένα
κεντρικό κάθισμα με ζώνες
ασφαλείας τριών σημείων οριζόντιου
και διαγώνιου ιμάντα.
Κάθε ακριανό πίσω κάθισμα διαθέτει
κάτω σημεία στερέωσης παιδικού
καθίσματος ασφαλείας και άνω
σημεία στερέωσης που βρίσκονται
στην πίσω πλευρά της πλάτης των
πίσω καθισμάτων.
Βλ. Σημεία τοποθέτησης παιδικού
καθίσματος ασφαλείας στη
σaλίδα 81.

Επιβαίνοντες τρίτης σειράς
καθισμάτων
Η τρίτη σειρά καθισμάτων
αποτελείται από δύο καθίσματα με
ζώνες ασφαλείας τριών σημείων
οριζόντιου και διαγώνιου ιμάντα.

Περιοριστές δύναμης που
επενεργεί στις ζώνες
ασφαλείας
Στα μπροστινά καθίσματα, η δύναμη
που επενεργεί στο σώμα των
επιβατών μειώνεται χάρη στη
βαθμιαία χαλάρωση της ζώνης σε
περίπτωση σύγκρουσης.

Εντατήρες ζωνών ασφαλείας
Σε περίπτωση μετωπικής, πλευρικής
ή οπίσθιας σύγκρουσης
συγκεκριμένης σφοδρότητας, οι
ζώνες ασφαλείας των μπροστινών
καθισμάτων τεντώνουν.

{Προειδοποίηση
Τυχόν λανθασμένος χειρισμός
(π.χ. αφαίρεση ή τοποθέτηση των
ζωνών ή των πορπών) μπορεί να
ενεργοποιήσει τους εντατήρες
ζωνών ασφαλείας και να
προκληθεί τραυματισμός.
Η ενεργοποίηση των εντατήρων
ζωνών ασφαλείας
υποδεικνύεται από την αναμμένη
λυχνία 9.
Βλ. Λυχνία αερόσακου και εντατήρα
ζώνης ασφαλείας στη σaλίδα 121.
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Οι εντατήρες ζωνών ασφαλείας που
έχουν ενεργοποιηθεί πρέπει να
αντικαθίστανται από έναν επισκευαστή.
Οι εντατήρες ζωνών ασφαλείας
ενεργοποιούνται μόνο μία φορά.

Ζώνες ασφαλείας τριών
σημείων
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Πρέπει να τεντώνετε τακτικά το
οριζόντιο τμήμα της ζώνης ενώ
οδηγείτε, τραβώντας απότομα το
διαγώνιο τμήμα της ζώνης.

Πρόσδεση

Σημείωση
Μην τοποθετείτε αξεσουάρ ή άλλα
αντικείμενα που ενδέχεται να
παρεμποδίσουν τη λειτουργία των
εντατήρων ζωνών ασφαλείας.
Μην τροποποιείτε τα εξαρτήματα
των εντατήρων ζωνών ασφαλείας,
διότι κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την
έγκριση τύπου του οχήματος.
MD035

Τραβήξτε τη ζώνη έξω από το
μηχανισμό τύλιξης, περάστε τη
διαγώνια του σώματός σας
φροντίζοντας να μην έχει συστραφεί
και ασφαλίστε το μεταλλικό έλασμα
μέσα στην πόρπη.

MD036

Εάν φοράτε φαρδιά ή χοντρά ρούχα, η
ζώνη δεν μπορεί να εφαρμόσει σφικτά.
Ανάμεσα στη ζώνη και το σώμα σας
δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα
όπως τσάντες ή κινητά τηλέφωνα.
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{Προειδοποίηση
Η ζώνη δεν πρέπει να περνά
επάνω από σκληρά ή εύθραυστα
αντικείμενα στις τσέπες σας.

Ρύθμιση ύψους

Ρυθμίστε το ύψος της ζώνης έτσι,
ώστε να διέρχεται διαγώνια του
ώμου σας. Δεν πρέπει να περνά από
το λαιμό ή το βραχίονά σας.

Χρήση ζώνης ασφαλείας
κατά την κύηση
{Προειδοποίηση
Η ζώνη πρέπει να περνά όσο το
δυνατόν πιο χαμηλά στη λεκάνη
ώστε να μην ασκεί πίεση στην κοιλιά.

{Προειδοποίηση
Μη ρυθμίζετε τη ζώνη ενώ
οδηγείτε.

Πρέπει όλοι να φορούν ζώνη
ασφαλείας, ακόμη και οι έγκυες.

Αφαίρεση

Όπως ισχύει για όλους τους επιβάτες,
οι έγκυες διατρέχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο να τραυματιστούν σοβαρά εάν
δεν φορούν ζώνη ασφαλείας.
Επίσης, όταν η ζώνη ασφαλείας έχει
προσδεθεί σωστά, το έμβρυο είναι πιο
ασφαλές σε περίπτωση σύγκρουσης.
Για να επιτευχθεί η βέλτιστη
προστασία, οι έγκυες πρέπει να
φορούν ζώνη ασφαλείας τριών
σημείων.

C11E2059A

1. Πατήστε το κουμπί.
2. Ρυθμίστε το ύψος και προσδέστε
την.

MD038

Για να απασφαλίσετε τη ζώνη, πιέστε
το κόκκινο κουμπί στην πόρπη.

Ο οριζόντιος ιμάντας της ζώνης
πρέπει να βρίσκεται κατά το δυνατόν
χαμηλότερα σε όλη τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης.
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Σύστημα αερόσακων
Σύστημα αερόσακων
Το σύστημα αερόσακων αποτελείται
από διάφορα επιμέρους συστήματα.
Όταν οι αερόσακοι ενεργοποιηθούν,
φουσκώνουν σε χιλιοστά του
δευτερολέπτου. Ξεφουσκώνουν
επίσης τόσο γρήγορα που συχνά δεν
γίνονται καν αντιληπτοί κατά τη
σύγκρουση.

{Προειδοποίηση
Σε περίπτωση λανθασμένης
χρήσης, τα συστήματα αερόσακων
μπορεί να ενεργοποιηθούν με
εκρηκτικό τρόπο.
Ο οδηγός θα πρέπει να κάτσει όσο
το δυνατόν πιο μακριά, διατηρώντας
όμως τον έλεγχο του οχήματος. Εάν
κάθεστε πολύ κοντά στον αερόσακο,
μπορεί να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός ή και θάνατος όταν ο
αερόσακος ανοίξει.
Για τη μέγιστη προστασία σε κάθε
είδος πρόσκρουσης, όλοι οι
επιβάτες, συμπ. του οδηγού,
πρέπει να φορούν πάντοτε ζώνη
ασφαλείας για να ελαχιστοποιηθεί
ο κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου
τραυματισμού σε περίπτωση
σύγκρουσης. Μην κάθεστε και μην
ακουμπάτε χωρίς λόγο κοντά στον
αερόσακο ενόσω το όχημα κινείται.
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Ο αερόσακος μπορεί να
προκαλέσει εκδορές στο πρόσωπο
ή στο σώμα, τραυματισμό από
σπασμένα γυαλιά ή έγκαυμα λόγω
έκρηξης όταν ανοίξει ο αερόσακος.
Σημείωση
Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
των συστημάτων αερόσακων και
των εντατήρων ζωνών ασφαλείας
βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα.
Μην τοποθετείτε μαγνητικά
αντικείμενα σε αυτή την περιοχή.
Μην κολλάτε τίποτα στα
καλύμματα των αερόσακων και
μην τα καλύπτετε με άλλα υλικά.
Κάθε αερόσακος ενεργοποιείται μόνο
μία φορά. Οι αερόσακοι που έχουν
ανοίξει πρέπει να αντικαθίστανται
από έναν επισκευαστή.
Μην τροποποιείτε το σύστημα
αερόσακων, διότι κάτι τέτοιο θα
ακυρώσει την έγκριση τύπου του
οχήματος.
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Σε περίπτωση που ανοίξει κάποιος
αερόσακος, απευθυνθείτε σε έναν
επισκευαστή για να αφαιρεθεί το
τιμόνι, το ταμπλό, όλα τα πλαίσια,
τα στεγανοποιητικά λάστιχα των
θυρών, οι λαβές και τα μπροστινά
καθίσματα.
Όταν ένας αερόσακος ανοίξει,
μπορεί να ακούσετε ένα δυνατό
ήχο και να παρατηρήσετε καπνό.
Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και
δεν είναι επικίνδυνο, ωστόσο
υπάρχει το ενδεχόμενο να
προκαλέσει δερματικό ερεθισμό.
Εάν ο ερεθισμός επιμείνει,
απευθυνθείτε σε ιατρό.

{Κίνδυνος
Ποτέ μην επιτρέπετε σε παιδιά ή
βρέφη, έγκυες γυναίκες και
ηλικιωμένους ή ασθενείς να
κάθονται στο κάθισμα του
συνοδηγού εάν διαθέτει
αερόσακους.
Επιπλέον, μην οδηγείτε με το
παιδικό κάθισμα τοποθετημένο σε
εκείνο το σημείο. Σε περίπτωση
ατυχήματος, η πρόσκρουση στον
αερόσακο μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό στο πρόσωπο ή και
θάνατο.

Προσοχή
Εάν το αυτοκίνητο προσκρούσει σε
λακκούβες ή ανωμαλίες σε μη
ασφαλτοστρωμένους δρόμους ή
πεζοδρόμια, ο αερόσακος μπορεί
να ανοίξει. Οδηγείτε αργά όταν
κινείστε σε επιφάνειες ακατάλληλες
για κυκλοφορία οχημάτων, για να
αποτραπεί η ακούσια
ενεργοποίηση του αερόσακου.
Ενδεικτική λυχνία 9 για τα
συστήματα αερόσακων.
Βλ. Λυχνία αερόσακου και εντατήρα
ζώνης ασφαλείας στη σaλίδα 121.
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Σύστημα μπροστινών
αερόσακων
Το σύστημα μπροστινών αερόσακων
αποτελείται από έναν αερόσακο στο
τιμόνι και έναν στο ταμπλό, στην
πλευρά του συνοδηγού.
Επισημαίνονται από τη λέξη AIRBAG.

C11E1009A

Το σύστημα μπροστινών αερόσακων
ενεργοποιείται σε περίπτωση
ατυχήματος συγκεκριμένης
σφοδρότητας στην περιοχή που
φαίνεται στην εικόνα. Ο διακόπτης
ανάφλεξης πρέπει να είναι ανοικτός.

MD039

Η κίνηση του σώματος του οδηγού
και του συνοδηγού προς τα εμπρός
επιβραδύνεται, μειώνοντας έτσι
σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού
στον άνω κορμό και το κεφάλι.
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{Προειδοποίηση

Σύστημα πλευρικών
αερόσακων

Η βέλτιστη προστασία
επιτυγχάνεται μόνο όταν το
κάθισμα είναι σωστά ρυθμισμένο.

Το σύστημα πλευρικών αερόσακων
αποτελείται από έναν αερόσακο στην
πλάτη κάθε μπροστινού καθίσματος.

Βλ. Θέση καθίσματος στη
σaλίδα 55.

Επισημαίνεται με τη λέξη AIRBAG.

Στην περιοχή που καταλαμβάνει ο
αερόσακος όταν φουσκώνει δεν
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια.
Όταν φοράτε τη ζώνη ασφαλείας
πρέπει να είναι σωστά
προσδεδεμένη. Μόνο τότε ο
αερόσακος μπορεί να σας
προστατεύσει.

Το σύστημα πλευρικών αερόσακων
ενεργοποιείται σε περίπτωση
ατυχήματος συγκεκριμένης
σφοδρότητας. Ο διακόπτης
ανάφλεξης πρέπει να είναι ανοικτός.
2235845

Ο κίνδυνος τραυματισμού στο
θώρακα και τη λεκάνη σε περίπτωση
πλευρικής πρόσκρουσης μειώνεται
σημαντικά.

{Προειδοποίηση
Στην περιοχή που καταλαμβάνει ο
αερόσακος όταν φουσκώνει δεν
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια.

Καθίσματα, προσκέφαλα

Σημείωση
Χρησιμοποιείτε μόνο
προστατευτικά καλύμματα
καθισμάτων που έχουν εγκριθεί για
το όχημά σας. Φροντίστε οι
αερόσακοι να μην καλύπτονται.

Σύστημα αερόσακων τύπου
κουρτίνας
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Το σύστημα αερόσακων τύπου
κουρτίνας ενεργοποιείται σε περίπτωση
ατυχήματος συγκεκριμένης
σφοδρότητας. Ο διακόπτης ανάφλεξης
πρέπει να είναι ανοικτός.

{Προειδοποίηση
Τα παιδιά που κάθονται κοντά σε
πλευρικό αερόσακο μπορεί να
διατρέχουν κίνδυνο σοβαρού ή
θανάσιμου τραυματισμού εάν ο
αερόσακος ανοίξει, ιδίως εάν το
κεφάλι, ο λαιμός ή ο θώρακας του
παιδιού βρίσκεται κοντά στον
αερόσακο κατά την ενεργοποίησή
του.
Ποτέ μην αφήνετε το παιδί να
στηρίζεται στην πόρτα ή να
βρίσκεται κοντά στη μονάδα
πλευρικού αερόσακου.

TDL092A

Το σύστημα αερόσακων τύπου
κουρτίνας αποτελείται από έναν
αερόσακο στο πλαίσιο της οροφής σε
κάθε πλευρά του οχήματος. Ο
αερόσακος αυτός επισημαίνεται με τη
λέξη AIRBAG στις κολόνες οροφής.

2235846

Ο κίνδυνος τραυματισμού στο κεφάλι
σε περίπτωση πλευρικής
πρόσκρουσης μειώνεται σημαντικά.
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{Προειδοποίηση
Στην περιοχή που καταλαμβάνει ο
αερόσακος όταν φουσκώνει δεν
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια.
Τα άγκιστρα στις χειρολαβές στο
πλαίσιο της οροφής προορίζονται
μόνο για να κρεμάτε ελαφριά
ενδύματα, χωρίς κρεμάστρα. Μην
τοποθετείτε αντικείμενα στις τσέπες
των ρούχων που έχετε κρεμάσει.

Διακόπτης
ενεργοποίησης-απενεργοπ
οίησης αερόσακου
Το σύστημα μπροστινών αερόσακων
του καθίσματος συνοδηγού πρέπει να
απενεργοποιείται εάν στο κάθισμα του
συνοδηγού πρόκειται να τοποθετηθεί
παιδικό κάθισμα ασφαλείας. Το
σύστημα αερόσακου τύπου κουρτίνας,
οι εντατήρες των ζωνών ασφαλείας και
όλα τα συστήματα αερόσακου του
οδηγού διατηρούνται ενεργά.

TEL014A

Το σύστημα αερόσακων του
συνοδηγού μπορεί να απενεργοποιηθεί
από την κλειδαριά στο πλάι του
ταμπλό, η οποία είναι ορατή όταν είναι
ανοικτή η πόρτα του συνοδηγού.

Καθίσματα, προσκέφαλα

Βλ. Λυχνία
ενεργοποίησης-απενεργοποίησης
αερόσακου στη σaλίδα 122.

{Προειδοποίηση
Απενεργοποιείτε τον αερόσακο
συνοδηγού όταν στο κάθισμα του
συνοδηγού κάθεται παιδί.
Ενεργοποιείτε τον αερόσακο
συνοδηγού όταν στο κάθισμα του
συνοδηγού κάθεται ενήλικας.
Χρησιμοποιήστε το κλειδί ανάφλεξης
για να επιλέξετε τη θέση:
U = οι αερόσακοι του συνοδηγού
είναι απενεργοποιημένοι και δεν θα
ανοίξουν σε περίπτωση
σύγκρουσης. Η ενδεικτική λυχνία +
παραμένει αναμμένη. Μπορείτε να
τοποθετήσετε ένα παιδικό κάθισμα
ασφαλείας σύμφωνα με τον πίνακα.
V = οι αερόσακοι του συνοδηγού
είναι ενεργοποιημένοι. Δεν
επιτρέπεται να εγκαταστήσετε
παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

C11E2056A

Τα συστήματα αερόσακων για το
κάθισμα του συνοδηγού θα ανοίξουν
σε περίπτωση σύγκρουσης μόνο εάν η
ενδεικτική λυχνία + δεν είναι
αναμμένη.
Αλλάζετε την κατάσταση μόνο όταν
το όχημα είναι ακινητοποιημένο με
απενεργοποιημένη ανάφλεξη.
Η κατάσταση διατηρείται έως την
επόμενη αλλαγή. Ενδεικτική λυχνία
απενεργοποίησης αερόσακου.
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Παιδικά καθίσματα

{Προειδοποίηση

Παιδικά καθίσματα
ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΜΕΓΑΛΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Συνιστούμε το παιδικό κάθισμα
ασφαλείας GM, το οποίο έχει
κατασκευαστεί ειδικά για το αυτοκίνητο.

Μην χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα
ασφαλείας, που τοποθετείται με την
πλάτη προς τα εμπρός, σε κάθισμα
που προστατεύεται εμπρός από
αερόσακο.

Όταν χρησιμοποιείτε παιδικό
κάθισμα ασφαλείας, λαμβάνετε
υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες
χρήσης και εγκατάστασης, καθώς και
τις οδηγίες που συνοδεύουν το
παιδικό κάθισμα ασφαλείας.
Τηρείτε πάντοτε τους τοπικούς ή
εθνικούς κανονισμούς. Σε ορισμένες
χώρες, απαγορεύεται η τοποθέτηση
παιδικών καθισμάτων ασφαλείας σε
ορισμένα καθίσματα.

GC3E3001A

{Προειδοποίηση
ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε παιδικό
κάθισμα ασφαλείας στραμμένο
προς τα πίσω σε κάθισμα που
προστατεύεται από ΕΝΕΡΓΟ
ΑΕΡΟΣΑΚΟ μπροστά του. Μπορεί
να προκληθεί ΘΑΝΑΤΟΣ ή
ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ στο
ΠΑΙΔΙ.

Το παιδί μπορεί να υποστεί
σοβαρό τραυματισμό εάν ανοίξει ο
αερόσακος, καθώς το κεφάλι του
παιδιού θα βρίσκεται πολύ κοντά
στον αερόσακο που ανοίγει.

Καθίσματα, προσκέφαλα

{Προειδοποίηση
Όταν χρησιμοποιείτε παιδικό
κάθισμα ασφαλείας στο κάθισμα
του συνοδηγού, το σύστημα
αερόσακων για το κάθισμα του
συνοδηγού πρέπει να είναι
απενεργοποιημένο - διαφορετικά,
εάν οι αερόσακοι ενεργοποιηθούν,
υπάρχει κίνδυνος το παιδί να
τραυματιστεί θανάσιμα.
Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση
που στο κάθισμα του συνοδηγού
έχει τοποθετηθεί παιδικό κάθισμα
ασφαλείας με φορά προς τα πίσω.

Επιλογή του σωστού
καθίσματος
Τα πίσω καθίσματα παρέχουν τις πιο
άνετες θέσεις για τη στερέωση ενός
παιδικού καθίσματος ασφαλείας.
Τα παιδιά πρέπει να κάθονται σε
παιδικό κάθισμα με φορά προς τα
πίσω για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
διάστημα. Με αυτό τον τρόπο
διασφαλίζεται ότι η σπονδυλική
στήλη του παιδιού, η οποία είναι
ακόμη πολύ ευαίσθητη, υπόκειται σε
λιγότερη καταπόνηση σε περίπτωση
ατυχήματος.
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Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών
με ύψος μικρότερο από 150 cm
επιτρέπεται να κάθονται μόνο σε
κατάλληλο παιδικό κάθισμα
ασφαλείας. Κατάλληλα είναι τα
παιδικά καθίσματα ασφαλείας που
πληρούν τα πρότυπα ECE 44-03 ή
ECE 44-04. Επειδή είναι πολύ
δύσκολο η ζώνη να ρυθμιστεί στη
σωστή θέση όταν το παιδί έχει ύψος
κάτω από 150 cm, συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε το κατάλληλο παιδικό
κάθισμα ασφαλείας, ακόμη κι αν κάτι
τέτοιο λόγω της ηλικίας του παιδιού
δεν επιβάλλεται από το νόμο.
Ποτέ μην κρατάτε στην αγκαλιά σας
ένα παιδί όταν το όχημα κινείται. Το
παιδί μπορεί να είναι πολύ βαρύ για
να το συγκρατήσετε σε περίπτωση
σύγκρουσης.
Όταν στο όχημα επιβαίνουν παιδιά,
χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα
ασφαλείας κατάλληλο για το βάρος
του παιδιού.
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Εξακριβώστε αν το παιδικό κάθισμα
ασφαλείας που πρόκειται να
εγκαταστήσετε, είναι συμβατό με τον
τύπο του οχήματος.

Φροντίστε ότι τα βρέφη και τα
παιδιά να κάθονται σε παιδικό
κάθισμα ασφαλείας στα πίσω
καθίσματα.

Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης
του παιδικού καθίσματος ασφαλείας
στο όχημα είναι σωστή.

Μέχρι τα παιδιά να μπορέσουν να
χρησιμοποιούν ζώνες ασφαλείας,
επιλέξτε ένα παιδικό κάθισμα
κατάλληλο για την ηλικία του
παιδιού και φροντίστε ώστε να το
χρησιμοποιεί. Ανατρέξτε στις
οδηγίες στα αντίστοιχα προϊόντα
για τα παιδικά καθίσματα.

Επιτρέπετε στα παιδιά να επιβιβάζονται
στο όχημα και να αποβιβάζονται από
αυτό από την αντίθετη προς το ρεύμα
κυκλοφορίας πλευρά.
Όταν το παιδικό κάθισμα δεν
χρησιμοποιείται, στερεώστε το με τη
ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου ή
αφαιρέστε το από το αυτοκίνητο.
Σημείωση
Μην κολλάτε τίποτα επάνω στο
παιδικό κάθισμα ασφαλείας και
μην το καλύπτετε με άλλα υλικά.
Εάν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας
υποστεί καταπόνηση σε
περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να
αντικατασταθεί.

Καθίσματα, προσκέφαλα
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Σημεία τοποθέτησης παιδικού καθίσματος ασφαλείας
Επιτρεπτές επιλογές τοποθέτησης παιδικού καθίσματος ασφαλείας
Στο κάθισμα του συνοδηγού

Κατηγορία βάρους
Κατηγορία 0

έως 10 kg

Κατηγορία 0+ έως 13 kg
Κατηγορία I
9 έως 18 kg
Κατηγορία II

15 έως 25 kg

Κατηγορία III

22 έως 36 kg

Στα ακριανά Στο μεσαίο
Στα
καθίσματα κάθισμα της καθίσματα
δεύτερης
της τρίτης
Ενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος της δεύτερης
σειράς
σειράς
σειράς
αερόσακος
αερόσακος
X
X
X
X
X

U1
U1
U1

X
X

U+
U+
U+
U
U

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

1: Μόνο όταν τα συστήματα αερόσακων συνοδηγού είναι απενεργοποιημένα. Όταν στερεώνετε ένα παιδικό κάθισμα
ασφαλείας με ζώνη ασφαλείας τριών σημείων, ρυθμίστε τη γωνία κλίσης της πλάτης του καθίσματος τέρμα μπροστά και
βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφάλειας του οχήματος περνά μπροστά από το επάνω σημείο στερέωσης.
+: Κάθισμα διαθέσιμο με σύστημα ISOFIX και άνω σημεία πρόσδεσης.
U: Γενικής χρήσης σε συνδυασμό με ζώνη ασφαλείας τριών σημείων.
X: Ακατάλληλη θέση για παιδικό κάθισμα ασφαλείας αυτής της κατηγορίας βάρους.
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Επιτρεπτές επιλογές τοποθέτησης παιδικού καθίσματος ασφαλείας ISOFIX

Κατηγορία βάρους
Κατηγορία 0
Κατηγορία
0+

έως 10 kg
έως 13 kg

Κατηγορία I 9 έως 18 kg

Στα ακριανά Στο μεσαίο
καθίσματα κάθισμα της Στα καθίσματα
Κατηγορία Εξάρτημα
Στο κάθισμα
της δεύτερης
δεύτερης
της τρίτης
μεγέθους στερέωσης του συνοδηγού
σειράς
σειράς
σειράς
E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

Β

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

IL: Κατάλληλο για συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX που υπάγονται στις κατηγορίες ’ειδικό όχημα’,
’περιορισμένης χρήσης’ ή ’ημι-γενικής χρήσης’.
Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας ISOFIX πρέπει να είναι εγκεκριμένο για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος.
IUF: Κατάλληλο για παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX με φορά προς τα εμπρός της κατηγορίας γενικής χρήσης
εγκεκριμένο για αυτή την ομάδα.
X: Κανένα παιδικό κάθισμα ασφαλείας ISOFIX εγκεκριμένο για αυτή την κατηγορία βάρους.
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Κατηγορία μεγέθους ISOFIX και διάταξη καθίσματος
A - ISO/F3: Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός για παιδιά σωματικής διάπλασης στην κατηγορία
βάρους 9 έως 18 kg.
B - ISO/F2: Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός για μικρότερα παιδιά στην κατηγορία βάρους 9 έως
18 kg.
B1 - ISO/F2X: Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός για μικρότερα παιδιά στην κατηγορία βάρους 9 έως
18 kg.
C - ISO/R3: Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω για παιδιά σωματικής διάπλασης στην κατηγορία
βάρους έως 13 kg.
D - ISO/R2: Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω για μικρότερα παιδιά στην κατηγορία βάρους έως 13 kg.
E - ISO/R1: Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω για μικρά παιδιά στην κατηγορία βάρους έως 13 kg.
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Παιδικά καθίσματα
ασφαλείας Isofix

Πλέον εξοπλίζουμε το όχημά σας με
κάτω σημεία στερέωσης ISOFIX στα
δύο πίσω ακριανά καθίσματα, καθώς
και με άνω σημεία στερέωσης με
πρόσδεση στην πλάτη του πίσω
καθίσματος καθιστώντας εφικτή τη
στερέωση των παιδικών καθισμάτων
ασφαλείας απευθείας στα πίσω
καθίσματα.

C11E1001A

Στο παρελθόν, τα παιδικά καθίσματα
ασφαλείας συνδέονταν στο κάθισμα
του οχήματος με τις ζώνες ασφαλείας.
Ως αποτέλεσμα, τα παιδικά καθίσματα
ασφαλείας τοποθετούνταν λανθασμένα
ή πολύ χαλαρά παρέχοντας ανεπαρκή
προστασία στο παιδί.

Για να τοποθετήσετε ένα παιδικό
κάθισμα ασφαλείας που διαθέτει
προσαρτήματα ISOFIX κάτω
σημείων στερέωσης και άνω
σημείων πρόσδεσης, ακολουθήστε
τις συνοδευτικές οδηγίες του
παιδικού καθίσματος ασφαλείας.
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και τηρήστε
όλες τις οδηγίες στις παρακάτω
σελίδες και τις οδηγίες που παρέχονται
με το παιδικό κάθισμα ασφαλείας.
Η ασφάλεια του παιδιού σας
εξαρτάται από αυτό!

Εάν έχετε απορίες ή αμφιβολίες σχετικά
με τη σωστή τοποθέτηση του παιδικού
καθίσματος ασφαλείας, απευθυνθείτε
στον κατασκευαστή του παιδικού
καθίσματος ασφαλείας. Εάν
δυσκολεύεστε με την τοποθέτηση του
παιδικού καθίσματος ασφαλείας στο
αυτοκίνητό σας, σας συνιστούμε να
απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή.
Τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων
ασφαλείας ISOFIX

Καθίσματα, προσκέφαλα

1. Επιλέξτε ένα από τα δύο πίσω
ακριανά καθίσματα για την
τοποθέτηση του παιδικού
καθίσματος ασφαλείας.

C11E1003A

2. Εντοπίστε τα δύο κάτω σημεία
στερέωσης.
Η θέση του κάθε κάτω σημείου
στερέωσης παιδικού καθίσματος
ασφαλείας υποδεικνύεται με ένα
κυκλικό σημάδι στο κάτω άκρο
της πλάτης του πίσω καθίσματος.

3. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν
υπάρχουν άλλα αντικείμενα γύρω
από τα κάτω σημεία στερέωσης,
συμπεριλαμβανομένων των
πορπών ή των ζωνών ασφαλείας.
Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να
παρεμποδίσουν τη σωστή
σύνδεση του παιδικού καθίσματος
στα σημεία στερέωσης.
4. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα
ασφαλείας στο κάθισμα πάνω από
τα δύο κάτω σημεία στερέωσης,
και συνδέστε το στα σημεία
στερέωσης ακολουθώντας τις
οδηγίες που παρέχονται με το
παιδικό κάθισμα ασφαλείας.
5. Ρυθμίστε και σφίξτε το παιδικό
κάθισμα ασφαλείας σύμφωνα με
τις οδηγίες που παρέχονται με το
παιδικό κάθισμα ασφαλείας.
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Προσοχή
Εάν στο παιδικό κάθισμα
ασφαλείας δεν κάθεται κάποιο
παιδί, το κάθισμα μπορεί να
μετακινηθεί προς τα εμπρός.
Αφαιρέστε το παιδικό κάθισμα
ασφαλείας εάν δεν χρησιμοποιείται ή
στερεώστε το με τη ζώνη ασφαλείας.
Σημείωση
Επειδή η ζώνη ασφαλείας ή το
παιδικό κάθισμα ασφαλείας μπορεί
να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία
εάν παραμείνει μέσα σε κλειστό
όχημα, πρέπει να ελέγχετε το
κάλυμμα του καθίσματος και τις
πόρπες πριν τοποθετήσετε το παιδί
στο κάθισμα.

86

Καθίσματα, προσκέφαλα

{Προειδοποίηση
Όλα τα κάτω σημεία στερέωσης
ISOFIX και τα άνω σημεία
στερέωσης με πρόσδεση πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό
για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί.
Τα κάτω σημεία στερέωσης
ISOFIX και τα άνω σημεία
στερέωσης με πρόσδεση έχουν
σχεδιαστεί μόνο για τη συγκράτηση
παιδικών καθισμάτων ασφαλείας,
τα οποία διαθέτουν προσαρτήματα
άνω και κάτω σημείων στερέωσης.
Μη χρησιμοποιείτε τα κάτω σημεία
στερέωσης ISOFIX και τα άνω
σημεία στερέωσης με πρόσδεση για
τη συγκράτηση των ζωνών
ασφαλείας ενηλίκων, πλεξούδων
καλωδίωσης ή άλλων εξαρτημάτων
ή εξοπλισμού του οχήματός σας.

Η χρήση των κάτω σημείων
στερέωσης ISOFIX και των άνω
σημείων στερέωσης με πρόσδεση
για τη συγκράτηση των ζωνών
ασφαλείας ενηλίκων, πλεξούδων
καλωδίωσης ή άλλων εξαρτημάτων
ή εξοπλισμού του οχήματός σας δεν
παρέχει αρκετή προστασία σε
περίπτωση σύγκρουσης και μπορεί
να προκληθεί τραυματισμός ή ακόμη
και θάνατος.

{Προειδοποίηση
Εάν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας
τοποθετηθεί στο κάθισμα του
συνοδηγού, μπορεί να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
Ποτέ μη στερεώνετε ένα παιδικό
κάθισμα ασφαλείας, που τοποθετείται
με την πλάτη προς τα εμπρός, στο
κάθισμα του συνοδηγού εάν το όχημα
διαθέτει αερόσακο συνοδηγού.

Τυχόν ενεργοποίηση του αερόσακου
συνοδηγού ενδέχεται να προκαλέσει
σοβαρό τραυματισμό στο παιδί, εάν
το παιδικό κάθισμα που τοποθετείται
με την πλάτη προς τα εμπρός έχει
στερεωθεί στο μπροστινό κάθισμα.
Στερεώνετε το παιδικό κάθισμα
ασφαλείας, που τοποθετείται με
την πλάτη προς τα εμπρός, στο
πίσω κάθισμα.
Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας,
που τοποθετείται με την πλάτη
προς τα πίσω, πρέπει να
στερεώνεται στο πίσω κάθισμα
όποτε είναι δυνατό.
Εάν το τοποθετήσετε στο κάθισμα
συνοδηγού, ρυθμίστε το κάθισμα
όσο το δυνατόν πιο πίσω.

Καθίσματα, προσκέφαλα

Προσοχή
Τα παιδικά καθίσματα πλήρους
μεγέθους που τοποθετούνται με την
πλάτη προς τα εμπρός, ενδέχεται να
είναι ακατάλληλα για τοποθέτηση.
Απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα
της περιοχής σας για πληροφορίες
σχετικά με τα κατάλληλα παιδικά
καθίσματα ασφαλείας.

Παιδικά καθίσματα
ασφαλείας με άνω σημεία
πρόσδεσης

Τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων
ασφαλείας με προσαρτήματα κάτω
σημείων στερέωσης ISOFIX και
άνω σημείων πρόσδεσης.
2235843

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα
άνω σημεία στερέωσης με
πρόσδεση, κάνετε τα εξής:
1. Αφαιρέστε τα ξένα αντικείμενα
γύρω από το επάνω σημείο
πρόσδεσης.
Αφαιρέστε το κάλυμμα του
χώρου αποσκευών.
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2. Συνδέστε το κλιπ του ιμάντα
πρόσδεσης παιδικού καθίσματος
ασφαλείας στο άνω σημείο
πρόσδεσης, φροντίζοντας να μην
έχει συστραφεί ο ιμάντας
πρόσδεσης.
Εάν το κάθισμα διαθέτει
ρυθμιζόμενο προσκέφαλο και
χρησιμοποιείτε διπλό ιμάντα
πρόσδεσης, περάστε τον ιμάντα
γύρω από το προσκέφαλο.
Εάν το κάθισμα διαθέτει
ρυθμιζόμενο προσκέφαλο και
χρησιμοποιείτε μονό ιμάντα
πρόσδεσης, ανυψώστε το
προσκέφαλο και περάστε τον
ιμάντα κάτω από το προσκέφαλο
ανάμεσα από τις ράβδους του
προσκέφαλου.
3. Σφίξτε τον ιμάντα πρόσδεσης του
παιδικού καθίσματος ασφαλείας
σύμφωνα με τις οδηγίες που
παρέχονται με το παιδικό
κάθισμα ασφαλείας.

88

Καθίσματα, προσκέφαλα

4. Πιέστε και τραβήξτε το παιδικό
κάθισμα ασφαλείας αφού το
τοποθετήσετε για να βεβαιωθείτε
ότι έχει στερεωθεί καλά.

C11E1008A

{Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το κλιπ του ιμάντα
πρόσδεσης παιδικού καθίσματος
ασφαλείας έχει συνδεθεί σωστά
στο άνω σημείο στερέωσης.
Τυχόν λανθασμένη σύνδεση μπορεί
να καταστήσει αναποτελεσματικό
τον ιμάντα πρόσδεσης και το άνω
σημείο στερέωσης.

Αποθήκευση

Αποθήκευση
Αποθηκευτικοί χώροι.....................89
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Αποθηκευτικοί χώροι
Αποθηκευτικός χώρος στο
ταμπλό

Θέσεις αποσκευών/φορτίου ..........94
Πρόσθετοι αποθηκευτικοί χώροι .... 95
Σύστημα σχάρας οροφής ..............97
Πληροφορίες για τη φόρτωση
του οχήματος .................................98
C11E2024A

Οι αποθηκευτικοί χώροι βρίσκονται
στο ταμπλό. Χρησιμοποιούνται για
μικροαντικείμενα, κ.λπ.
C11E2025A
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Αποθήκευση

Υποδοχή κάρτας

Ντουλαπάκι συνοδηγού

Θήκη για κέρματα

C11E2077A

Για να χρησιμοποιήσετε την
υποδοχή κάρτας, εισάγετε την κάρτα
στη σχισμή.

C11E2023A

Για να ανοίξετε τη θήκη για κέρματα,
τραβήξτε τη λαβή στο πορτάκι της
θήκης για κέρματα προς το μέρος σας.
Για να κλείσετε τη θήκη για κέρματα,
πιέστε δυνατά το πορτάκι της θήκης
για κέρματα μέχρι να κλείσει.

C11D2019A

Για να ανοίξετε το ντουλαπάκι του
συνοδηγού, τραβήξτε το κάτω μέρος
της λαβής προς τα πάνω - η λυχνία
στο ντουλαπάκι συνοδηγού θα
ανάψει. Για να κλείσετε το
ντουλαπάκι του συνοδηγού, πιέστε
το δυνατά - η λυχνία στο ντουλαπάκι
συνοδηγού θα σβήσει.

Αποθήκευση

{Προειδοποίηση
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Ποτηροθήκες

Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού σε περίπτωση
ατυχήματος ή ξαφνικής
ακινητοποίησης του οχήματος, το
ντουλαπάκι του συνοδηγού πρέπει να
είναι πάντοτε κλειστό ενώ οδηγείτε.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε
μεγαλύτερα αντικείμενα, μπορείτε να
αφαιρέσετε το εσωτερικό τμήμα.
Όταν αφαιρέσετε το εσωτερικό
τμήμα, τοποθετήστε το στην
αριστερή πλευρική εσοχή στο
ντουλαπάκι συνοδηγού.

C11D2026A

Οι ποτηροθήκες βρίσκονται στην
κεντρική κονσόλα και στο υποβραχιόνιο
της δεύτερης σειράς καθισμάτων.
Για να χρησιμοποιήσετε την πίσω
ποτηροθήκη, πατήστε το κουμπί
επάνω από την ποτηροθήκη. Η πίσω
ποτηροθήκη θα βγει προς τα έξω
αυτόματα.
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Αποθήκευση

{Προειδοποίηση

Θήκη γυαλιών ηλίου

Αποθηκευτικός χώρος
κεντρικής κονσόλας

Μην τοποθετείτε την ποτηροθήκη
ποτήρια χωρίς κάλυμμα με καυτό
υγρό, ενόσω το όχημα κινείται. Εάν
το καυτό υγρό χυθεί, θα καείτε.
Εάν ο οδηγός υποστεί ένα τέτοιο
έγκαυμα, μπορεί να χάσει τον
έλεγχο του οχήματος.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού σε περίπτωση που το
αυτοκίνητο σταματήσει απότομα ή
συγκρουστεί, μην τοποθετείτε
ανοικτά μπουκάλια, ποτήρια,
αναψυκτικά, κ.λπ. στην ποτηροθήκη
όταν το αυτοκίνητο κινείται.

C11E2022A

Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα κάτω
για να ανοίξει.

Προσοχή
Μην τη χρησιμοποιείτε για την
αποθήκευση βαριών αντικειμένων.

C11D2021A

Για να ανοίξετε τη θήκη κονσόλας,
τραβήξτε το μοχλό και σηκώστε το
καπάκι.
Για να κλείσετε τη θήκη κονσόλας,
κατεβάστε το καπάκι και πιέστε το
προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.

Αποθήκευση

Επένδυση οροφής
Βοηθητική χειρολαβή με
άγκιστρο ενδυμάτων
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Για να χρησιμοποιήσετε τις
βοηθητικές χειρολαβές, κρατηθείτε
από αυτές τραβώντας προς τα κάτω.
Οι βοηθητικές χειρολαβές ανακτούν
αυτόματα την αρχική τους θέση όταν
τις αφήνετε.
Οι επιβάτες μπορούν να
χρησιμοποιούν τις χειρολαβές για να
διευκολυνθούν κατά την είσοδο /
έξοδο από το όχημα ή για να
κρατιούνται σε περίπτωσης
γρήγορης οδήγησης.

C11E2028A

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμη
έναν αποθηκευτικό χώρο εάν πιέσετε
και σπρώξετε το μοχλό στις
ποτηροθήκες.

C11E2035A

Το όχημά σας διαθέτει βοηθητικές
χειρολαβές πάνω από την πόρτα του
συνοδηγού και τις πίσω πόρτες.
Η βοηθητική χειρολαβή επάνω από
κάθε πίσω πόρτα φέρει άγκιστρο
ενδυμάτων.
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Αποθήκευση

Προσοχή

Θήκη κάτω από το κάθισμα

Εάν κρεμάσετε αντικείμενα στις
βοηθητικές χειρολαβές του
οχήματος, ενδέχεται να εμποδίζεται
η ορατότητα του οδηγού.

Χώρος αποσκευών
Υποδαπέδιος χώρος
αποθήκευσης

Μην κρεμάτε τίποτα στις
βοηθητικές χειρολαβές, εκτός εάν
διαθέτουν άγκιστρο ενδυμάτων.
Εάν η ορατότητα του οδηγού
εμποδίζεται, μπορεί να προκληθεί
ατύχημα με αποτέλεσμα να
επέλθουν τραυματισμοί και ζημιά
στο όχημά σας ή υλική ζημία τρίτων.

Θέσεις αποσκευών/
φορτίου

C11E2030A

Για να χρησιμοποιήσετε τη συρόμενη
θήκη του καθίσματος συνοδηγού,
ανασηκώστε το άκρο της θήκης και
έπειτα τραβήξτε τη θήκη προς το
ταμπλό. Σπρώξτε τη θήκη προς το
κάθισμα για να την επαναφέρετε
στην αρχική της θέση.

C11E2044A

Κάτω από το δάπεδο του χώρου
αποσκευών υπάρχει ένας χώρος
αποθήκευσης. Για να αποκτήσετε
πρόσβαση στον υποδαπέδιο χώρο
αποθήκευσης, τραβήξτε προς τα
πάνω τη λαβή της μοκέτας δαπέδου.

Αποθήκευση

Προσοχή

Πίσω αποθηκευτικός χώρος

Το ύψος των αντικειμένων που
τοποθετείτε στον υποδαπέδιο
χώρο αποθήκευσης δεν πρέπει να
εξέχει από το άνοιγμα αυτού του
χώρου. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ζημιά στον υποδαπέδιο
χώρο αποθήκευσης ή στο δάπεδο
που χώρου αποσκευών.
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Πρόσθετοι
αποθηκευτικοί χώροι
Κάλυμμα χώρου
αποσκευών

C11E2045A

Και στις δύο πλευρές του δαπέδου
του χώρου αποσκευών υπάρχουν
επιδαπέδιες θήκες.
C11E2042A

Μπορείτε να καλύψετε τις αποσκευές
ή άλλου είδους φορτίο που
τοποθετείτε στο χώρο αποσκευών με
ένα κάλυμμα.
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Αποθήκευση

Για να χρησιμοποιήσετε το κάλυμμα,
τραβήξτε τη λαβή του καλύμματος
προς το μέρος και τοποθετήστε το
άγκιστρο στην εγκοπή που βρίσκεται
και στις δύο πλευρές του ανοίγματος
της πέμπτης πόρτας.

Δίκτυ ευκολίας

Συνδέστε τα τέσσερα άγκιστρα του
διχτιού στους μεταλλικούς
δακτυλίους που βρίσκονται σε κάθε
γωνία του δαπέδου.

Δίκτυ δαπέδου χώρου
αποσκευών

Δίκτυ συγκράτησης
αποσκευών

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα,
τραβήξτε ελαφρά τη λαβή προς το
μέρος σας και αφήστε την. Το
κάλυμμα τυλίγεται αυτόματα.

2207499

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
δίκτυ δαπέδου χώρου αποσκευών
για να στερεώσετε μικρά φορτία
ώστε να μην μετακινούνται στις
απότομες στροφές ή στην απότομη
εκκίνηση ή σταμάτημα.

C11E2043A

Μπορείτε να μεταφέρετε μικρά
φορτία στο προαιρετικό δίκτυ
συγκράτησης αποσκευών.

Αποθήκευση

Για να τοποθετήσετε το δίκτυ,
κρεμάστε κάθε θηλιά της επάνω
γωνίας του διχτιού και στα δύο
σημεία στερέωσης του πίσω
πλαισίου και τα δύο άγκιστρα του
διχτιού στους μεταλλικούς
δακτυλίους που βρίσκονται στις δύο
κάτω γωνίες του δαπέδου.

Προσοχή
Το δίκτυ συγκράτησης αποσκευών
έχει σχεδιαστεί για μικρά φορτία.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα
στο δίκτυ συγκράτησης αποσκευών.

Σύστημα σχάρας
οροφής
Σχάρα οροφής
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
σχάρα οροφής για να μεταφέρετε με
ευκολία πρόσθετο φορτίο ή ογκώδη
αντικείμενα, όπως ποδήλατα, τα οποία
μεταφέρονται καλύτερα έξω από το
όχημα παρά στο εσωτερικό του
οχήματος. Η σχάρα οροφής διαθέτει
πλευρικές ράβδους που συνδέονται
στην οροφή. Απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή για
λεπτομέρειες και τους κανονισμούς
σχετικά με την οδήγηση με τη σχάρα
οροφής φορτωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένο στις
πλευρικές ή εγκάρσιες ράβδους. Μην
τοποθετείτε φορτία απευθείας επάνω
στην οροφή.
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Όταν η σχάρα οροφής φέρει φορτίο,
το κέντρο βάρους του οχήματος
αλλάζει. Οδηγείτε προσεκτικά όταν
επικρατούν πλάγιοι άνεμοι και μην
οδηγείτε με μεγάλη ταχύτητα.
Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά ή
απώλεια φορτίου ενώ οδηγείτε,
πρέπει να βεβαιώνεστε συχνά ότι η
σχάρα οροφής και το φορτίο έχουν
στερεωθεί καλά.

98

Αποθήκευση

{Προειδοποίηση

{Προειδοποίηση

Εάν επιχειρήσετε να μεταφέρετε
κάποιο αντικείμενο στη σχάρα
οροφής το οποίο υπερβαίνει σε
μήκος ή πλάτος τη σχάρα, μπορεί να
παρασυρθεί από τον αέρα καθώς
οδηγείτε. Αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχο
του οχήματος. Τα αντικείμενα που
μεταφέρετε μπορεί να
αποδεσμευτούν, με αποτέλεσμα να
προκληθεί σύγκρουση του οχήματός
σας ή άλλων οδηγών και φυσικά να
προκληθεί ζημιά στο όχημά σας.
Ποτέ μη μεταφέρετε αντικείμενα τα
οποία υπερβαίνουν σε μήκος ή
πλάτος τη σχάρα οροφής του
οχήματός σας.
Όταν η σχάρα οροφής φέρει φορτίο,
το κέντρο βάρους του οχήματος
αλλάζει. Μην οδηγείτε με μεγάλη
ταχύτητα. Προσέχετε όταν, ενώ
οδηγείτε, επικρατούν πλάγιοι άνεμοι.
Εάν δεν προσέξετε σε αυτή την
περίπτωση, μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο όχημα και τραυματισμός.

Το μέγιστο φορτίο στις ράγες της
σχάρας οροφής είναι 100 kg. Μην
υπερβαίνετε τη μέγιστη δυνατότητα
του οχήματος όταν φορτώνετε το
όχημά σας.

Πληροφορίες για τη
φόρτωση του οχήματος
Πληροφορίες για τη
φόρτωση του οχήματος
 Τυχόν βαριά αντικείμενα στο
χώρο αποσκευών πρέπει να
τοποθετούνται κόντρα στις
πλάτες των καθισμάτων.
Βεβαιωθείτε ότι οι πλάτες των
καθισμάτων έχουν ασφαλίσει.
Εάν μπορείτε να τα στοιβάξετε,
πρέπει να τοποθετείτε τα πιο
βαριά αντικείμενα στη βάση.
 Στερεώστε τα αντικείμενα στο
χώρο αποσκευών για να μη
μετακινηθούν.
 Όταν μεταφέρετε αντικείμενα στο
χώρο αποσκευών, οι πλάτες των
πίσω καθισμάτων δεν πρέπει να
έχουν ρυθμιστεί σε ανάκλιση
προς τα εμπρός.
 Το ύψος του φορτίου δεν πρέπει
να εξέχει από το επάνω μέρος
της πλάτης των καθισμάτων.

Αποθήκευση

 Μην τοποθετείτε αντικείμενα
επάνω στο κάλυμμα του χώρου
αποσκευών ή στο ταμπλό, μην
καλύπτετε τον αισθητήρα στην
επάνω πλευρά του ταμπλό.
 Το φορτίο δεν πρέπει να εμποδίζει
το χειρισμό των πεντάλ, του
χειρόφρενου και του επιλογέα
ταχυτήτων ή τις κινήσεις του
οδηγού. Στο εσωτερικό του
οχήματος δεν πρέπει να υπάρχουν
μη στερεωμένα αντικείμενα.
 Μην οδηγείτε με την πόρτα του
χώρου αποσκευών ανοικτή.
 Το ωφέλιμο φορτίο είναι η
διαφορά ανάμεσα στο
επιτρεπόμενο μικτό βάρος του
οχήματος (Βλ. Ετικέτα
αναγνώρισης στη σaλίδα 415) και
στο απόβαρο ΕΚ.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το
απόβαρο, ανατρέξτε στην
ενότητα Τεχνικά στοιχεία.

 Η οδήγηση με φορτίο στην οροφή
καθιστά το όχημα πιο ευάλωτο
στους πλάγιους ανέμους και
επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό
την οδική του συμπεριφορά λόγω
του υψηλότερου κέντρου βάρους.
Το φορτίο πρέπει να είναι
κατανεμημένο ομοιόμορφα και
στερεωμένο σωστά με ιμάντες
συγκράτησης. Ρυθμίστε την πίεση
των ελαστικών και προσαρμόστε
την ταχύτητά σας σύμφωνα με το
φορτίο. Πρέπει να ελέγχετε και να
σφίγγετε τους ιμάντες συχνά.
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Σημειώσεις

Όργανα και χειριστήρια

Όργανα και
χειριστήρια

Χειριστήρια
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Προσοχή

Ρύθμιση τιμονιού

Εάν ο άξονας της κολόνας τιμονιού
υποστεί ισχυρή καταπόνηση κατά
τη ρύθμιση του τιμονιού ή κατά την
ασφάλιση του μοχλού, τα
εξαρτήματα που σχετίζονται με το
τιμόνι μπορεί να υποστούν ζημιά.

Χειριστήρια ..................................101
Προειδοποιητικές λυχνίες,
δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες .....111
Οθόνες πληροφοριών .................134
Μηνύματα οχήματος....................135
Υπολογιστής ταξιδίου ..................137

C11E3010A

Απασφαλίστε το μοχλό, ρυθμίστε το
τιμόνι και στη συνέχεια ασφαλίστε το
μοχλό και βεβαιωθείτε ότι έχει
ασφαλίσει.
Ρυθμίζετε το τιμόνι μόνο όταν το
όχημα είναι σταματημένο.
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Χειριστήρια τιμονιού

Κόρνα

Υαλοκαθαριστήρες/
σύστημα πλύσης παρμπρίζ
Υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ

2443657

Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα
κλιματισμού και το Cruise control
από τα χειριστήρια στο τιμόνι.
Βλ. Ηλεκτρονικό σύστημα
κλιματισμού στη σaλίδα 276.
Βλ. Cruise control στη σaλίδα 310.

C11E2039A

Πατήστε Y
2238054

Για να θέσετε σε λειτουργία τους
υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ,
γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση ΟΝ και μετακινήστε το μοχλό
του διακόπτη υαλοκαθαριστήρων /
πλύσης παρμπρίζ προς τα πάνω.
HI: Συνεχής λειτουργία, γρήγορη
ταχύτητα.

Όργανα και χειριστήρια

LO: Συνεχής λειτουργία, αργή
ταχύτητα.
INT: Διακοπτόμενη λειτουργία.
OFF: Σύστημα απενεργοποιημένο.
MIST: Λειτουργία αποθάμβωσης.
Λειτουργία αποθάμβωσης
Προκειμένου οι υαλοκαθαριστήρες
να εκτελέσουν μία διαδρομή στο
παρμπρίζ σε περίπτωση ασθενούς
βροχής ή ομίχλης, πιέστε απαλά το
μοχλοδιακόπτη υαλοκαθαριστήρων/
πλύσης παρμπρίζ προς τα κάτω και
αφήστε τον.
Ο μοχλός επανέρχεται αυτόματα
στην κανονική του θέση όταν τον
αφήνετε.
Οι υαλοκαθαριστήρες θα
λειτουργήσουν μία φορά.

Προσοχή
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Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες
με αισθητήρα βροχής

Εάν η ορατότητα του οδηγού δεν
είναι καλή, μπορεί να προκληθεί
ατύχημα με αποτέλεσμα να επέλθει
τραυματισμός και ζημιά στο όχημά
σας ή υλική ζημία τρίτων.
Μη θέτετε σε λειτουργία τους
υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ
όταν το παρμπρίζ είναι στεγνό ή
όταν έχει καλυφθεί με χιόνι ή πάγο.
Εάν ενεργοποιήσετε τους
υαλοκαθαριστήρες ενώ στο
παρμπρίζ υπάρχουν εμπόδια, τα
μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων, το
μοτέρ των υαλοκαθαριστήρων και το
τζάμι ενδέχεται να υποστούν ζημιά.
Βεβαιωθείτε ότι τα μάκτρα δεν
έχουν παγώσει πάνω στο
παρμπρίζ, πριν ενεργοποιήσετε
τους υαλοκαθαριστήρες σε
συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.
Εάν ενεργοποιήσετε τους
υαλοκαθαριστήρες ενώ τα μάκτρα
έχουν παγώσει, το μοτέρ των
υαλοκαθαριστήρων μπορεί να
υποστεί ζημιά.

2238058

Ο αισθητήρας βροχής ανιχνεύει την
ποσότητα νερού στο παρμπρίζ και
ρυθμίζει αυτόματα τους
υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ.
Για να λειτουργήσουν οι
υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ
αυτόματα, μετακινήστε το
μοχλοδιακόπτη υαλοκαθαριστήρων/
πλύσης παρμπρίζ στη θέση AUTO.
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Μπορείτε να ρυθμίσετε την
ευαισθησία του συστήματος
περιστρέφοντας το δακτύλιο του
μοχλοδιακόπτη υαλοκαθαριστήρων/
πλύσης παρμπρίζ προς τα πάνω ή
προς τα κάτω.
Για να απενεργοποιήσετε το
σύστημα, μετακινήστε το
μοχλοδιακόπτη υαλοκαθαριστήρων/
πλύσης παρμπρίζ στη θέση OFF.

Προσοχή
Μην ενεργοποιείτε τους
υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ
και μην τους ρυθμίζετε στην
αυτόματη λειτουργία με αισθητήρα
βροχής μέσα σε πλυντήριο
αυτοκινήτων. Ενδέχεται να
υποστούν ζημιά τα μάκτρα ή το
σύστημα των υαλοκαθαριστήρων.

Οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ
εκτελούν μία διαδρομή για να
ελεγχθεί το σύστημα όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη
θέση ACC, όταν ο μοχλοδιακόπτης
υαλοκαθαριστήρων βρίσκεται στη
θέση AUTO.
Για να διασφαλιστεί η σωστή
λειτουργία του αισθητήρα βροχής,
στο χώρο γύρω από τον αισθητήρα
δεν πρέπει να υπάρχει σκόνη ή
βρωμιά. Τα οχήματα με αισθητήρα
βροχής φέρουν ένα χαρακτηριστικό
τμήμα στο άνω μέρος του παρμπρίζ
(πεδίο ανίχνευσης αισθητήρα).
Οι υαλοκαθαριστήρες δεν
λειτουργούν όταν ο επιλογέας του
αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων
βρίσκεται στη θέση "N" και η
ταχύτητα του οχήματος είναι
χαμηλότερη από 5 km/h.

Σύστημα πλύσης παρμπρίζ

C11E2006A

Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη.
Το υγρό πλύσης ψεκάζεται στο
παρμπρίζ και οι υαλοκαθαριστήρες
εκτελούν μία διαδρομή.

Όργανα και χειριστήρια

Προσοχή
Μη θέτετε σε λειτουργία το σύστημα
πλύσης παρμπρίζ συνεχόμενα
περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα
ή όταν το δοχείο υγρού πλύσης
παρμπρίζ είναι άδειο. Μπορεί έτσι να
υπερθερμανθεί το μοτέρ του
συστήματος πλύσης, με αποτέλεσμα
να χρειαστούν δαπανηρές επισκευές.

Υαλοκαθαριστήρας/
σύστημα πλύσης πίσω
παρμπρίζ

Υπάρχουν τρεις θέσεις λειτουργίας
για τον υαλοκαθαριστήρα του πίσω
παρμπρίζ:

Υαλοκαθαριστήρας

OFF: Το σύστημα είναι
απενεργοποιημένο. Προεπιλεγμένη
θέση.
INT: Διακοπτόμενη λειτουργία.
LO: Συνεχής λειτουργία, αργή
ταχύτητα.

{Προειδοποίηση
Μην ψεκάζετε υγρό πλύσης στο
παρμπρίζ όταν επικρατούν συνθήκες
πολύ χαμηλής θερμοκρασίας.
Η χρήση του υγρού πλύσης και των
υαλοκαθαριστήρων όταν επικρατούν
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί
να προκαλέσει ατύχημα, διότι το
υγρό πλύσης μπορεί να σχηματίσει
πάγο εάν το παρμπρίζ είναι
παγωμένο και να εμποδίζει την
ορατότητά σας.
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2274836

Για να θέσετε σε λειτουργία τον
υαλοκαθαριστήρα του πίσω
παρμπρίζ, γυρίστε το διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση ACC ή ΟΝ και
περιστρέψτε το άκρο του
μοχλοδιακόπτη υαλοκαθαριστήρων/
πλύσης παρμπρίζ προς τα πάνω.
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Σύστημα πλύσης

Προσοχή
Εάν η ορατότητα του οδηγού δεν
είναι καλή, μπορεί να προκληθεί
ατύχημα με αποτέλεσμα να επέλθει
τραυματισμός και ζημιά στο όχημά
σας ή υλική ζημία τρίτων.
Μη θέτετε σε λειτουργία τον
υαλοκαθαριστήρα του πίσω παρμπρίζ
όταν το πίσω παρμπρίζ είναι βρώμικο
ή όταν έχει καλυφθεί με χιόνι ή πάγο.
C11E2007A

Για να ψεκαστεί υγρό πλύσης στο πίσω
παρμπρίζ, πατήστε το κουμπί στο άκρο
του μοχλοδιακόπτη μέχρι να αρχίσει να
λειτουργεί το σύστημα πλύσης. Όταν
αφήσετε το κουμπί, το σύστημα
πλύσης θα σταματήσει να ψεκάζει
υγρό, αλλά οι υαλοκαθαριστήρες θα
εκτελέσουν ακόμη τρεις διαδρομές στο
παρμπρίζ.

Εάν ενεργοποιήσετε τον
υαλοκαθαριστήρα ενώ στο
παρμπρίζ υπάρχουν εμπόδια, το
μάκτρο του υαλοκαθαριστήρα, το
μοτέρ του υαλοκαθαριστήρα και το
τζάμι ενδέχεται να υποστούν ζημιά.

Βεβαιωθείτε ότι το μάκτρο δεν έχει
παγώσει πάνω στο παρμπρίζ,
πριν ενεργοποιήσετε τον
υαλοκαθαριστήρα σε συνθήκες
χαμηλής θερμοκρασίας. Εάν
ενεργοποιήσετε τους
υαλοκαθαριστήρες ενώ τα μάκτρα
έχουν παγώσει, το μοτέρ των
υαλοκαθαριστήρων μπορεί να
υποστεί ζημιά.
Μην ψεκάζετε υγρό πλύσης στο
πίσω παρμπρίζ όταν επικρατούν
συνθήκες πολύ χαμηλής
θερμοκρασίας.
Θερμάνετε το πίσω παρμπρίζ πριν
θέσετε σε λειτουργία το σύστημα
πλύσης πίσω παρμπρίζ.

Όργανα και χειριστήρια

Προσοχή
Το υγρό πλύσης μπορεί να
σχηματίσει πάγο επάνω στο
παγωμένο πίσω παρμπρίζ και να
εμποδίζει την ορατότητά σας.
Μη θέτετε σε λειτουργία το σύστημα
πλύσης του πίσω παρμπρίζ
συνεχόμενα περισσότερο από λίγα
δευτερόλεπτα ή όταν το δοχείο
υγρού πλύσης παρμπρίζ είναι άδειο.
Μπορεί έτσι να υπερθερμανθεί το
μοτέρ του συστήματος πλύσης,
με αποτέλεσμα να χρειαστούν
δαπανηρές επισκευές.

Πίσω έξυπνος
υαλοκαθαριστήρας
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Σύστημα πλύσης
προβολέων

Για καλύτερη ορατότητα όταν βρέχει,
ο πίσω υαλοκαθαριστήρας
ενεργοποιείται αυτόματα όταν
επιλέγετε όπισθεν ενώ οι μπροστινοί
υαλοκαθαριστήρες βρίσκονται σε
λειτουργία.

2238134

Το όχημά σας ενδέχεται να διαθέτει
σύστημα πλύσης προβολέων.
Το σύστημα πλύσης προβολέων
καθαρίζει τη βρομιά από τα
κρύσταλλα των προβολέων.
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Για να πλύνετε τους προβολείς,
πατήστε το κουμπί του συστήματος
πλύσης στην αριστερή πλευρά του
ταμπλό όταν οι προβολείς είναι
αναμμένοι. Ψεκάζεται υγρό πλύσης
στους προβολείς. Στη συνέχεια το
σύστημα πλύσης προβολέων
απενεργοποιείται επί 2 λεπτά
περίπου. Εάν η στάθμη του υγρού
πλύσης είναι χαμηλή, το σύστημα
πλύσης δεν μπορεί να τεθεί σε
λειτουργία επί 4 λεπτά περίπου μετά
τον ψεκασμό.

Ρολόι

Για ρυθμίσετε το ρολόι μπροστά κατά
περισσότερες από 1 ώρες, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί Η
μέχρι να εμφανιστεί η σωστή ώρα.
Μ: Κουμπί λεπτών.
Για να ρυθμίσετε το ρολόι μπροστά
κατά 1 λεπτό, πατήστε το κουμπί Μ.
Για να ρυθμίσετε το ρολόι μπροστά
κατά περισσότερα από 1 λεπτό,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί Μ μέχρι να εμφανιστεί το
σωστό λεπτό.
C11E2036A

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
βρίσκεται στη θέση ACC ή ΟΝ,
το ψηφιακό ρολόι δείχνει την ώρα.
Το ψηφιακό ρολόι διαθέτει τρία
κουμπιά ρύθμισης.
Η: Κουμπί ώρας.
Για να ρυθμίσετε το ρολόι μπροστά
κατά 1 ώρα, πατήστε το κουμπί Η.

S: Κουμπί επαναρύθμισης.
Για να επαναρυθμίσετε το ρολόι στην
ένδειξη πλησιέστερης ώρας, πατήστε
το κουμπί S.
Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί όταν η
ώρα είναι π.χ. μεταξύ 8:00 και 8:29,
η ένδειξη θα αλλάξει σε 8:00.
Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί όταν η
ώρα είναι π.χ. μεταξύ 8:30 και 8:59,
η ένδειξη θα αλλάξει σε 9:00.

Όργανα και χειριστήρια

Σημείωση
Θυμηθείτε να επαναρυθμίζετε το
ρολόι του οχήματός σας μετά από
κάθε αποσύνδεση και
επανασύνδεση της μπαταρίας ή
αντικατάσταση ασφαλειών.

Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος
των ηλεκτρικών αξεσουάρ δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 120 W.
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Αναπτήρας

Η πρίζα ρεύματος είναι ανενεργή
όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
κλειστός.
Η πρίζα είναι επίσης ανενεργή σε
περίπτωση χαμηλής τάσης της
μπαταρίας.

Πρίζες ρεύματος

Προσοχή
Μη συνδέετε αξεσουάρ
ρευματοδότησης, π.χ. ηλεκτρικούς
φορτιστές ή μπαταρίες.
Μη χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα
φις, διότι οι πρίζες θα υποστούν
ζημιά.

C11E2033A

Μια πρίζα ρεύματος 12V βρίσκεται
κάτω από το πίσω μέρος της
κεντρικής κονσόλα και στην αριστερή
πλευρά του χώρου αποσκευών.

C3D2030A

Για να θέσετε σε λειτουργία τον
αναπτήρα, γυρίστε το διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση ACC ή ON και
πιέστε τον αναπτήρα μέχρι μέσα.
Ο αναπτήρας θα πεταχτεί προς τα
έξω αυτόματα όταν είναι έτοιμος να
χρησιμοποιηθεί.
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Προσοχή
Τυχόν υπερθέρμανση του
αναπτήρα μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στο θερμαινόμενο στοιχείο
και τον ίδιο τον αναπτήρα.
Μην πιάνετε τον αναπτήρα ενώ
θερμαίνεται. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει υπερθέρμανση του
αναπτήρα.
Είναι επικίνδυνο να θέτετε σε
λειτουργία τον αναπτήρα εάν έχει
υποστεί ζημιά. Εάν ο
πυρακτωμένος αναπτήρας δεν
πεταχτεί προς τα έξω, τραβήξτε τον
έξω και απευθυνθείτε σε έναν
επισκευαστή για επισκευή. Σας
συνιστούμε να απευθυνθείτε σε
έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός
και ζημιά στο όχημά σας.

{Προειδοποίηση
Εάν το καλοκαίρι αφήσετε μέσα
στο αυτοκίνητο κάποιο εύφλεκτο
εκρηκτικό υλικό, όπως για
παράδειγμα έναν αναπτήρα,
μπορεί να εκραγεί και να
προκληθεί φωτιά λόγω αύξησης
της θερμοκρασίας στο χώρο
επιβατών και το χώρο αποσκευών.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αφήσει
εύφλεκτα εκρηκτικά υλικά μέσα στο
αυτοκίνητο.

Προσοχή
Η υποδοχή του αναπτήρα θα
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με
τον αναπτήρα. Εάν τοποθετηθούν
στην υποδοχή του αναπτήρα άλλοι
προσαρμογείς τροφοδοσίας 12 V,
μπορεί να προκληθεί βλάβη σε
ασφάλειες ή υπερθέρμανση.

Προσοχή
Ο κύλινδρος του αναπτήρα που
έχει πυρακτωθεί μπορεί να είναι
καυτός.
Μην αγγίζετε τον κύλινδρο του
αναπτήρα και μην αφήνετε τα
παιδιά να ενεργοποιούν ή να
παίζουν με τον αναπτήρα.
Το καυτό μέταλλο μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό και ζημιά
στο όχημα ή υλική ζημία τρίτων.

Όργανα και χειριστήρια

Σταχτοδοχεία

Προσοχή
Τα τσιγάρα και τα άλλα υλικά
καπνιστή μπορεί να προκαλέσουν
φωτιά.
Μην τοποθετείτε χαρτιά ή άλλα
εύφλεκτα υλικά μέσα στο
σταχτοδοχείο.
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Προειδοποιητικές
λυχνίες, δείκτες και
ενδεικτικές λυχνίες
Ταχύμετρο
Τύπος 1

Τυχόν φωτιά στο σταχτοδοχείο
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό,
ζημιά στο όχημά σας ή υλική ζημία
τρίτων.
C11E2021A

Το αποσπώμενο σταχτοδοχείο
μπορεί να τοποθετηθεί στις
ποτηροθήκες.
Για να ανοίξετε το σταχτοδοχείο,
ανασηκώστε απαλά το καπάκι του.
Μετά τη χρήση, κλείστε καλά το
καπάκι.
Για να αδειάσετε το σταχτοδοχείο
ώστε να το καθαρίσετε, περιστρέψτε
ελαφρά τον άνω τμήμα του
σταχτοδοχείου προς τα αριστερά και
αφαιρέστε το.

C11E2001A
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Χιλιομετρητής

Τύπος 2

Για να μηδενίσετε κάθε χιλιομετρητή
διαδρομής, πατήστε το κουμπί του
χιλιομετρητή διαδρομής και κρατήστε
το πατημένο μέχρι να μηδενιστεί η
ένδειξη. Το κουμπί του χιλιομετρητή
διαδρομής βρίσκεται στην κάτω δεξιά
πλευρά του ταχυμέτρου.

Τύπος 1

Για την εναλλαγή μεταξύ των
χιλιομετρητών ταξιδίου, Α και Β,
πατήστε το κουμπί του χιλιομετρητή
ταξιδίου.
Τύπος 2
C3D2019A

Δείχνει την ταχύτητα του οχήματος.

C12E5003A

Ο χιλιομετρητής δείχνει την
απόσταση που έχει διανύσει το
αυτοκίνητό σας σε χιλιόμετρα ή μίλια.
Υπάρχουν ανεξάρτητοι χιλιομετρητές
ταξιδίου, ο οποίοι μετρούν την
απόσταση που έχει διανύσει το
αυτοκίνητό σας από τον τελευταίο
μηδενισμό την ένδειξης.
C3E2003B

Όργανα και χειριστήρια
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Στην οθόνη του χιλιομετρητή πιέστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί για
να μεταβείτε στο μενού γλώσσας. Το
όχημα θα πρέπει να είναι ακίνητο με
τον επιλογέα στο P.
Για να επιλέξετε τη γλώσσα, πατήστε
το κουμπί ξανά.
Για να μηδενίσετε κάθε διαδρομή,
πατήστε το κουμπί και κρατήστε το
πατημένο μέχρι να μηδενιστεί η
ένδειξη.
C3E2004B

C3E2006B

Αν το όχημά σας έχει DIC στη μέση
του πίνακα οργάνων, ο
χιλιομετρητής, η διαδρομή Α, η
διαδρομή Β και οι αποσκευές
εμφανίζονται στην οθόνη του DIC.
Ο χιλιομετρητής, η διαδρομή Α, η
διαδρομή Β μπορούν να αλλάξουν
πιέζοντας το κουμπί που βρίσκεται
κάτω αριστερά στο ταχύμετρο.

C3E2005B
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Στροφόμετρο

Τύπος 2

<Πετρελαιοκινητήρας>
Τύπος 1

<Βενζινοκινητήρας>
Τύπος 1

C3E2008A
C11E2003A
C11E2002A

Όργανα και χειριστήρια

Δείκτης καυσίμου

Τύπος 2
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Τύπος 2

Τύπος 1

C3D2020A

Δείχνει τις στροφές του κινητήρα ανά
λεπτό.
Οδηγείτε κατά το δυνατόν περισσότερο
σε χαμηλές στροφές σε κάθε σχέση.

Προσοχή
Εάν η βελόνα βρίσκεται στη ζώνη
προειδοποίησης, σημαίνει ότι ο
κινητήρας έχει υπερβεί το μέγιστο
επιτρεπόμενο αριθμό στροφών.
Κίνδυνος ζημιάς στον κινητήρα.

C3D2018A
C11E2040A

Δείχνει τη στάθμη του καυσίμου στο
ρεζερβουάρ.
Ποτέ μην αφήνετε το ρεζερβουάρ να
αδειάσει.
Λόγω της ποσότητας καυσίμου που
απομένει στο ρεζερβουάρ, η
ποσότητα που χρειάζεται να
συμπληρώσετε για να γεμίσει το
ρεζερβουάρ ενδέχεται να είναι
μικρότερη από τη χωρητικότητά του.
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Λόγω της ανακίνησης του καυσίμου
μέσα στο ρεζερβουάρ κατά την
πέδηση, την επιτάχυνση ή τις
στροφές, η βελόνα του δείκτη
καυσίμου μετακινείται.

Δείκτης θερμοκρασίας
ψυκτικού κινητήρα

Προσοχή
Μην συνεχίσετε να οδηγείτε το
όχημα, αν η βελόνα του δείκτη
θερμοκρασίας είναι στην κόκκινη
περιοχή του δείκτη. Αυτό σημαίνει
ότι ο κινητήρας του οχήματός σας
έχει υπερθερμανθεί.

{Κίνδυνος
Πριν από τον ανεφοδιασμό
καυσίμου, σταματήστε το
αυτοκίνητο και σβήστε τον
κινητήρα.

Οδηγώντας με κινητήρα που έχει
υπερθερμανθεί μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο όχημά σας.

C11E2041A

Δείχνει τη θερμοκρασία ψυκτικού
κινητήρα, όταν είναι
ενεργοποιημένος ο διακόπτης
ανάφλεξης.

Όργανα και χειριστήρια

Ένδειξη σέρβις
Ενδεικτικές λυχνίες
Οι ενδεικτικές λυχνίες που
περιγράφονται εδώ δεν υπάρχουν σε
όλα τα οχήματα. Η περιγραφή ισχύει
για όλες τις εκδόσεις οργάνων.
Οι ενδείξεις στο όχημα μπορεί να
διαφέρουν σε σχέση με την
περιγραφή. Όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης, οι περισσότερες
ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν στιγμιαία
ως ένδειξη ελέγχου λειτουργίας.
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Ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα οργάνων

C3E2001A

Όργανα και χειριστήρια
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C3E2002B
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Οθόνη κιβωτίου ταχυτήτων

Φλας

Τύπος 2

Τύπος 1

Η ενδεικτική λυχνία G αναβοσβήνει.
Αναβοσβήνει
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εάν
ενεργοποιήσετε τα φλας ή τα αλάρμ.
Εάν τα πράσινα βέλη δεν
αναβοσβήνουν όταν χρησιμοποιείτε
τα φλας για να δηλώσετε αλλαγή
πορείας ή όταν πατάτε το κουμπί
των αλάρμ, ελέγξτε την ασφάλεια και
αντικαταστήστε την εάν δεν
λειτουργεί σωστά.
C3E2007A
C12E5003A

Εμφανίζει την επιλεγμένη σχέση ή
λειτουργία στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αν το όχημά σας έχει DIC στη μέση
του πίνακα οργάνων, η επιλεγμένη
σχέση ταχύτητας ή λειτουργία του
κιβωτίου ταχυτήτων εμφανίζονται
στο κάτω μέρος της οθόνης του DIC.

Βλ. Αντικατάσταση λαμπτήρων στη
σaλίδα 356. Βλ. Ασφάλειες στη
σaλίδα 361.
Βλ. Ειδοποίηση για στροφή και
αλλαγή λωρίδας στη σaλίδα 147.

Όργανα και χειριστήρια

Υπενθυμίσεις ζώνης
ασφαλείας
Η ενδεικτική λυχνία > για το κάθισμα
του οδηγού ανάβει ή αναβοσβήνει.

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
βρίσκεται στη θέση ON, ανάβει η
ενδεικτική λυχνία και ηχεί η ηχητική
προειδοποίηση επί αρκετά
δευτερόλεπτα ως υπενθύμιση να
προσδέσετε τις ζώνες ασφαλείας.
Η λυχνία αναβοσβήνει μέχρι η ζώνη
ασφαλείας να προσδεθεί.
Εάν η ζώνη ασφαλείας παραμείνει
απασφαλισμένη ενώ το όχημα
κινείται, η ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει ξανά και η ηχητική
προειδοποίηση ακούγεται ξανά.
Εάν η ζώνη ασφαλείας προσδεθεί, η
λυχνία σβήνει και η ηχητική
προειδοποίηση παύει να ηχεί.

C12E5002A

Η ενδεικτική λυχνία υπενθύμισης για
τη ζώνη ασφαλείας συνοδηγού
βρίσκεται πάνω από το ντουλαπάκι
του συνοδηγού.
Η ενδεικτική λυχνία C για το
κάθισμα του συνοδηγού ανάβει ή
αναβοσβήνει, όταν το κάθισμα είναι
κατειλημμένο.

Βλ. Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων
στη σaλίδα 69.
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Λυχνία αερόσακου και
εντατήρα ζώνης ασφαλείας
Η ενδεικτική λυχνία 9 ανάβει.
Όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης, η ενδεικτική λυχνία
ανάβει επί μερικά δευτερόλεπτα. Εάν
δεν ανάψει, δεν σβήσει μετά από
μερικά δευτερόλεπτα ή ανάψει ενώ
οδηγείτε, σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη
στον εντατήρα της ζώνης ή στο
σύστημα αερόσακων. Τα συστήματα
αυτά ενδέχεται να μην μπορέσουν να
ενεργοποιηθούν σε περίπτωση
ατυχήματος.
Εάν η ενδεικτική λυχνία 9 παραμείνει
αναμμένη μπορεί να σημαίνει ότι
στους εντατήρες ζωνών ασφαλείας ή
τους αερόσακους υπάρχει πρόβλημα
ή ότι έχουν ενεργοποιηθεί.

{Προειδοποίηση
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για την άμεση αποκατάσταση της
αιτίας της βλάβης.
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Βλ. Σύστημα αερόσακων στη
σaλίδα 71.

Η ενδεικτική λυχνία + για τον
αερόσακο του συνοδηγού ανάβει.

Λυχνία συστήματος
φόρτισης

Βλ. "Εντατήρες ζωνών ασφαλείας"
στην ενότητα Ζώνες ασφαλείας στη
σaλίδα 67.

Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή,
ο αερόσακος του συνοδηγού είναι
απενεργοποιημένος.

Η ενδεικτική λυχνία " ανάβει.

Λυχνία
ενεργοποίησης-απενεργοπ
οίησης αερόσακου

Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης και σβήνει λίγο μετά την
εκκίνηση του κινητήρα.

Ανάβει όταν ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία
Σταματήστε και σβήστε τον κινητήρα.
Η μπαταρία δεν φορτίζει. Ενδέχεται
να υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα
ψύξης του κινητήρα.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή.

C11E2056A

Η ενδεικτική λυχνία βρίσκεται πάνω
από το ντουλαπάκι του συνοδηγού.

Όργανα και χειριστήρια

Ενδεικτική λυχνία βλάβης
Η ενδεικτική λυχνία * ανάβει.
Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης και σβήνει λίγο μετά την
εκκίνηση του κινητήρα.

Προσοχή
Η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι
το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα
που χρήζει προσοχής. Εάν
οδηγήσετε το όχημα ενώ η
ενδεικτική λυχνία βλάβης είναι
αναμμένη, μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο σύστημα ελέγχου
εκπομπών καυσαερίων και να
επηρεαστεί η οικονομία καυσίμου
και η διευθυντικότητα του
οχήματός σας.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για την αποκατάσταση του
προβλήματος το συντομότερο
δυνατόν.

Η ενδεικτική λυχνία βλάβης (MIL)
ανάβει εάν υπάρχει βλάβη στα
εξαρτήματα ή τα σχετικά
υποσυστήματα που αφορούν στις
εκπομπές καυσαερίων.
Παραμένει αναμμένη για όσο
διάστημα η ηλεκτρονική μονάδα
ελέγχου του κινητήρα (ECM)
ανιχνεύει ότι υφίσταται βλάβη. Εάν
ανιχνευθεί σοβαρό ρετάρισμα, η
λυχνία MIL αναβοσβήνει συνεχώς.
Τυχόν σοβαρό ρετάρισμα μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στον καταλυτικό
μετατροπέα.
Η ενδεικτική λυχνία βλάβης (MIL)
ανάβει επίσης ως ένδειξη βλάβης
στο φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
(DPF). Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,
πρέπει να απευθυνθείτε αμέσως σε
έναν επισκευαστή για την
αποκατάσταση του προβλήματος.
Βλ. Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
στη σaλίδα 354.
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Το ηλεκτρονικό σύστημα του
οχήματός σας μεταβαίνει σε
πρόγραμμα λειτουργίας έκτακτης
ανάγκης για να μπορέσετε να
συνεχίσετε την οδήγηση. Ωστόσο,
πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν
επισκευαστή για την αποκατάσταση
του προβλήματος το συντομότερο
δυνατόν.
Εάν η λυχνία MIL ανάψει στιγμιαία
και έπειτα σβήσει, αυτό είναι
φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη
βλάβης του συστήματος.
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Λυχνία επικείμενου σέρβις
του οχήματος

Προειδοποιητική λυχνία
συστήματος φρένων

Λυχνία ηλεκτρικού
χειρόφρενου

Η ενδεικτική λυχνία B ανάβει όταν
το όχημα χρειάζεται σέρβις.

Η ενδεικτική λυχνία $ ανάβει.

Λυχνία κατάστασης χειρόφρενου
Στα οχήματα με ηλεκτρικό
χειρόφρενο (EPB), η λυχνία
κατάστασης χειρόφρενου Y ανάβει
στιγμιαία όταν ο κινητήρας τίθεται σε
λειτουργία. Εάν δεν ανάψει, πρέπει
να πραγματοποιηθεί σέρβις στο
όχημα σε έναν εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή.
Η λυχνία κατάστασης χειρόφρενου
Y ανάβει όταν το χειρόφρενο είναι
ενεργοποιημένο. Εάν η λυχνία
εξακολουθεί να αναβοσβήνει μετά
την απενεργοποίηση του
χειρόφρενου ή ενώ οδηγείτε, υπάρχει
πρόβλημα στο σύστημα ηλεκτρικού
χειρόφρενου.
Εάν η λυχνία δεν ανάψει ή εάν
εξακολουθήσει να αναβοσβήνει,
απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.

Φροντίστε ώστε το όχημα να
ελεγχθεί σε έναν επισκευαστή
αμέσως.

Ανάβει όταν λύσετε το χειρόφρενο
εάν η στάθμη του υγρού
φρένων/συμπλέκτη είναι πολύ
χαμηλή ή εάν υπάρχει βλάβη στο
σύστημα πέδησης.
Βλ. Υγρό φρένων στη σaλίδα 350.

{Προειδοποίηση
Μην οδηγείτε εάν η προειδοποιητική
λυχνία συστήματος φρένων είναι
αναμμένη.
Αυτό σημαίνει ότι τα φρένα ενδέχεται
να μη λειτουργούν σωστά.
Εάν οδηγείτε ενώ τα φρένα έχουν
υποστεί βλάβη, μπορεί να
προκληθεί σύγκρουση με
αποτέλεσμα να επέλθει
τραυματισμός και ζημιά στο όχημά
σας ή υλική ζημία τρίτων.
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Προειδοποιητική λυχνία
χειρόφρενου
Για οχήματα με ηλεκτρικό
χειρόφρενο (EPB), η
προειδοποιητική λυχνία χειρόφρενου

θα πρέπει να ανάψει στιγμιαία, όταν το
όχημα είναι στο ON/ START. Αν δεν
ανάψει τότε, επιδιορθώστε την, ώστε
να είναι έτοιμη να προειδοποιήσει, αν
υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Εάν αυτή η λυχνία ανάψει, υπάρχει
πρόβλημα σε κάποιο σύστημα του
οχήματος που έχει ως αποτέλεσμα
την έκπτωση λειτουργίας του
συστήματος χειρόφρενου. Μπορείτε
να εξακολουθήσετε να οδηγείτε το
όχημα, ωστόσο πρέπει να
μεταφερθεί σε έναν αντιπρόσωπο το
συντομότερο δυνατόν.
Στα οχήματα με ηλεκτρικό
χειρόφρενο (EPB), η ενδεικτική
λυχνία # ανάβει όταν αφήσετε το

διακόπτη EPB χωρίς να πατήσετε το
πεντάλ φρένου. Πατάτε πάντοτε το
πεντάλ φρένου πριν πατήσετε το
διακόπτη EPB για να
απενεργοποιηθεί το ηλεκτρικό
χειρόφρενο.
Βλ. Χειρόφρενο στη σaλίδα 302.
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Προειδοποιητική λυχνία
συστήματος
αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS)
Η ενδεικτική λυχνία ! ανάβει.
Ανάβει επί μερικά δευτερόλεπτα
αφού ανοίξετε το διακόπτη
ανάφλεξης. Το σύστημα είναι έτοιμο
για λειτουργία όταν η ενδεικτική
λυχνία σβήσει.
Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν σβήσει
μετά από μερικά δευτερόλεπτα ή εάν
ανάψει ενώ οδηγείτε, σημαίνει ότι
υπάρχει βλάβη στο ABS. Το σύστημα
πέδησης παραμένει ενεργό χωρίς
ωστόσο τη λειτουργία του ABS.
Βλ. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS) στη σaλίδα 301.
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Λυχνία τετρακίνησης
Η λυχνία C ανάβει όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ΟΝ
και σβήνει μετά από μερικά
δευτερόλεπτα.
Αυτή η λυχνία αναβοσβήνει όταν το
σύστημα AWD είναι προσωρινά
απενεργοποιημένο, και ανάβει ως
ένδειξη βλάβης στο σύστημα AWD.
Εάν η προειδοποιητική λυχνία του
συστήματος AWD ανάψει, πρέπει να
απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για αποκατάσταση του προβλήματος
το συντομότερο δυνατόν.
Βλ. Τετράτροχη κίνηση στη
σaλίδα 298.

Λυχνία συστήματος ελέγχου
κατάβασης
Η ενδεικτική λυχνία 5 ανάβει.

Ενδεικτική λυχνία ενεργού &
μη ετοιμ./προειδοποιητική
λυχνία
Η πράσινη ενδεικτική λυχνία DCS
είναι η ένδειξη ενεργού DCS και η
πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία DCS
είναι η ένδειξη μη ετοιμότητας DCS &
η προειδοποιητική λυχνία.
Η ενδεικτική λυχνία ενεργού DCS
ανάβει (με πράσινο χρώμα) όταν το
σύστημα ελέγχου κατάβασης (DCS)
είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί, και
αναβοσβήνει (με πράσινο χρώμα)
όταν το DCS είναι ενεργοποιημένο,
μετά το πάτημα του κουμπιού DCS
στο κέντρο του ταμπλό.
Η ενδεικτική λυχνία μη ετοιμότητας
DCS/προειδοποιητική λυχνία
λειτουργεί ως εξής:

 Αναβοσβήνει (με πορτοκαλί
χρώμα) ως ένδειξη ότι το DCS
δεν είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί
λόγω υψηλής θερμοκρασίας
(περίπου 350~400 °C) των
υλικών τριβής (μπροστινά
τακάκια) μετά από απότομο ή
επαναλαμβανόμενο φρενάρισμα.
Η λυχνία αυτή σβήνει όταν η
θερμοκρασία των υλικών τριβής
(μπροστινά τακάκια) μειωθεί
κάτω από τους 350 °C.
 Ανάβει (με πορτοκαλί χρώμα) ως
ένδειξη ότι υπάρχει βλάβη στο
σύστημα λόγω υψηλής
θερμοκρασίας (άνω των 400 °C)
των υλικών τριβής (μπροστινά
τακάκια) μετά από απότομο ή
επαναλαμβανόμενο φρενάρισμα.
 Η λυχνία αυτή σβήνει όταν η
θερμοκρασία των υλικών τριβής
(μπροστινά τακάκια) μειωθεί
κάτω από τους 350 °C.

Όργανα και χειριστήρια

 Η ενδεικτική λυχνία μη
ετοιμότητας DCS &
προειδοποιητική λυχνία
αναβοσβήνει και ανάβει ως
ένδειξη ότι τα υλικά τριβής πρέπει
να κρυώσουν (οδηγήστε το
όχημα για αρκετή ώρα χωρίς να
φρενάρετε, όσο αυτό είναι
εφικτό). Η θερμοκρασία που
αναγράφεται παραπάνω
ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά
ανάλογα με την κατάσταση του
οχήματος ή το περιβάλλον
(εποχή ή εξωτερική
θερμοκρασία) κ.λπ.

Προειδοποιητική λυχνία
συστήματος διεύθυνσης
μεταβλητής υποβοήθησης
(SSPS)
Η ενδεικτική λυχνία E ανάβει.
Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης και σβήνει λίγο μετά την
εκκίνηση του κινητήρα.
Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν σβήσει
μετά από μερικά δευτερόλεπτα ή εάν
ανάψει ενώ οδηγείτε, σημαίνει ότι
υπάρχει βλάβη στο υδραυλικό τιμόνι.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή.
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Ενδεικτική λυχνία πρόσθετης
υποβοήθησης στάθμευσης
Η ενδεικτική λυχνία X ανάβει.
 Σφάλμα λόγω βρομιάς στους
αισθητήρες
 Καλυμμένοι από πάγο ή χιόνι
 Εξωτερικές παρεμβολές κυμάτων
υπερήχων
Όταν σταματήσουν οι παρεμβολές,
το σύστημα θα αρχίσει να λειτουργεί
κανονικά.
Εάν η λυχνία δεν σβήσει, απευθυνθείτε
σε έναν επισκευαστή για την
αποκατάσταση της αιτίας της βλάβης
στο σύστημα.

Ενδεικτική λυχνία
ηλεκτρονικού συστήματος
ελέγχου ευστάθειας (ESC)
Η ενδεικτική λυχνία d ανάβει ή
αναβοσβήνει.
Αυτή η λυχνία αναβοσβήνει όταν το
ESC βρίσκεται σε λειτουργία, και ανάβει
ως ένδειξη βλάβης στο σύστημα.
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Λυχνία απενεργοποιημένου
ηλεκτρονικού συστήματος
ελέγχου ευστάθειας (ESC)
Η ενδεικτική λυχνία g ανάβει.
Ανάβει όταν το σύστημα είναι
απενεργοποιημένο.

Προειδοποιητική λυχνία
θερμοκρασίας ψυκτικού
κινητήρα
Η ενδεικτική λυχνία C ανάβει.
Αυτή η λυχνία σας ειδοποιεί ότι το
ψυκτικό του κινητήρα έχει
υπερθερμανθεί.
Εάν οδηγούσατε το όχημα υπό
κανονικές συνθήκες, επιβραδύνετε
στην άκρη του δρόμου, σταματήστε
το όχημά σας και αφήστε τον
κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί
επί μερικά λεπτά.

Εάν η λυχνία δεν σβήσει, πρέπει να
σβήσετε τον κινητήρα και να
απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
το συντομότερο δυνατόν. Σας
συνιστούμε να απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.

Λυχνία συστήματος
προθέρμανσης και φίλτρου
σωματιδίων πετρελαίου
(Πετρελαιοκινητήρες μόνο)
Ενδεικτική λυχνία
προθέρμανσης
Η ενδεικτική λυχνία K ανάβει.

Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης και σβήνει λίγο μετά την
εκκίνηση του κινητήρα.
Αν ανάψει η λυχνία κατά την οδήγηση,
το σύστημα παρακολούθησης πίεσης
ελαστικών ανιχνεύει ότι ένα ή
περισσότερα ελαστικά έχει σημαντικά
χαμηλότερη πίεση.
Σταματήστε το όχημα σε ασφαλές
μέρος, ελέγξτε τα ελαστικά και
φουσκώστε τα ελαστικά στη
συνιστώμενη πίεση της πινακίδας
πίεσης ελαστικών.

Ανάβει όταν το σύστημα
προθέρμανσης είναι ενεργοποιημένο.
Όταν η λυχνία σβήσει, μπορείτε να
θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

Όταν το σύστημα ανιχνεύει μια
βλάβη, η λυχνία αναβοσβήνει για
περίπου ένα λεπτό και έπειτα μένει
αναμμένη για το υπόλοιπο του
κύκλου ανάφλεξης.

Λυχνία συστήματος
παρακολούθησης πίεσης
ελαστικών

Η λυχνία βλάβης ανάβει μέχρι να
διορθωθεί το πρόβλημα. Φροντίστε
ώστε το όχημα να ελεγχθεί σε έναν
επισκευαστή.

Η λυχνία 7 ανάβει με κίτρινο χρώμα.

Όργανα και χειριστήρια

Ενδεικτική λυχνία φίλτρου
σωματιδίων πετρελαίου
Η ενδεικτική λυχνία L αναβοσβήνει.
Αναβοσβήνει και ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα, όταν το φίλτρο
σωματιδίων πετρελαίου χρειάζεται
καθαρισμό και οι προηγούμενες
συνθήκες οδήγησης δεν επέτρεψαν
τον αυτόματο καθαρισμό του.
Σβήνει όταν η διαδικασία
αυτοκαθαρισμού ολοκληρωθεί.
Βλ. Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
στη σaλίδα 288.

Λυχνία πίεσης λαδιού
κινητήρα
Η ενδεικτική λυχνία : ανάβει.
Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης και σβήνει λίγο μετά την
εκκίνηση του κινητήρα.

Ανάβει όταν ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία
Προσοχή
Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στο
σύστημα λίπανσης του κινητήρα.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στον κινητήρα ή/και να μπλοκάρουν
οι κινητήριοι τροχοί.
Εάν η προειδοποιητική λυχνία
θερμοκρασίας λαδιού κινητήρα
ανάψει ενώ οδηγείτε, σταματήστε
στην άκρη του δρόμου, σβήστε τον
κινητήρα και ελέγξτε τη στάθμη
λαδιού.
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{Προειδοποίηση
Όταν ο κινητήρας είναι σβηστός,
χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη
δύναμη για την πέδηση και για το
χειρισμό του τιμονιού.
Μην αφαιρείτε το κλειδί εάν πρώτα
το αυτοκίνητο δεν σταματήσει,
διαφορετικά μπορεί να κλειδώσει
απροσδόκητα η κολόνα του
τιμονιού.
Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού πριν
απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή.
Βλ. Λάδι κινητήρα στη σaλίδα 336.
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Λυχνία χαμηλής στάθμης
λαδιού κινητήρα

Λυχνία αλλαγής λαδιού
κινητήρα

Λυχνία οικονομίας
καυσίμου

Η ενδεικτική λυχνία L ανάβει όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη
θέση ΟΝ και σβήνει μετά από μερικά
δευτερόλεπτα.

Η ενδεικτική λυχνία 7 ανάβει, όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη
θέση ΟΝ και σβήνει μετά από μερικά
δευτερόλεπτα.

Αυτή η λυχνία ανάβει όταν η στάθμη
λαδιού κινητήρα είναι πολύ χαμηλή.

Το όχημά σας ενδέχεται να διαθέτει
σύστημα ελέγχου διάρκειας ζωής του
λαδιού κινητήρα, το οποίο σας
ειδοποιεί πότε πρέπει να αλλάξετε το
λάδι του κινητήρα.

Εάν το όχημα διαθέτει λυχνία eco
(οικονομίας καυσίμου), η λυχνία
ανάβει όταν πατηθεί ο διακόπτης eco
(οικονομία) που βρίσκεται στην
κεντρική κονσόλα κοντά στο μοχλό
αλλαγής ταχυτήτων. Πατήστε το
διακόπτη ξανά για να σβήσει η
λυχνία και να τερματιστεί η
λειτουργία εξοικονόμησης καυσίμου.

Όταν η ενδεικτική λυχνία αλλαγής
λαδιού κινητήρα ανάψει, σημαίνει ότι
πρέπει να αλλάξετε το λάδι του
κινητήρα.

Στα οχήματα με βενζινοκινητήρα,
όταν μετακινείτε τον επιλογέα στη
χειροκίνητη λειτουργία, η λυχνία eco
ανάβει.

Μόλις αλλάξετε το λάδι του κινητήρα,
το σύστημα ελέγχου διάρκειας ζωής
του λαδιού κινητήρα πρέπει να
επαναρυθμιστεί. Μετά την
επαναρύθμιση, η ενδεικτική λυχνία
αλλαγής λαδιού κινητήρα σβήνει.

Προειδοποιητική λυχνία
χαμηλής στάθμης καυσίμου

Εάν ανάψει η προειδοποιητική
λυχνία στάθμης λαδιού κινητήρα,
ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα
και συμπληρώστε λάδι εάν είναι
απαραίτητο.
Βλ. Λάδι κινητήρα στη σaλίδα 336.

Βλ. Λάδι κινητήρα στη σaλίδα 336.

Η ενδεικτική λυχνία . ανάβει.
Ανάβει όταν η στάθμη στο
ρεζερβουάρ είναι πολύ χαμηλή.
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Προσοχή
Μην αφήνετε το καύσιμο να
εξαντληθεί.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στον καταλυτικό μετατροπέα.

Βλ. Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
στη σaλίδα 354.

Λυχνία συστήματος
ακινητοποίησης
Η ενδεικτική λυχνία A ανάβει.

Βλ. Καταλυτικός μετατροπέας στη
σaλίδα 289.

Ανάβει όταν υπάρχει βλάβη στο
σύστημα ακινητοποίησης
(immobiliser). Ο κινητήρας δεν
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Προειδοποιητική λυχνία
νερού στο καύσιμο
(Πετρελαιοκινητήρες μόνο)

Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για την αποκατάσταση της αιτίας της
βλάβης.

Ανάβει όταν η στάθμη νερού στο
φίλτρο πετρελαίου υπερβαίνει μια
συγκεκριμένη τιμή.
Αποστραγγίστε αμέσως το νερό από
το φίλτρο καυσίμου.
Η προειδοποιητική λυχνία σβήνει
όταν ολοκληρωθεί η αποστράγγιση.
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Λυχνία του συναγερμού
Εάν το όχημά σας διαθέτει πρόσθετο
σύστημα αντικλεπτικής προστασίας
συνδεδεμένο με την ασφάλιση
Thatcham, η ενδεικτική λυχνία
απενεργοποιημένου συστήματος
αντικλεπτικής προστασίας o ανάβει
ως ένδειξη ότι έχετε απενεργοποιήσει
τον αισθητήρα παραβίασης και κλίσης
πατώντας το κουμπί που βρίσκεται
στην επένδυση οροφής. Εάν
πατήσετε το κουμπί ξανά, η ενδεικτική
λυχνία θα σβήσει.
Βλ. Αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού στη σaλίδα 34.

Λυχνία μειωμένης ισχύος
κινητήρα
Η ενδεικτική λυχνία w ανάβει.
Ανάβει μαζί με τη λυχνία επικείμενου
σέρβις του οχήματος όταν το όχημα
πρέπει να υποβληθεί σε σέρβις.
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Σταματήστε στην άκρη του δρόμου,
σβήστε τον κινητήρα και θέστε ξανά
τον κινητήρα σε λειτουργία μετά από
10 δευτερόλεπτα.
Μπορείτε να οδηγήσετε το όχημα με
μειωμένη ταχύτητα.
Φροντίστε ώστε το όχημα να ελεγχθεί
σε έναν επισκευαστή αμέσως.

Λυχνία ’Πατήστε
ποδόφρενο’
Η ενδεικτική λυχνία # ανάβει.

Λυχνία αναμμένης μεγάλης
σκάλας

Λυχνία φώτων ομίχλης

Η ενδεικτική λυχνία 3 ανάβει.

Ανάβει όταν είναι αναμμένα τα
μπροστινά φώτα ομίχλης.

Η ενδεικτική λυχνία # ανάβει.

Ανάβει όταν είναι αναμμένη η μεγάλη
σκάλα και κατά το σινιάλο
προβολέων.

Βλ. Μπροστινά φώτα ομίχλης στη
σaλίδα 148.

Βλ. Επιλογέας μεγάλης/μεσαίας
σκάλας προβολέων στη σaλίδα 145.

Λυχνία πίσω φώτων ομίχλης
Η ενδεικτική λυχνία s ανάβει.
Ανάβει όταν είναι αναμμένα τα πίσω
φώτα ομίχλης.

Ανάβει όταν αφήσετε το διακόπτη
EPB χωρίς να πατήσετε το πεντάλ
φρένων. Πατάτε πάντοτε το πεντάλ
φρένου πριν πατήσετε το διακόπτη
EPB για να απενεργοποιηθεί το
ηλεκτρικό χειρόφρενο.

Βλ. Πίσω φώτα ομίχλης στη
σaλίδα 149.

Βλ. Χειρόφρενο στη σaλίδα 302.

Ανάβει όταν είναι αναμμένα τα πίσω
φώτα.

Επίσης, ανάβει όταν πρέπει να
πατήσετε το πεντάλ του συμπλέκτη
για την επανεκκίνηση του κινητήρα.
Βλ. Λειτουργία αυτόματου stop/start
κινητήρα στη σaλίδα 284.

Ενδεικτική λυχνία πίσω
φώτων
Η ενδεικτική λυχνία ; ανάβει.
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Λυχνία cruise control light

Λυχνία ανοικτής πόρτας

Η λυχνία I ανάβει όταν το σύστημα
cruise control είναι ενεργοποιημένο.
Θα σβήσει όταν το σύστημα cruise
control απενεργοποιηθεί.

Ενδεικτική λυχνία τρέιλερ

Ανάβει.
Ανάβει όταν κάποια πόρτα είναι
ανοικτή.

Λυχνία ανοικτής πόρτας
χώρου αποσκευών
Ανάβει όταν το τρέιλερ είναι
συνδεδεμένο στο όχημά σας. Σβήνει
όταν το τρέιλερ αποσυνδεθεί.

Λυχνία ανοικτού καπό
Ανάβει όταν το καπό είναι ανοικτό.
Βλ. Λειτουργία αυτόματου stop/start
κινητήρα στη σaλίδα 284.

Η λυχνία m ανάβει όταν η πόρτα
χώρου αποσκευών ή το πίσω
παρμπρίζ είναι ανοικτό ή δεν έχει
ασφαλίσει καλά.
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Οθόνες πληροφοριών
Κέντρο πληροφοριών οδηγού (DIC)

C7D2008A

Όργανα και χειριστήρια

1. Πλαίσιο ενδείξεων FATC
(σύστημα πλήρως αυτόματου
ελέγχου θερμοκρασίας)
2. Εξωτερική θερμοκρασία
3. Υπολογιστής ταξιδίου
4. Πυξίδα
5. Διπλή ζώνη
Το DIC είναι το κέντρο πληροφοριών
οδηγού στο οποίο εμφανίζονται οι
ενδείξεις του υπολογιστή ταξιδίου, οι
ενδείξεις του συστήματος αυτόματου
ελέγχου θερμοκρασίας, η εξωτερική
θερμοκρασία και οι πληροφορίες
πυξίδας και διπλής ζώνης, όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη
θέση ON.
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Μηνύματα οχήματος

Δεν ανιχνεύθηκε ηλεκτρονικό
κλειδί

Μηνύματα οχήματος

Αν το όχημα έχει σύστημα
πρόσβασης χωρίς κλειδί, αυτό το
μήνυμα εμφανίζεται αν το όχημα δεν
ανιχνεύει την παρουσία πομπού,
όταν προσπαθείτε να εκκινήσετε το
όχημα ή μόλις έχει κλείσει μία πόρτα
του οχήματος.

Μηνύματα εμφανίζονται στο Κέντρο
πληροφοριών οδηγού (στη μέση
πίνακα οργάνων) που υποδεικνύουν
την κατάσταση του οχήματος ή κάποια
ενέργεια που μπορεί να απαιτείται για
τη διόρθωση ενός προβλήματος.
Μπορεί να εμφανιστούν πολλαπλά
μηνύματα διαδοχικά.

Μηνύματα κλειδιού και
κλειδαριάς
Λειτουργία αξεσουάρ ενεργή
Αν το όχημα έχει σύστημα
πρόσβασης χωρίς κλειδί, αυτό το
μήνυμα εμφανίζεται όταν είναι ενεργή
η λειτουργία αξεσουάρ.

Δεν ανιχνεύθηκε ηλεκτρονικό
κλειδί Επανεκκίνηση
επιτρέπεται
Αν το όχημα έχει σύστημα
πρόσβασης χωρίς κλειδί, αυτό το
μήνυμα εμφανίζεται όταν ο πομπός
του συστήματος πρόσβασης χωρίς
κλειδί δεν ανιχνευθεί μέσα στο
όχημα, ενώ προσπαθείτε να
απενεργοποιήσετε την ανάφλεξη.

Γυρίστε το κουμπί ελέγχου στη
θέση Off
Αν το όχημα έχει σύστημα πρόσβασης
χωρίς κλειδί, αυτό το μήνυμα
εμφανίζεται ως υπενθύμιση για να
απενεργοποιήσετε την ανάφλεξη.
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Σέρβις στο σύστημα εκκίνησης
χωρίς κλειδί
Αν το όχημα έχει σύστημα
πρόσβασης χωρίς κλειδί, αυτό το
μήνυμα εμφανίζεται όταν υπάρχει
κάποιο πρόβλημα σε αυτήν τη
λειτουργία.

Μηνύματα συστήματος
φρένων

Μηνύματα κιβωτίου
ταχυτήτων

Πατήστε φρένο για εκκίνηση
του κινητήρα

Επιλέξτε την θέση Park

Αν το όχημα έχει σύστημα
πρόσβασης χωρίς κλειδί, αυτό το
μήνυμα εμφανίζεται αν προσπαθείτε
να εκκινήσετε τον κινητήρα χωρίς να
έχετε πατήσει το φρένο.

Πατήστε συμπλέκτη για
εκκίνηση του κινητήρα
Αν το όχημα έχει σύστημα
πρόσβασης χωρίς κλειδί, αυτό το
μήνυμα εμφανίζεται αν προσπαθείτε
να εκκινήσετε τον κινητήρα χωρίς να
έχετε πατήσει το συμπλέκτη.

Αν το όχημα έχει σύστημα
πρόσβασης χωρίς κλειδί, αυτό το
μήνυμα εμφανίζεται αν το όχημα δεν
είναι στη θέση P (στάθμευση) ενώ
απενεργοποιείται ο κινητήρας.

Όργανα και χειριστήρια

Υπολογιστής ταξιδίου
Υπολογιστής ταξιδίου
Ο υπολογιστής ταξιδίου παρέχει
στον οδηγό πληροφορίες σχετικά με
την οδήγηση, όπως η απόσταση που
μπορεί να διανύσει το όχημα με το
καύσιμο που απομένει στο
ρεζερβουάρ, η μέση κατανάλωση
καυσίμου, η μέση ταχύτητα και ο
χρόνος οδήγησης.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
MODE, στην οθόνη εμφανίζονται
εναλλάξ οι ακόλουθες ενδείξεις:
Απόσταση που μπορεί να διανυθεί
με το υπολειπόμενο καύσιμο 
Μέση ταχύτητα  Χρόνος οδήγησης
 Μέση κατανάλωση καυσίμου 
Απόσταση που μπορεί να διανυθεί
με το υπολειπόμενο καύσιμο.
Για να μηδενίσετε την τιμή της μέσης
ταχύτητας, του χρόνου οδήγησης ή
της μέσης κατανάλωσης καυσίμου,
κρατήστε το κουμπί MODE πατημένο
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης
απόστασης, πρέπει να κάνετε τα
εξής:
1. Πατήστε το κουμπί SET
περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.
Η μονάδα θερμοκρασίας θα
αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Πατήστε το κουμπί SET ξανά.
Η μονάδα μέτρησης της
απόστασης θα αρχίσει να
αναβοσβήνει.
3. Πατήστε το κουμπί Q ή R για να
αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης
απόστασης (χλμμίλια).
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Απόσταση που μπορεί να διανυθεί
με το υπολειπόμενο καύσιμο

L7D2087A

Εμφανίζεται η εκτιμώμενη απόσταση
που μπορεί να διανύσει το
αυτοκίνητο με το υπολειπόμενο
καύσιμο στο ρεζερβουάρ.
Όταν η απόσταση μέχρι να αδειάσει
το ρεζερβουάρ είναι μικρότερη από
50 km, εμφανίζεται η ένδειξη ----.
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Σημείωση
Η απόσταση που μπορεί να διανυθεί
με το υπολειπόμενο καύσιμο μπορεί
να διαφέρει από την πραγματική
απόσταση που μπορεί να διανύσει το
όχημα, ανάλογα με τις συνθήκες
οδήγησης, το στυλ οδήγησης ή την
ταχύτητα του οχήματος.

κουμπί MODE περισσότερα από 2
δευτερόλεπτα.

Μέση κατανάλωση καυσίμου

Χρόνος οδήγησης

Μέση ταχύτητα

L7D2086A

L7D2089A

L7D2085A

Εμφανίζεται η μέση ταχύτητα. Για να
μηδενίσετε την ένδειξη της μέσης
ταχύτητας, κρατήστε πατημένο το

Εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος
οδήγησης. Για να μηδενίσετε την
ένδειξη του χρόνου οδήγησης,
κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE
περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα. Ο
χρόνος οδήγησης θα μηδενιστεί στην
ένδειξη 0:00, αφού πρώτα εμφανιστεί
η ένδειξη 99:59.

Δείχνει τη μέση κατανάλωση
καυσίμου του οχήματος.
Σημείωση
Η μέση κατανάλωση καυσίμου
επαναρυθμίζεται στην ένδειξη
10,0 εάν η μπαταρία αποσυνδεθεί.
Για να μηδενίσετε την ένδειξη της
μέσης κατανάλωσης καυσίμου,
κρατήστε πατημένο το κουμπί
MODE περισσότερα από 2
δευτερόλεπτα.

Όργανα και χειριστήρια

Σημείωση

Πυξίδα
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Σημείωση
Κάθε φορά που το DIC ή η
μπαταρία αποσυνδέεται, το DIC
πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου. Για
να κάνετε κάτι τέτοιο, το όχημα
πρέπει να διαγράψει 360Χ. Μέχρι
να ρυθμιστεί, η πυξίδα δεν θα
λειτουργεί σωστά.

Η μέση κατανάλωση καυσίμου
μπορεί να διαφέρει από την
πραγματική μέση κατανάλωση
καυσίμου ανάλογα με τις συνθήκες
οδήγησης.
Η μέση κατανάλωση καυσίμου
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις
συνθήκες οδήγησης, τον τρόπο
οδήγησης ή την ταχύτητα του
οχήματος.
2207701

Δείχνει την κατεύθυνση του
οχήματος ως προς 8 κατευθύνσεις
N, NE, E, SE, S, SW, W, NW (Β, ΒΑ,
Α, ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ).
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3. Όταν η ρύθμιση ολοκληρωθεί, η
πυξίδα δεν αναβοσβήνει πλέον.
Μπορείτε να διαγράψετε κύκλο
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση,
αριστερά ή δεξιά.
Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος
για να διαγράψετε 1 πλήρη
κύκλο, στρίψτε το όχημα όπως
δείχνει η παρακάτω εικόνα.
Συνθήκες απενεργοποίησης της
ρύθμισης της πυξίδας
L7D2102A

1. Εάν πατήσετε ταυτόχρονα τα
κουμπιά MODE και SET
περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα, αναβοσβήνει η
ένδειξη της πυξίδας.
2. Μόλις διαγράψετε με χαμηλή
ταχύτητα 1 πλήρη κύκλο με το
όχημα εντός 90 δευτερολέπτων,
τότε η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.

 Εάν πατήσετε το κουμπί SET δύο
φορές συνεχόμενα.
 Εάν δεν στρίψετε το όχημα εντός
90 δευτερολέπτων από τη στιγμή
που θα αρχίσει η λειτουργία
ρύθμισης.
Σημείωση
Η κατεύθυνση προς την οποία
κινείστε εμφανίζεται με τη μορφή
ένδειξης ενώ οδηγείτε.
Εάν η ένδειξη της πυξίδας συνεχίσει
να αναβοσβήνει, διαγράψτε ξανά
έναν κύκλο μέχρι να σβήσει.

Σημείωση
Στη λειτουργία ρύθμισης της
πυξίδας, πατήστε το κουμπί SET
για να μεταβείτε στη λειτουργία
ρύθμισης απόκλισης Σε αυτό το
σημείο, πατήστε το κουμπί Q ή R
για να ρυθμίσετε την τιμή ρύθμισης
απόκλισης.

Προσοχή
Εάν γύρω από το DIC υπάρχει
κάποιο κινητό τηλέφωνο ή
μαγνητισμένα αντικείμενα, η πυξίδα
ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

Όργανα και χειριστήρια

Οθόνη Fatc/εξωτερική
θερμοκρασία
Βλ. Αυτόματος έλεγχος κλιματισμού
στη σaλίδα 268.
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Σημειώσεις
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Εξωτερικά φώτα
Χειριστήρια εξωτερικών
φώτων

Ο μοχλοδιακόπτης φώτων διαθέτει
τρεις θέσεις οι οποίες ενεργοποιούν
διάφορες λειτουργίες φώτων ως
εξής:
OFF: Όλα τα φώτα σβήνουν.

Εξωτερικά φώτα ..........................143

; : Τα φώτα στάθμευσης, τα πίσω
φώτα, τα φώτα πινακίδας αριθμού
κυκλοφορίας και οι λυχνίες του
πίνακα οργάνων ανάβουν.

Εσωτερικός φωτισμός .................150
Στοιχεία φωτισμού .......................152

2 3 : Η μεσαία σκάλα των
προβολέων και όλα τα παραπάνω
φώτα είναι αναμμένα.

2238127

Για να ανάψετε ή να σβήσετε τους
προβολείς, τα πίσω φώτα και τα
φώτα στάθμευσης, περιστρέψτε το
άκρο του συνδυαστικού
μοχλοδιακόπτη.
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Αυτόματη ρύθμιση φώτων

AUTO: Ανάβουν ή σβήνουν
αυτόματα τα φώτα που ανάβουν στη
θέση ; ή 2 3 ανιχνεύοντας εάν
έχει νυχτώσει ή όχι. (Προεπιλεγμένη
θέση)
; : Τα φώτα στάθμευσης, τα πίσω
φώτα, τα φώτα πινακίδας αριθμού
κυκλοφορίας και οι λυχνίες του
πίνακα οργάνων ανάβουν.
2 3 : Ανάβουν οι προβολείς στη
μεσαία σκάλα και τα φώτα που
ανάβουν στη θέση ;.

2238128

Ο μοχλοδιακόπτης φώτων με
σύστημα αυτόματου ελέγχου φώτων
διαθέτει τέσσερις θέσεις, οι οποίες
ενεργοποιούν διάφορες λειτουργίες
των φώτων, ως εξής:
P: Όλα τα φώτα σβήνουν.
Όλα τα φώτα είναι σβηστά και ο
διακόπτης επιστρέφει στην αρχική
του θέση AUTO.

Για να απενεργοποιήσετε τον
αυτόματο έλεγχο φώτων,
μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη
φώτων στη θέση OFF. Ο μοχλός
επανέρχεται αυτόματα στην κανονική
αρχική του θέση όταν τον αφήνετε.
Για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο
έλεγχο φώτων, μετακινήστε ξανά το
μοχλοδιακόπτη φώτων στη θέση OFF.

Προσοχή
Για να λειτουργεί σωστά αυτό το
σύστημα, δεν πρέπει να τοποθετείτε
αυτοκόλλητα ή παρόμοια υλικά
επάνω από τον αισθητήρα ηλιακού
φωτός που βρίσκεται μπροστά από
τους αεραγωγούς ξεπαγώματος του
παρμπρίζ. Διαφορετικά, ο
αισθητήρας μπορεί να παρουσιάσει
δυσλειτουργία.

Προσοχή
Εάν ανοίξετε του πόρτα του
οδηγού ή πατήσετε το κουμπί
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ στο
τηλεχειριστήριο συστήματος
εισόδου χωρίς κλειδί, οι λυχνίες
του πίνακα οργάνων θα ανάψουν
αυτόματα και θα παραμείνουν
αναμμένες επί 30 δευτερόλεπτα.
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Υπενθύμιση αναμμένων
φώτων
Εάν ανοίξετε την πόρτα του οδηγού
με το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση
OFF και το διακόπτη φώτων στη
θέση ; ή 5 3 θα ακούσετε μια
προειδοποιητική ηχητική ένδειξη.
Ωστόσο, όταν ανάψετε ξανά τα
φώτα, αφού πρώτα τα σβήσετε ενώ
ακούγεται η προειδοποιητική ηχητική
ένδειξη, δεν θα ακούσετε την
προειδοποιητική ηχητική ένδειξη.

Λειτουργία φώτων
απομάκρυνσης
Στη λειτουργία φώτων
απομάκρυνσης, τα εξωτερικά φώτα
παραμένουν αναμμένα για ένα μικρό
χρονικό διάστημα όταν
απομακρύνεστε από το όχημα όταν
έχει σχεδόν νυχτώσει. Η λειτουργία
αυτή ενεργοποιείται όταν τα
εξωτερικά φώτα είναι αναμμένα
λόγω της λειτουργίας αυτόματου
ελέγχου φώτων, και όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός.

Φως προσέγγισης
Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται
όταν ο μοχλοδιακόπτης φώτων
βρίσκεται στη θέση AUTO και όταν
έχει σχεδόν νυχτώσει.

Επιλογέας μεγάλης/μεσαίας
σκάλας προβολέων

Όταν πατήσετε το κουμπί UNLOCK
στο τηλεχειριστήριο συστήματος
εισόδου χωρίς κλειδί για να μπείτε
στο όχημα, τα αλάρμ αναβοσβήνουν
δύο φορές και τα εξωτερικά φώτα
ανάβουν αυτόματα επί 20
δευτερόλεπτα περίπου.

Φωτισμός ενεργοποιούμενος
από τους υαλοκαθ/ρες
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται
όταν ο μοχλοδιακόπτης φώτων
βρίσκεται τη θέση AUTO.
Εάν οι υαλοκαθαριστήρες του
παρμπρίζ εκτελέσουν 8 συνεχόμενες
διαδρομές, τα εξωτερικά φώτα
ανάβουν αυτόματα.

C11E2071A

Για να ανάψετε τους προβολείς στη
μεγάλη σκάλα, βεβαιωθείτε ότι οι
προβολείς είναι αναμμένοι στη
μεσαία σκάλα.
Πιέστε το συνδυαστικό μοχλοδιακόπτη
προς τον πίνακα οργάνων.
Η ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας
προβολέων ανάβει όταν είναι αναμμένη
η μεγάλη σκάλα των προβολέων.
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Για να μεταβείτε από τη μεγάλη στη
μεσαία σκάλα των προβολέων,
τραβήξτε το συνδυαστικό
μοχλοδιακόπτη προς το μέρος σας
στην κανονική του θέση.

Σινιάλο

Ρύθμιση δέσμης προβολέων
Χειροκίνητη ρύθμιση δέσμης
προβολέων

Προσοχή
Όταν πλησιάζετε επερχόμενα
οχήματα ή όταν προπορεύονται
άλλα οχήματα, πρέπει να γυρίζετε
τους πάντοτε τους προβολείς από
τη μεγάλη στη μεσαία σκάλα.
Η μεγάλη σκάλα των προβολέων
μπορεί να τυφλώσει προσωρινά τους
άλλους οδηγούς, με αποτέλεσμα να
προκληθεί σύγκρουση.

C11E2072A

Για να αναβοσβήσετε τους προβολείς
στη μεγάλη σκάλα, τραβήξτε το
συνδυαστικό μοχλοδιακόπτη προς το
μέρος σας και αφήστε τον. Ο μοχλός
επανέρχεται στην κανονική του θέση
όταν τον αφήνετε.
Οι προβολείς παραμένουν
αναμμένοι στη μεγάλη σκάλα για όσο
διάστημα κρατάτε το συνδυαστικό
μοχλοδιακόπτη προς το μέρος σας.

2238139

Για να ρυθμίσετε τη δέσμη των
προβολέων στο φορτίο του
οχήματος ώστε το φως να μην είναι
εκτυφλωτικό: περιστρέψτε το κουμπί
στην επιθυμητή θέση.
0 = Μπροστινά καθίσματα
κατειλημμένα
1 = Όλα τα καθίσματα κατειλημμένα
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2 = όλα τα καθίσματα κατειλημμένα
και φορτίο στο χώρο αποσκευών.

Αλάρμ

Ειδοποίηση για στροφή και
αλλαγή λωρίδας

3 = κάθισμα οδηγού κατειλημμένο
και φορτίο στο χώρο αποσκευών.

Φώτα πορείας ημέρας (DRL)
Τα φώτα πορείας ημέρας βελτιώνουν
την ορατότητα του οχήματος στη
διάρκεια της ημέρας.
Τα φώτα θέσης δεν ανάβουν.

C11E2050A

Για να τα ενεργοποιήσετε, πατήστε
το κουμπί |.
Για να ενεργοποιήσετε τα αλάρμ,
πατήστε το κουμπί.
Για να σβήσετε τα αλάρμ, πατήστε το
κουμπί ξανά.

2268202

Μοχλός επάνω = δεξί φλας
Μοχλός κάτω = αριστερό φλας
Εάν μετακινήσετε το μοχλοδιακόπτη
μετά το σημείο αντίστασης, τα φλας
παραμένουν συνεχώς αναμμένα.
Όταν επαναφέρετε το τιμόνι στην
ευθεία θέση, τα φλας σβήνουν
αυτόματα.
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Για να αναβοσβήσουν τα φλας τρεις
φορές, π.χ. όταν αλλάζετε λωρίδα,
πιέστε το μοχλοδιακόπτη μέχρι να
αισθανθείτε αντίσταση και αφήστε τον.

Μπροστινά φώτα ομίχλης

Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη έως
το σημείο αντίστασης και κρατήστε
τον, προκειμένου τα φλας να
παραμείνουν περισσότερο σε
λειτουργία.

Περιστρέψτε το δακτύλιο στο κέντρο
του μοχλοδιακόπτη φώτων στη θέση #.
Ο δακτύλιος επιστρέφει αυτόματα στην
κανονική του θέση όταν τον αφήνετε.
Η ενδεικτική λυχνία μπροστινών
φώτων ομίχλης στον πίνακα
οργάνων ανάβει όταν τα φώτα
ομίχλης είναι αναμμένα.
Για να σβήσετε τα φώτα ομίχλης,
περιστρέψτε το δακτύλιο ξανά στη
θέση #. Η ενδεικτική λυχνία
μπροστινών φώτων ομίχλης σβήνει.

Για να σβήσετε τα φλας χειροκίνητα,
μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη στην
αρχική του θέση.
2274837

Τα φώτα ομίχλης:
Διοχετεύουν πρόσθετο φωτισμό στα
άκρα του δρόμου μπροστά από το
όχημα.
Βελτιώνουν την ορατότητα όταν
επικρατεί ομίχλη ή χιόνι.
Για να ανάψετε τα φώτα ομίχλης:
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης φώτων
βρίσκεται στη θέση ; ή 5 3.

Εάν το όχημά σας διαθέτει σύστημα
αυτόματου ελέγχου φώτων, τα φώτα
στάθμευσης και η μεσαία σκάλα των
προβολέων ανάβουν ταυτόχρονα
όταν ανάβετε τα μπροστινά φώτα
ομίχλης.
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Πίσω φώτα ομίχλης

Η ενδεικτική λυχνία πίσω φώτων
ομίχλης στον πίνακα οργάνων
ανάβει όταν τα φώτα ομίχλης είναι
αναμμένα.
Για να σβήσετε τα φώτα ομίχλης,
γυρίστε το δακτύλιο ξανά στη θέση
s. Η ενδεικτική λυχνία πίσω φώτων
ομίχλης σβήνει.
Εάν το όχημά σας διαθέτει σύστημα
αυτόματου ελέγχου φώτων, τα φώτα
στάθμευσης και η μεσαία σκάλα των
προβολέων ανάβουν ταυτόχρονα
όταν ανάβετε τα πίσω φώτα ομίχλης.
2268203

Για ανάψετε τα πίσω φώτα ομίχλης,
περιστρέψτε το δακτύλιο στο κέντρο
του μοχλοδιακόπτη φώτων στη θέση
s όταν οι προβολείς είναι αναμμένοι
στη μεσαία σκάλα ή όταν είναι
αναμμένα τα φώτα στάθμευσης και
τα μπροστινά φώτα ομίχλης. Ο
δακτύλιος επιστρέφει αυτόματα στην
κανονική του θέση όταν τον αφήνετε.

Φώτα όπισθεν
Τα φώτα όπισθεν ανάβουν όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι ανοικτός
και επιλέξετε την όπισθεν.

Θολωμένα κρύσταλλα
φώτων
Η εσωτερική επιφάνεια των
κρυστάλλων των φώτων ενδέχεται
να θαμπώσει σε συνθήκες υγρασίας
και χαμηλής θερμοκρασίας, σε
περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης ή
μετά το πλύσιμο. Το θάμπωμα
εξαφανίζεται γρήγορα από μόνο του
- για να επιταχύνετε την
αποθάμβωση, ανάψτε τους
προβολείς.
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Εσωτερικός φωτισμός

Διακόπτης φωτισμού
πίνακα οργάνων

Πλαφονιέρες

2238137

Ο ρεοστάτης ελέγχει τη φωτεινότητα
των λυχνιών του πίνακα οργάνων.
Για να μειώσετε τη φωτεινότητα του
πίνακα οργάνων, πατήστε το κουμπί
και γυρίστε το δεξιόστροφα.
Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα,
πατήστε το κουμπί και γυρίστε το
αριστερόστροφα.

2268205

Πατήστε το κουμπί για να ανάψετε τις
πλαφονιέρες.
Πατήστε το κουμπί ξανά για τις
σβήσετε.

Η κεντρική/πίσω πλαφονιέρα ανάβει
όταν ανοίγει κάποια πόρτα ή η
πέμπτη πόρτα. Εάν αφήσετε κάποια
πόρτα ή την πέμπτη πόρτα ανοικτή,
οι πλαφονιέρες θα παραμείνουν
αναμμένες επί 10 λεπτά περίπου.
Εάν κλείσετε όλες τις πόρτες και την
πέμπτη πόρτα, οι πλαφονιέρες θα
σβήσουν σταδιακά μετά από 10
δευτερόλεπτα περίπου, αντί να
σβήσουν αμέσως.
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Φώτα ανάγνωσης

{Προειδοποίηση
Μην ανάβετε την πλαφονιέρα ενώ
οδηγείτε στο σκοτάδι.
Εάν ο χώρος επιβατών είναι
φωτισμένος, η ορατότητα στο
σκοτάδι μειώνεται και ενδέχεται να
προκληθεί σύγκρουση.

2268206
2268207

Πιέστε το κουμπί για να ανάψετε το
μπροστινό φως ανάγνωσης.
Πιέστε το κουμπί ξανά για να
σβήσετε το φως.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις
πλαφονιέρες (όταν το κουμπί δεν
είναι πατημένο), το φως στο μαρσπιέ
μπροστινής πόρτας και το φως στην
κλειδαριά πατώντας το κουμπί.
Σημείωση
Η μπαταρία μπορεί να
αποφορτιστεί εάν τα φώτα
παραμείνουν αναμμένα για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
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Στοιχεία φωτισμού

Φως μαρσπιέ μπροστινής
πόρτας

Φωτισμός εισόδου
Φωτισμός εισόδου

Φωτισμός περιβάλλοντος

Ορισμένα παρακάτω φώτα ανάβουν
για ένα μικρό χρονικό διάστημα, όταν
ξεκλειδώνετε το όχημα με το
τηλεχειριστήριο. Η λειτουργία αυτή
σας διευκολύνει να εντοπίσετε το
αυτοκίνητο στο σκοτάδι.
Ο φωτισμός σβήνει αμέσως μόλις ο
διακόπτης ανάφλεξης ρυθμισθεί στη
βοηθητική θέση.

Μπορείτε να σβήσετε αμέσως τα
φώτα στο μαρσπιέ της μπροστινής
πόρτας εάν πατήσετε το κουμπί που
βρίσκεται στην οροφή.
Αν τοόχημά σας έχει αυτό το
χαρακτηριστικό, ο φωτισμός
περιβάλλοντος φωτίζει στα μαρσπιέ
της μπροστινής πόρτας, κάτω από
τα μπροστινά και πίσω καθίσματα,
όταν ο προβολέας είναι αναμμένος
τη νύχτα.

C11E2034A

Τα φώτα στο μαρσπιέ της
μπροστινής πόρτας ανάβουν όταν
ανοίγετε κάποια πόρτα. Εάν αφήσετε
κάποια πόρτα ανοικτή, οι
πλαφονιέρες θα παραμείνουν
αναμμένες επί 10 λεπτά περίπου.
Εάν κλείσουν όλες οι πόρτες, το φως
παραμένει αναμμένο επί 10
δευτερόλεπτα περίπου και στη
συνέχεια σβήνει.
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Προστασία κατά της
αποφόρτισης της
μπαταρίας
Το όχημά σας διαθέτει μια λειτουργία η
οποία συμβάλλει ώστε να μην
αποφορτίσετε την μπαταρία σε
περίπτωση που ξεχάσετε αναμμένα τα
φώτα όπως τους προβολείς, τα φώτα
στάθμευσης, τα φώτα ομίχλης, κ.λπ.
Εάν αφήσετε οποιοδήποτε από αυτά
τα φώτα αναμμένο, θα σβήσει
αυτόματα μετά από 10 λεπτά από τη
στιγμή που θα γυρίσετε το διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση OFF.
Η προστασία αποφόρτισης της
μπαταρίας δεν λειτουργεί εάν
ανάψετε τα φώτα 10 λεπτά μετά την
ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Σημειώσεις
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Εισαγωγή
Γενικές πληροφορίες
Το σύστημα Ιnfotainment παρέχει
ενημέρωση και ψυχαγωγία στο
αυτοκίνητό σας, χρησιμοποιώντας
την πιο σύγχρονη τεχνολογία.
Το σύστημα Infotainment μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εύκολα καταχωρώντας
ως και 48 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
ή AM με έξι πλήκτρα λειτουργίας για
κάθε τέσσερις σελίδες.
Το ενσωματωμένο CD player μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την
αναπαραγωγή CD ήχου και αρχείων
MP3 (WMA), ενώ η συσκευή
αναπαραγωγής USB μπορεί να
δεχτεί συνδεδεμένες συσκευές
αποθήκευσης USB ή iPod.
(προαιρετικό μόνο για τύπο 1/2)
Συνδέστε μια φορητή συσκευή
αναπαραγωγής μουσικής στην
υποδοχή εξωτερικής πηγής ήχου και
απολαύστε τον πλούσιο ήχο του
συστήματος Ιnfotainment.

Η λειτουργία σύνδεσης τηλεφώνου
Bluetooth επιτρέπει την
πραγματοποίηση κλήσεων ανοικτής
συνομιλίας ασύρματα, καθώς και την
αναπαραγωγή μουσικής μέσω
τηλεφώνου.
Ο επεξεργαστής ψηφιακού ήχου σας
παρέχει διάφορες προεπιλεγμένες
λειτουργίες ισοσταθμιστή για τη
βελτιστοποίηση του ήχου.
Το σύστημα μπορεί να ρυθμιστεί
εύκολα με την προσεκτικά
σχεδιασμένη συσκευή ρύθμισης, την
έξυπνη οθόνη και τον περιστροφικό
ρυθμιστή μενού πολλαπλών
λειτουργιών.
 Στην ενότητα "Επισκόπηση"
παρατίθεται μια συνοπτική
παρουσίαση των λειτουργιών του
συστήματος Ιnfotainment και μια
σύνοψη όλων των ρυθμιστικών
συσκευών.
 Η ενότητα "Λειτουργία" επεξηγεί
τα βασικά χειριστήρια του
συστήματος Ιnfotainment.
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Συνοπτική παρουσίαση
Τύπος 1: Ραδιόφωνο + CD/MP3 + Bluetooth + προαιρετικό USB/iPod
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Τύπος 2: Ραδιόφωνο + CD/MP3 + Bluetooth + USB/iPod + προαιρετικά A-NAVI
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Τύπος 3: Ραδιόφωνο + CD/MP3 Changer + Bluetooth
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1. Ένδειξη
Οθόνη για την κατάσταση
Αναπαραγωγής/Λήψης/Μενού
και τις σχετικές πληροφορίες.
2. Εσοχή δίσκων
Είναι η εσοχή για την εισαγωγή
και την εξαγωγή των CD.
3. Κουμπί DIRECTORY [DIR] (μόνο
για τύπο 1/2)
Επιλέξτε κατάλογο/Όλα τα
μουσικά κομμάτια
Κουμπί LOAD (μόνο για τύπο 3)
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί
για να εισάγετε έναν δίσκο στο
σύστημα Infotainment.
4. Κουμπιά tSEEKu
Λειτουργία ραδιοφώνου
• Πιέστε: Για αναζήτηση για τον
επόμενο / προηγούμενο
ισχυρότερο/ασθενέστερο
σταθμό που λαμβάνεται.
• Παρατεταμένο πάτημα:
Για χρήση Αυτόματης
αποθήκευσης. (μόνο για
τύπο 2/3)

CD/MP3 ή προαιρετική λειτουργία
USB/iPod
• Για αναζήτηση για την
επόμενη / προηγούμενη
βιβλιοθήκη πολυμέσων
5. Κουμπιά λειτουργιών
Για την επιλογή των λειτουργιών
που εμφανίζονται στην οθόνη.
6. Κουμπί EJECT [Z]
Πατήστε αυτό το κουμπί και
αφαιρέστε το δίσκο.
7. Κουμπιά rTUNE[
• Στη λειτουργία ραδιοφώνου,
επιλέγει το ραδιοφωνικό σταθμό
(συντονισμός σε
προηγούμενο/επόμενο σταθμό).
• Στη λειτουργία CD/MP3 ή
προαιρετική λειτουργία
USB/iPod χρησιμοποιείται για
την αναπαραγωγή του
προηγούμενου/επόμενου
μουσικού κομματιού ή
γρήγορη αναζήτηση προς τα
πίσω στο μουσικό κομμάτι
που αναπαράγεται.

8. Κουμπί BAND
Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε
ζώνη ραδιοσυχνοτήτων FM/AM ή
DAB (μόνο για τύπο 2).
9. Κουμπί FAVORITE [FAV]
Χρησιμοποιείται για την εναλλαγή
μεταξύ των σελίδων
προεπιλεγμένων καναλιών.
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10. Κουμπί MENU/SOUND
• Πατήστε
- Σε λειτουργία ραδιοφώνου
FM ή DAB (Ψηφιακή
μετάδοση ήχου: μόνο για
τύπο 2): Για χρήση του
μενού RDS ή του μενού
DAB.
- Σε λειτουργία iPod: Για
χρήση της λειτουργίας
βιβλιοθήκης πολυμέσων
του iPod (προαιρετικό
μόνο για τύπο 1/2)
• Παρατεταμένο πάτημα:
Όταν είναι πατημένο,
χρησιμοποιείται για την
επιλογή του μουσικού ρυθμού
και την κατανομή έντασης
μπροστά/πίσω και
αριστερά/δεξιά.
11. Κουμπί POWER [P] με δίσκο
επιλογής VOLUME

Όταν το ηχοσύστημα είναι
ενεργοποιημένο:
• Πιέστε: Ενεργοποιεί (ΟΝ) και
απενεργοποιεί (OFF) τη
λειτουργία σίγασης.
• Παρατεταμένο πάτημα:
Απενεργοποιεί τη μονάδα.
• Γυρίστε το δίσκο επιλογής για
ρύθμιση της έντασης ήχου και
ρύθμιση του τόνου στη
λειτουργία ελέγχου τόνου.
Όταν το ηχοσύστημα είναι
απενεργοποιημένο:
• Πατώντας αυτό το κουμπί,
ενεργοποιείται το
ηχοσύστημα.
12. BLUETOOTH [4]
Για την επιλογή των λειτουργιών
BLUETOOTH που εμφανίζονται
στην οθόνη.
13. Κουμπί TP/INFORMATION
[INFO]
• Πατημα: Ρύθμιση λήψης
δελτίων οδικής κυκλοφορίας.

• Παρατεταμένο πάτημα:
Εμφανίζει τις απαραίτητες
πληροφορίες για το χειρισμό
σε διάφορες λειτουργίες, τα
προγράμματα που
μεταδίδονται και πληροφορίες
για δίσκους/εξωτερικές
συσκευές.
14. Θύρα AUX
Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή
ήχου σε αυτή τη θύρα.
15. Κουμπί SOURCE [SRC]/PAUSE
(μόνο για τύπο 1/2)
Πατήστε για να επιλέξετε
CD/MP3, USB/iPod ή τη
λειτουργία AUX.
Κουμπί CD/AUX (μόνο για τύπο 3)
Πατήστε για να επιλέξετε CD/MP3
Changer ή τη λειτουργία AUX.
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Χειριστήρια στο τιμόνι

1. Κουμπιά Έντασης ήχου [+/-]
• Πατήστε το κουμπί για να
αυξήσετε/μειώστε τη βαθμίδα
έντασης ήχου.
• Κρατήστε το κουμπί πατημένο
περισσότερο από 1
δευτερόλεπτο για γρήγορη
αύξηση/μείωση της έντασης
ήχου.
2. Κουμπί SEEK
• Πατήστε το κουμπί για να
αλλάξετε τους
καταχωρημένους
ραδιοφωνικούς σταθμούς ή το
μουσικό κομμάτι που
αναπαράγεται.
• Κρατήστε το κουμπί πατημένο
περισσότερο από 1
δευτερόλεπτο για γρήγορη
αναζήτηση επόμενης
συχνότητας ή μπρος τα
εμπρός στα μουσικά κομμάτια
που αναπαράγονται.

3. Κουμπί MODE
Πατήστε το κουμπί για να
επιλέξετε στο ηχοσύστημα τη
λειτουργία Ραδιοφώνου, AUX ή
CD/MP3/USB/iPod/ Bluetooth.
4. Κουμπί POWER [PWR]/MUTE
• Πιέστε το κουμπί σε
λειτουργία αναμονής για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα
Infotainment.
• Πατήστε το κουμπί σε
οποιαδήποτε λειτουργία
αναπαραγωγής μουσικής, για
να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία σίγασης.
• Κρατήστε το κουμπί πατημένο
περισσότερο από 1
δευτερόλεπτο για να
απενεργοποιήσετε το
σύστημα Infotainment.
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5. Κουμπί CALL
• Πιέστε το κουμπί σε
λειτουργία αναμονής για να
πραγματοποιήσετε μια κλήση
ή να απαντήσετε σε μια
εισερχόμενη κλήση.
• Πιέστε το κουμπί δύο φορές
για να καλέσετε τον τελευταίο
αριθμό κλήσης.
• Κρατήστε το κουμπί πατημένο
περισσότερο από 1
δευτερόλεπτο για να
ακυρώσετε ή να τερματίσετε
την κλήση.

Λειτουργία
Κουμπιά και συσκευή ελέγχου
Ο χειρισμός του συστήματος
Infotainment γίνεται
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
λειτουργιών, το περιστροφικό κουμπί
πολλαπλών λειτουργιών και το
μενού που εμφανίζεται στην οθόνη.
Τα κουμπιά και οι συσκευές ελέγχου
που χρησιμοποιούνται στο σύστημα
έχουν ως εξής.
• Κουμπιά και δίσκος επιλογής
συστήματος Infotainment
• Κουμπιά τηλεχειριστηρίου
ηχοσυστήματος στο τιμόνι

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίη
ση του συστήματος
Πατήστε το κουμπί POWER [P] για
να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
• Με την ενεργοποίηση του
συστήματος, θα αρχίσει να
ακούγεται ο σταθμός ή το
τραγούδι το ακουγόταν την
τελευταία φορά.

Κρατήστε το κουμπί POWER [P]
πατημένο περισσότερο από 1
δευτερόλεπτο για να
απενεργοποιήσετε το σύστημα.

Ρύθμιση έντασης ήχου
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
VOLUME για να ρυθμίσετε την
ένταση ήχου.
• Στο τηλεχειριστήριο του
ηχοσυστήματος στο τιμόνι,
πατήστε τα κουμπιά Volume [+/-]
για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
• Εμφανίζεται ένδειξη της
τρέχουσας έντασης ήχου.
• Με την ενεργοποίηση του
συστήματος Ιnfotainment, η
ένταση ρυθμίζεται στη στάθμη που
είχε επιλεγεί την τελευταία φορά
(όταν είναι χαμηλότερη από τη
μέγιστη ένταση ενεργοποίησης).

Σίγαση ήχου
Πατήστε το κουμπί POWER [P] για
σίγαση του ήχου, όταν το σύστημα
είναι ενεργοποιημένο.
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Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων
Κρατήστε πατημένο το κουμπί
MENU για να εμφανιστεί στην οθόνη
το μενού ρύθμισης ηχητικών τόνων.
Πιέστε το κουμπί Function στο
"Μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων"
για να επιλέξετε την επιθυμητή
λειτουργία ελέγχου.
Γυρίστε το δίσκο επιλογής VOLUME
για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή
ελέγχου τόνου.
Μενού Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων
• Μπάσα: Ρυθμίστε τη στάθμη για
τα μπάσα από -12 έως +12.
• Μεσαίες συχνότητες [Mid]:
Ρυθμίστε τη στάθμη για τις μεσαίες
συχνότητες από -12 έως +12.
• Πρίμα [Treb]: Ρυθμίστε τη στάθμη
για τα πρίμα από -12 έως +12.
• Ισοστάθμιση [Bal]: Ρυθμίστε την
ισοστάθμιση αριστερών/δεξιών
ηχείων 15 αριστερά έως 15 δεξιά.

• Αποσβεστήρας ήχου [Fad]:
Ρυθμίστε την εξισορρόπηση
μπροστινών/πίσω ηχείων από
15 μπροστά έως 15 πίσω στο
σύστημα έξι ηχείων.
• Προρυθμισμένος ισοσταθμιστής
[P EQ]: Επιλέξτε ένα στυλ ήχου
(Pop/Rock/Country/Voice/Jazz/
Classic)
• Για να ακυρώσετε τις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις EQ
που έχουν επιλεγεί, πατήστε το
κουμπί Function στο P EQ
ακόμη μία φορά ακολουθώντας
την ίδια διαδικασία.

Ραδιόφωνο
Ραδιόφωνο AM/FM και DAB
(μόνο για τύπο 2)
Επιλογή λειτουργίας
ραδιοφώνου
Πιέστε το κουμπί BAND για να
ακούσετε ραδιόφωνο FM/AM και
DAB (μόνο για τύπο 2) από άλλη
λειτουργία.

Αλλαγής ζώνης ραδιοφωνικών
συχνοτήτων
Η ζώνη συχνοτήτων αλλάζει από AM
σε FM, FM σε AM ή FM σε DAB,
DAB σε AM (μόνο για τύπο 2) κάθε
φορά που πατιέται το κουμπί BAND.

Χειροκίνητος συντονισμός σε
επόμενο/προηγούμενο
σταθμό
Πιέστε τα κουμπιά rTUNE[ για να
αλλάξετε συχνότητα προς τα
πάνω/κάτω.
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Η συχνότητα αυξάνεται ή μειώνεται 1
βήμα κάθε φορά που πατιούνται τα
κουμπιά rTUNE[.

Αναζήτηση
επόμενου/προηγούμενο
σταθμού
Πιέστε τα κουμπιά tSEEKu για
αυτόματη εύρεση του
επόμενου/προηγούμενου σταθμού.

Μνήμη αγαπημένων
προεπιλεγμένων σταθμών
Έχει 6 σελίδες αγαπημένων και
αποθηκεύει ως και 48 σταθμούς
ανεξάρτητα από ζώνη συχνοτήτων
AM/FM και DAB (μόνο για τύπο 2).
Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης
ενός σταθμού ακολουθώντας την
παρακάτω διαδικασία
1. Αναζητήστε το σταθμό ή
συντονιστείτε στο σταθμό που
θέλετε χειροκίνητα.
2. Επιλέξτε τη σελίδα αγαπημένων
πιέζοντας το κουμπί FAVORITE
[FAV] .

3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί
Function περισσότερο από 1
δευτ. κάτω από τον αριθμό που
θέλετε να αποθηκεύσετε αυτόν το
σταθμό.
Με την παραπάνω διαδικασία, οι 48
σταθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη
των αγαπημένων προεπιλεγμένων
σταθμών.

Ενεργοποίηση αγαπημένου
προεπιλεγμένου σταθμού
Μπορείτε να ακούσετε το σταθμό που
έχει αποθηκευτεί στους αγαπημένους
προεπιλεγμένους σταθμούς με την
παρακάτω διαδικασία.
1. Επιλέξτε τη σελίδα αγαπημένων
πιέζοντας το κουμπί FAVORITE
[FAV] .
2. Πατήστε το κουμπί Function κάτω
από τον αριθμό στον οποίο έχει
αποθηκευτεί ο αγαπημένος
προεπιλεγμένος σταθμός που
θέλετε να ακούσετε.

Αυτόματη αποθήκευση
Κρατήστε πατημένο το κουμπί
tSEEKu, το ραδιόφωνο θα αρχίσει
τη διαδικασία αυτόματης
αποθήκευσης και θα αποθηκεύσει
12 σταθμούς αυτόματα.
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Λειτουργία RDS
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίη
ση AF
Η λειτουργία AF βοηθά το
ραδιόφωνο να εντοπίζει διαρκώς το
σταθμό με το ισχυρότερο σήμα.
Πατήστε το κουμπί MENU στη
λειτουργία ραδιόφωνου και
εμφανίζεται το μενού του
ραδιοφώνου.

Πατήστε το κουμπί MENU στη
λειτουργία ραδιόφωνου και
εμφανίζεται το μενού του
συστήματος Infotainment.
Πατήστε το κουμπί Function στο
RDS και το σύστημα Infotainment
εμφανίζει το μενού RDS.
Πατήστε το κουμπί Function στο
μενού REG.

Πατήστε το κουμπί Function στο
RDS και το σύστημα Infotainment
εμφανίζει το μενού RDS.

Οι επιλογές της λειτουργίας Regional
ενεργοποιούνται ή
απενεργοποιούνται κάθε φορά που
πατάτε αυτό το κουμπί Function.

Πατήστε το κουμπί Function στο
μενού AF.

Λήψη ανακοινώσεων για την
κυκλοφορία

Η λειτουργία AF ενεργοποιείται ή
απενεργοποιείται κάθε φορά που
πατάτε αυτό το κουμπί λειτουργιών.

Εάν πατήσετε το κουμπί TP για να
ακούσετε την ανακοίνωση οδικής
κυκλοφορίας, το σύστημα
Infotainment ενεργοποιεί τη
λειτουργία ανακοινώσεων οδικής
κυκλοφορίας.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίη
ση λειτουργία Regional
Μέσω της τοπικής λειτουργίας, το
ραδιόφωνο μεταπηδά σε τοπικούς
σταθμούς (Regional απενεργ.).

Πατήστε το κουμπί TP για να
ακυρώσετε την ανακοίνωση οδικής
κυκλοφορίας, εάν το σύστημα
Infotainment βρίσκεται στη
λειτουργία ανακοινώσεων οδικής
κυκλοφορίας.
Αναζήτηση σταθμού ενημέρωσης
για την κυκλοφορία
Εάν πατήσετε το κουμπί TP στο
ραδιοφωνικό σταθμό που δεν
μεταδίδει ανακοινώσεις οδικής
κυκλοφορίας, το σύστημα
Infotainment αναζητά τον επόμενο
σταθμό με λειτουργία ανακοινώσεων
οδικής κυκλοφορίας.

Λειτουργία DAB (μόνο για
τύπο 2)
Αναζήτηση συνιστώσας
υπηρεσίας DAB
Πιέστε τα κουμπιά rTUNE[ για να
αναζητήσετε διαθέσιμη συνιστώσα
υπηρεσίας DAB στην τρέχουσα
λειτουργία.
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Για μεταπήδηση στην
προηγούμενη/επόμενη λειτουργία,
πατήστε τα κουμπιά tSEEKu.

Γυρίστε τα κουμπιά rTUNE[ για να
βρείτε χειροκίνητα την επιθυμητή
συχνότητα ραδιοφωνίας.

Αναζήτηση λειτουργίας DAB

Χρήση της λίστας σταθμών
DAB

Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά
tSEEKu για αυτόματη αναζήτηση
διαθέσιμης συνιστώσας υπηρεσίας
DAB με καλή λήψη.

Σύνδεση της υπηρεσίας DAB
Αν είναι ενεργοποιημένη, όταν
ρυθμίζεται την αυτόματη σύνδεση
DAB-FM, αν το σήμα υπηρεσίας
DAB είναι ασθενές, το σύστημα
infotainment λαμβάνει τη
συνδεδεμένη υπηρεσία αυτόματα.
(ανατρέξτε στο μενού DAB  LINK
 επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία
σύνδεσης)

Συντονισμός σε σταθμό DAB
χειροκίνητα
Από τη λειτουργία DAB πιέστε το
κουμπί MENU.
Στην οθόνη μενού DAB πιέστε το
κουμπί Function στο μενού TUNE.

1. Από τη λειτουργία DAB πιέστε το
κουμπί MENU
2. Στην οθόνη μενού DAB πιέστε το
κουμπί LIST.
3. Στην οθόνη μενού σταθμών
πιέστε το κουμπί LIST.
4. Θα εμφανιστούν πληροφορίες
της λίστας Σταθμών.
5. Μπορείτε να αναζητήσετε λίστες
σταθμών που είναι ανάπτυξη του
κουμπιού Function στο μενού
TUNE.
6. Πιέστε το κουμπί Function στο
μενού ENT για να επιλέξετε την
επιθυμητή λίστα.

Εμφάνιση των πληροφοριών
DAB
Πατήστε επανειλημμένα
παρατεταμένα το κουμπί INFO για να
επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης που
θέλετε για τις πληροφορίες σταθμών
DAB.

Λίστα κατηγοριών DAB
1. Από τη λειτουργία DAB πιέστε το
κουμπί MENU.
2. Στην οθόνη μενού DAB πιέστε το
κουμπί LIST.
3. Στην οθόνη μενού σταθμών
πιέστε το κουμπί CAT.
4. Θα εμφανιστεί η λίστα
κατηγοριών DAB.
5. Γυρίστε το / για να επιλέξετε
τη λίστα που επιθυμείτε και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
Category για να γίνει λήψη της
σχετικής συχνότητας
αναμετάδοσης.
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6. Μπορείτε να αναζητήσετε τις
λίστες σταθμών που είναι
ανάπτυξη των κουμπιών
rTUNE[.
7. Γυρίστε τα κουμπιά ENT για να
επιλέξετε την επιθυμητή λίστα.

Ενημέρωση λίστας σταθμών
DAB
1. Από τη λειτουργία DAB πιέστε το
κουμπί MENU.
2. Στην οθόνη μενού DAB πιέστε το
κουμπί LIST.
3. Στην οθόνη μενού σταθμών
πιέστε το κουμπί UPDATE.
4. Η ενημέρωση λίστας
ραδιοφωνίας DAB θα
προχωρήσει.
5. Γυρίστε το / για να επιλέξετε
τη λίστα που επιθυμείτε και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
Announcement για να γίνει λήψη
της σχετικής συχνότητας
αναμετάδοσης.
6. Το κουμπί αναγγελίας θα
ενεργοποιηθεί.

Ηχοσυστήματα
CD Player
Κατά την εισαγωγή των CD, στην
οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις του
συστήματος Infotainment και κατά τη
φόρτωση των CD, στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη ελέγχου
αρχείων (File check).
Μόλις αρχίσει η αναπαραγωγή, στην
οθόνη εμφανίζεται το μουσικό
κομμάτι και ο αριθμός μουσικού
κομματιού.

Εάν κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης ή
το σύστημα Infotainment, όταν στο CD
player υπάρχει ένα CD, αυτό θα
παραμείνει στη θέση του. Όταν μέσα
στο CD player υπάρχει ένα CD και
ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης,
πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημα
Infotainment, για να αρχίσει η
αναπαραγωγή του τρέχοντος CD.
Όταν ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης
και ενεργοποιήσετε το σύστημα
Infotainment, η αναπαραγωγή του CD
θα αρχίσει από το σημείο που
σταμάτησε, εάν ήταν η τελευταία πηγή
ήχου που επιλέχθηκε.
Το CD player μπορεί να αναπαράγει
μικρότερα CD 8 cm με ειδικό
δακτύλιο προσαρμογής. Η φόρτωση
των CD πλήρους μεγέθους και των
CD μικρότερου μεγέθους γίνεται με
τον ίδιο τρόπο.
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Κατά την αναπαραγωγή ενός CD-R,
η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να
είναι υποδεέστερη λόγω της
ποιότητας του CD-R, της μεθόδου
εγγραφής, της ποιότητας της
μουσικής που έχει εγγραφεί και του
χειρισμού του CD-R. Ενδέχεται να
παρατηρηθούν περισσότερες
διακοπές, μεγαλύτερη δυσκολία
εντοπισμού των μουσικών
κομματιών ή/και δυσκολίες στην
τοποθέτηση και εξαγωγή του CD-R.
Εάν παρατηρήσετε τέτοια
προβλήματα, ελέγξτε την κάτω
πλευρά του CD. Εάν η επιφάνεια του
CD έχει υποστεί ζημιά, δηλ. εάν έχει
ραγίσει, σπάσει ή χαραχθεί, η
αναπαραγωγή του CD δεν θα γίνει
σωστά. Εάν η επιφάνεια του CD είναι
βρόμικη, ανατρέξτε στη Φροντίδα
των CD σας για περισσότερες
πληροφορίες.
Εάν δεν υπάρχει εμφανής ζημιά,
δοκιμάστε ένα CD που γνωρίζετε ότι
δεν έχει πρόβλημα.

Μην τοποθετείτε ετικέτες στο CD,
διότι μπορεί να παγιδευτούν μέσα
στο CD player. Εάν η εγγραφή του
CD έχει γίνει σε Η/Υ και χρειάζεται να
τοποθετήσετε ετικέτα σχετικά με τα
περιεχόμενά του, δοκιμάστε αντί
αυτού να γράψετε στην επάνω
πλευρά του CD με ειδικό μαρκαδόρο.

Σημείωση
Εάν τοποθετήσετε ετικέτα στο CD,
εισάγετε περισσότερα από ένα CD
στην υποδοχή ταυτόχρονα ή εάν
επιχειρήσετε να αναπαράγετε CD
που έχουν γρατσουνιστεί ή που
έχουν υποστεί ζημιά, μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο CD player.
Όταν χρησιμοποιείτε το CD player,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο CD
που βρίσκονται σε καλή
κατάσταση χωρίς ετικέτες, να
τοποθετείτε ένα CD κάθε φορά και
να διατηρείτε το CD player και την
υποδοχή τοποθέτησης καθαρή
από ξένες ύλες, υγρά και
σκουπιδάκια.

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί μήνυμα
σφάλματος, βλ. "Μηνύματα CD"
παρακάτω σε αυτή την ενότητα.

Επιλογή λειτουργίας
αναπαραγωγής CD
Πιέστε το κουμπί SOURCE [SRC]
(μόνο για τύπο1/2) ή CD (μόνο για
τύπο 3) για αναπαραγωγή του
δίσκου από άλλη λειτουργία.

Φόρτωση δίσκου (μόνο για
τύπο 3)
Αυτό το σύστημα Infotainment
μπορεί να έχει μέχρι 6 δίσκους.
1. Πιέστε το κουμπί LOAD και
κατόπιν το σύστημα Infotainment
θα εμφανίσει τον αριθμό άδειων
δίσκων.
2. Πατήστε το κουμπί Function
κάτω από τον αριθμό του CD
που θέλετε να εισάγετε.
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3. Εισάγετε ένα CD στην υποδοχή
CD με την ετικέτα του CD προς
τα πάνω - το ραδιόφωνο θα
τραβήξει το CD προς τα μέσα
αυτόματα και θα αρχίσει η
αναπαραγωγή.

Για να εισάγετε πολλαπλά CD,
κάντε τα εξής: (μόνο για τύπο 3)
1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί
LOAD για ένα δευτερόλεπτο. Θα
ακούσετε ένα μπιπ και στην
οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα
ότι πρέπει να τοποθετήσετε
πολλαπλά CD.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για τη στιγμή που πρέπει
να τοποθετήσετε τα CD.
Στο CD player μπορείτε να
τοποθετήσετε έως 6 CD.
Σημείωση
Πατήστε το κουμπί LOAD ξανά για
να ακυρώσετε τη φόρτωση
περισσότερων CD.

Εξαγωγή CD
Πατήστε το κουμπί EJECT [Z] και
κατόπιν ο δίσκος θα εξαχθεί από τη
θήκη από το σύστημα Infotainment.
Τραβήξτε το CD έξω από τη θήκη.

Παύση
Κρατήστε πατημένο το κουμπί
PAUSE (μόνο για τύπο 1/2) ή το
κουμπί CD (μόνο για τύπο 3) για
παύση της αναπαραγωγής, ενώ
αναπαράγεται ένα CD.
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη
"PAUSE".
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί PAUSE (μόνο για τύπο 1/2) ή
το κουμπί CD (μόνο για τύπο 3) ξανά
για να αρχίσει η αναπαραγωγή του CD.
Αν το σύστημα Infotainment είναι
συνδεδεμένο με μονάδα AUX ή με
συσκευή USB/iPod, τότε η λειτουργία
παύσης δεν θα είναι ενεργοποιημένη.

Επόμενο/προηγούμενο
μουσικό κομμάτι
Πατήστε τα κουμπιά rTUNE[, τότε
το σύστημα Infotainment θα
ξεκινήσει την αναπαραγωγή του
επόμενου/προηγούμενου μουσικού
κομματιού.

Επόμενος/προηγούμενος
φάκελος
Πατήστε τα κουμπιά tSEEKu τότε
το σύστημα Infotainment θα
ξεκινήσει την αναπαραγωγή του
επόμενου/προηγούμενου φακέλου.

Γρήγορη αναπαραγωγή
μπροστά/πίσω
Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα
κουμπιά rTUNE[, τότε το σύστημα
Infotainment θα ξεκινήσει τη γρήγορη
αναπαραγωγή μπροστά/πίσω.
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RPT (Επανάληψη)
Εάν πατήσετε το κουμπί Function
κάτω από το RPT, το σύστημα
Infotainment αρχίζει την
αναπαραγωγή του τρέχοντος
μουσικού κομματιού κατ’ επανάληψη.
Για να ακυρώσετε αυτήν τη
λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί
Function κάτω από το RPT.

RDM (Τυχαία αναπαραγωγή)
Εάν πατήσετε το κουμπί Function
κάτω από το RDM, το σύστημα
Infotainment αρχίζει την τυχαία
αναπαραγωγή μουσικών κομματιών.
Για να ακυρώσετε αυτήν τη
λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί
Function κάτω από το RDM.

INT (σάρωση)
Εάν πατήσετε το κουμπί Function
κάτω από το INT, το Σύστημα
Infotainment αρχίζει την
αναπαραγωγή των πρώτων
δευτερολέπτων όλων των μουσικών
κομματιών με τη σειρά.

Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία,
πατήστε ξανά το κουμπί Function
κάτω από το INT.

Χρήση CD MP3/WMA
Μορφή αρχείων MP3/WMA
Εάν αντιγράφετε τα δικά σας CD με
αρχεία MP3/WMA σε Η/Υ:
• Βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή των
αρχείων MP3/WMA γίνεται σε
ένα CD-R.
• Μη συνδυάζετε στάνταρ αρχεία
ήχου με αρχεία MP3/WMA στο
ίδιο CD.
• Βεβαιωθείτε ότι κάθε αρχείο
MP3/WMA φέρει την επέκταση
.mp3 ή .wma - αρχεία με άλλες
επεκτάσεις ενδέχεται να μην
αναγνωρίζονται.

• Τα αρχεία μπορούν να
εγγραφούν με διάφορα σταθερά
και μεταβλητά bit rate. Το
Σύστημα Infotainment μπορεί να
εμφανίσει τον τίτλο του
τραγουδιού, το όνομα του
καλλιτέχνη και την ονομασία του
άλμπουμ, όταν στην εγγραφή
των αρχείων χρησιμοποιούνται
ετικέτες ID3 έκδοσης 1 και 2.
• Η δομή των φακέλων που θα
δημιουργήσετε πρέπει να είναι
τέτοια ώστε να μη δυσκολεύεστε
να βρείτε τα μουσικά κομμάτια
όταν οδηγείτε. Οργανώστε τα
μουσικά κομμάτια κατά άλμπουμ
χρησιμοποιώντας ένα φάκελο για
κάθε άλμπουμ. Κάθε φάκελος ή
άλμπουμ μπορεί να περιέχει 18
μουσικά κομμάτια ή λιγότερα.
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• Φροντίστε να οριστικοποιήσετε
(finalisation) το δίσκο μετά από
την εγγραφή δίσκου MP3/WMA,
όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλές
εγγραφές. Συνήθως είναι
καλύτερα να ολοκληρώσετε την
αντιγραφή του CD μονομιάς.
Το CD player έχει τη δυνατότητα να
διαβάσει και να αναπαράγει έως 50
φακέλους, 5 σταδιακές εγγραφές και
999 αρχεία.

Τα αρχεία και οι φάκελοι με
ονομασίες με μεγάλο αριθμό
χαρακτήρων ενδέχεται να
χρειάζονται μεγαλύτερο χώρο στο
CD απ’ ό,τι συνήθως. Για να
εξοικονομήσετε χώρο στο δίσκο,
περιορίστε τον αριθμό χαρακτήρων
των ονομασιών των αρχείων και των
φακέλων. Υπάρχει επίσης η
δυνατότητα αναπαραγωγής CD με
αρχεία MP3/WMA τα οποία έχουν
εγγραφεί χωρίς φακέλους. Το
σύστημα υποστηρίζει δομή έως 8
υποφακέλων, ωστόσο θα πρέπει να
διατηρείτε τους φακέλους στον
ελάχιστο δυνατό αριθμό προκειμένου
να περιοριστεί η πολυπλοκότητα και
η δυσκολία στον εντοπισμό ενός
συγκεκριμένου φακέλου κατά την
αναπαραγωγή. Το CD player σας
επιτρέπει να έχετε πρόσβαση και να
αναπαράγετε έως 50 φακέλους, 5
σταδιακές εγγραφές και 999 αρχεία
στο CD - εάν υπάρχουν περισσότερα
αρχεία και φάκελοι παραβλέπονται.

Βασικός κατάλογος
Ο βασικός κατάλογος θεωρείται
κανονικός φάκελος. Εάν ο βασικός
κατάλογος περιέχει συμπιεσμένα
αρχεία ήχου, ο κατάλογος
εμφανίζεται με την ένδειξη ROOT.
Το σύστημα δίνει πρόσβαση σε όλα
τα αρχεία που βρίσκονται ακριβώς
κάτω από το βασικό κατάλογο πριν
από οποιονδήποτε άλλο κατάλογο.

Άδειος κατάλογος ή φάκελος
Εάν κάπου στη δομή των αρχείων
υπάρχει ένας βασικός κατάλογος ή
ένας φάκελος και ακριβώς από κάτω
εμπεριέχονται μόνο
φάκελοι/υποφάκελοι χωρίς
συμπιεσμένα αρχεία, το CD player
θα προχωρήσει στον επόμενο
φάκελο στη δομή αρχείων που
περιέχει συμπιεσμένα αρχεία ήχου
και ο κενός φάκελος δεν θα
εμφανιστεί και δεν θα αριθμηθεί.
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Δεν υπάρχει φάκελος

Σειρά αναπαραγωγής

Όταν το CD περιέχει μόνο
συμπιεσμένα αρχεία, τα αρχεία αυτά
τοποθετούνται κάτω από το βασικό
φάκελο.

Η αναπαραγωγή των μουσικών
κομματιών γίνεται με την εξής σειρά:
• Η αναπαραγωγή θα αρχίσει από
το πρώτο μουσικό κομμάτι που
βρίσκεται κάτω από το βασικό
κατάλογο.
• Όταν η αναπαραγωγή όλων των
μουσικών κομματιών στο βασικό
κατάλογο ολοκληρωθεί, θα
συνεχίσει η αναπαραγωγή των
αρχείων, σύμφωνα με την
αριθμητική τους κατάταξη.
• Μόλις ολοκληρωθεί η
αναπαραγωγή του τελευταίου
μουσικού κομματιού του
τελευταίου φακέλου, το CD player
θα αρχίσει ξανά την
αναπαραγωγή του πρώτου
μουσικού κομματιού στον πρώτο
φάκελο ή στο βασικό κατάλογο.

Οι λειτουργίες επόμενου και
προηγούμενου φακέλου δεν
ενεργοποιούνται εάν το CD έχει
εγγραφεί χωρίς φακέλους.
Όταν εμφανίζεται η ονομασία του
φακέλου, το Σύστημα Infotainment
εμφανίζει την ένδειξη ROOT.
Όταν το CD περιέχει μόνο
συμπιεσμένα αρχεία ήχου και όχι
φακέλους, τα αρχεία αυτά
τοποθετούνται κάτω από το βασικό
φάκελο. Όταν το σύστημα Infotainment
εμφανίζει την ονομασία του φακέλου,
το σύστημα Infotainment εμφανίζει την
ένδειξη ROOT.

Σύστημα αρχείων και
ονομασίες
Θα εμφανιστεί η ονομασία του
μουσικού κομματιού στου ID3 tag.
Εάν η ονομασία του μουσικού
κομματιού δεν υπάρχει στην ετικέτα
ID3, τότε το Σύστημα Infotainment θα
εμφανίσει αντί αυτού την ονομασία
του αρχείου χωρίς την προέκταση
(όπως MP3/WMA).
Οι ονομασίες των μουσικών
κομματιών με περισσότερους από
32 χαρακτήρες ή 4 σελίδες θα
συντμηθούν. Στην οθόνη δεν
εμφανίζονται ολόκληρες οι λέξεις
στην τελευταία σελίδα του κειμένου,
ενώ η προέκταση του αρχείου μετά
την ονομασία δεν εμφανίζεται καν.
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Αναπαραγωγή MP3/WMA
Με το διακόπτη της ανάφλεξης στη
θέση ON, εισάγετε ένα CD κατά το
ήμισυ μέσα στην εσοχή, με την
ετικέτα προς τα πάνω. Το CD player
θα το τραβήξει προς τα μέσα, και
στην οθόνη θα εμφανιστούν
διαδοχικά οι ενδείξεις Loading
(Τοποθέτηση), File check (Έλεγχος
αρχείων) και τέλος MP3 ή WMA.
Πρέπει κανονικά να αρχίσει η
αναπαραγωγή του CD. Δεν μπορείτε
να εισάγετε ένα CD στη μονάδα με το
ACC απενεργοποιημένο.
Καθώς αρχίζει η αναπαραγωγή κάθε
νέου μουσικού κομματιού, στην
οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός και η
ονομασία του μουσικού κομματιού.

Εάν κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης
ή το σύστημα Infotainment, όταν στο
CD player υπάρχει ένα CD, αυτό θα
παραμείνει στη θέση του. Όταν μέσα
στο CD player υπάρχει ένα CD και
ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης,
πρέπει να ενεργοποιήσετε το
σύστημα Infotainment, για να αρχίσει
η αναπαραγωγή του CD. Όταν
ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης και
ενεργοποιήσετε το σύστημα
Infotainment, η αναπαραγωγή του
CD θα αρχίσει από το σημείο που
σταμάτησε, εάν ήταν η τελευταία
πηγή ήχου που επιλέχθηκε.
Το CD player μπορεί να αναπαράγει
μικρότερα CD 8 cm με ειδικό
δακτύλιο προσαρμογής. Η φόρτωση
των CD πλήρους μεγέθους και των
CD μικρότερου μεγέθους γίνεται με
τον ίδιο τρόπο.

Κατά την αναπαραγωγή ενός CD-R,
η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να
είναι υποδεέστερη λόγω της
ποιότητας του CD-R, της μεθόδου
εγγραφής, της ποιότητας της
μουσικής που έχει εγγραφεί και του
χειρισμού του CD-R. Ενδέχεται να
παρατηρηθούν περισσότερες
διακοπές, μεγαλύτερη δυσκολία
εντοπισμού των μουσικών
κομματιών ή/και δυσκολίες στην
τοποθέτηση και εξαγωγή του CD-R.
Αν προκύψουν αυτά τα προβλήματα,
ελέγξτε την κάτω επιφάνεια του CD.
Αν η επιφάνεια του CD έχει υποστεί
ζημιά, δηλ. εάν έχει ραγίσει, σπάσει ή
χαραχθεί, η αναπαραγωγή του CD
δεν θα γίνει σωστά. Εάν η επιφάνεια
του CD είναι βρόμικη, ανατρέξτε στη
Φροντίδα των CD σας για
περισσότερες πληροφορίες.
Εάν δεν υπάρχει εμφανής ζημιά,
δοκιμάστε ένα CD που γνωρίζετε ότι
δεν έχει πρόβλημα.
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Μην τοποθετείτε ετικέτες στο CD,
διότι μπορεί να παγιδευτούν μέσα
στο CD player. Εάν η εγγραφή του
CD έχει γίνει σε Η/Υ και χρειάζεται να
τοποθετήσετε ετικέτα σχετικά με τα
περιεχόμενά του, δοκιμάστε αντί
αυτού να γράψετε στην επάνω
πλευρά του CD με ειδικό μαρκαδόρο.
Σημείωση: Εάν τοποθετήσετε ετικέτα
στο CD, εισάγετε περισσότερα από
ένα CD στην υποδοχή ταυτόχρονα ή
εάν επιχειρήσετε να αναπαράγετε
CD που έχουν γρατσουνιστεί ή που
έχουν υποστεί ζημιά, μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο CD player.
Όταν χρησιμοποιείτε το CD player,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο CD
που βρίσκονται σε καλή κατάσταση
χωρίς ετικέτες, να τοποθετείτε ένα
CD κάθε φορά και να διατηρείτε το
CD player και την υποδοχή
τοποθέτησης καθαρή από ξένες
ύλες, υγρά και σκουπιδάκια.
Εάν στην οθόνη εμφανιστεί μήνυμα
σφάλματος, βλ. "Μηνύματα CD"
παρακάτω σε αυτή την ενότητα.

Όλες οι λειτουργίες του CD
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με την
αναπαραγωγή των αρχείων
MP3/WMA, με εξαίρεση όσες
παρατίθενται εδώ.
Βλ. "Αναπαραγωγή CD" παραπάνω
για περισσότερες πληροφορίες.

Λειτουργία όλων/καταλόγου
Η λειτουργία επανάληψης,
αναζήτησης εισαγωγής και τυχαίας
αναπαραγωγής είναι ενεργή σε
αυτόν το φάκελο, όταν έχουν
ενεργοποιηθεί όλες οι λειτουργίες.
Εάν πατήσετε το κουμπί Function
κάτω από το ALL, κατόπιν το All
αλλάζει σε DIR.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία DIR,
πατήστε ξανά το κουμπί Function
κάτω από το DIR.

Εμφάνιση πληροφοριών
ετικέτας ID3
Πατήστε το κουμπί INFORMATION
[INFO] , το Σύστημα Infotainment
εμφανίζει τις πληροφορίες ετικέτας
ID3 των τρεχόντων αρχείων.
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Μηνύματα CD
CHECK CD: Εάν στην οθόνη
εμφανιστεί αυτό το μήνυμα ή/και το CD
εξαχθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε
έναν από τους εξής λόγους:
• Έχει αναπτύξει πολύ υψηλή
θερμοκρασία. Όταν η
θερμοκρασία επιστρέψει στα
φυσιολογικά επίπεδα, το CD
μπορεί να αναπαραχθεί.
• Οδηγείτε σε πολύ ανώμαλο
δρόμο.
Όταν το οδόστρωμα είναι πιο
ομαλό, το CD μπορεί να
αναπαραχθεί.
• Το CD είναι βρόμικο, έχει
χαραχθεί, έχει βραχεί ή έχει
τοποθετηθεί ανάποδα.
• Υπάρχει υψηλή υγρασία. Σε αυτή
την περίπτωση, περιμένετε
περίπου μία ώρα και δοκιμάστε
ξανά.

• Το τύπος του CD ενδέχεται να
μην είναι συμβατός. Βλ. "Τύπος
αρχείων MP3" παραπάνω σε
αυτή την ενότητα.
• Ενδέχεται να υπήρξε κάποιο
πρόβλημα κατά την αντιγραφή
του CD.
• Η ετικέτα ενδέχεται να έχει
παγιδευτεί μέσα στο CD player.
Εάν το CD δεν "παίζει" σωστά, για
οποιοδήποτε λόγο, δοκιμάστε με ένα
CD που γνωρίζετε ότι δεν έχει
πρόβλημα.
Εάν παρατηρηθεί οποιοδήποτε
σφάλμα επανειλημμένα ή εάν κάποιο
σφάλμα δεν μπορεί να διορθωθεί,
απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή της περιοχής σας. Εάν
το Σύστημα Infotainment εμφανίσει
μήνυμα σφάλματος, σημειώστε το
και αναφέρετέ το στον
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της
περιοχής σας μαζί με το πρόβλημα.

Βοηθητικές συσκευές
Χρήση USB/iPod (προαιρετικό
μόνο για τύπο 1/2)
Επιλογή λειτουργίας
αναπαραγωγής USB/iPod
Πατήστε το κουμπί SOURCE [SRC]
για να αλλάξετε την αναπαραγωγή
αρχείων USB ή iPod από άλλη
λειτουργία.
Εισαγωγή μνήμης USB/iPod
Εισάγετε ένα USB memory stick ή
μια συσκευή iPod στη θύρα USB,
ώστε το Σύστημα Infotainment να
αναπαραγάγει τα αρχεία USB ή iPod
αυτόματα.
Εξαγωγή USB/iPod
Τραβήξτε το USB memory stick ή το
iPod από τη θύρα USB με το χέρι.
*Οι υπόλοιπες λειτουργίες είναι
παρόμοιες με τη λειτουργία CD.
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Παύση
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί PAUSE για παύση της
αναπαραγωγής ενώ η μνήμη USB ή
η συσκευή iPod αναπαράγεται.
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη
"PAUSE".
Πατήστε και κρατήστε πατημένο
ξανά το κουμπί PAUSE για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή του USB ή
του iPod.
• Αν το σύστημα Infotainment είναι
συνδεδεμένο με μονάδα AUX ή
με συσκευή CD, τότε η λειτουργία
παύσης δεν θα είναι
ενεργοποιημένη.
Επόμενο/προηγούμενο μουσικό
κομμάτι
Πατήστε τα κουμπιά rTUNE[ και
τότε το σύστημα Infotainment θα
ξεκινήσει την αναπαραγωγή του
επόμενου/προηγούμενου μουσικού
κομματιού.

Γρήγορη αναπαραγωγή
μπροστά/πίσω
Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα
κουμπιά rTUNE[. Τότε το σύστημα
Infotainment θα ξεκινήσει τη γρήγορη
αναπαραγωγή μπροστά/πίσω.

Επόμενος/προηγούμενος φάκελος μόνο για δίσκο αρχείων MP3/WMA
Πατήστε τα κουμπιά tSEEKu για να
ξεκινήσει την αναπαραγωγή του
επόμενου/προηγούμενου φακέλου.
RPT (Επανάληψη)
Εάν πατήσετε το κουμπί Function
κάτω από το RPT, το σύστημα
Infotainment αρχίζει την
αναπαραγωγή του τρέχοντος
μουσικού κομματιού κατ’ επανάληψη.
Για να ακυρώσετε αυτήν τη
λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί
Function κάτω από το RPT.
RDM (Τυχαία αναπαραγωγή)
Εάν πατήσετε το κουμπί Function
κάτω από το RDM, το σύστημα
Infotainment αρχίζει την τυχαία
αναπαραγωγή μουσικών κομματιών.
Για να ακυρώσετε αυτήν τη
λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί
Function κάτω από το RDM.
INT (Αναζήτηση εισαγωγής)
Εάν πατήσετε το κουμπί Function
κάτω από το INT, το Σύστημα
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Infotainment αρχίζει την
αναπαραγωγή των πρώτων
δευτερολέπτων όλων των μουσικών
κομματιών με τη σειρά.
Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία,
πατήστε ξανά το κουμπί Function
κάτω από το INT.

Λειτουργία πλοήγησης iPod
(προαιρετικό μόνο για τύπο 1/2)
Λειτουργία πλοήγησης iPod
Πατήστε το κουμπί MENU, για να
επιλέξετε την κατηγορία που
υποστηρίζεται από τη συσκευή iPod.
Επόμενη/προηγούμενη κατηγορία
Πατήστε τα κουμπιά tSEEKu και
κατόπιν πατήστε το κουμπί Function
στο ENT, τότε το σύστημα
Infotainment θα ξεκινήσει την
αναπαραγωγή.
Άκυρο ή Προηγούμενο βήμα
Πατήστε το κουμπί Function στο ,
τότε το σύστημα Infotainment
επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα.

Είσοδος εξωτερικού ήχου (AUX)
Το Σύστημα Infotainment διαθέτει μια
υποδοχή Aux In (διαμέτρου 3,5 mm)
που βρίσκεται στην κάτω δεξιά
πλευρά της πρόσοψης.
Αυτή δεν είναι έξοδος ήχου - μη
συνδέετε τα ακουστικά στην
μπροστινή υποδοχή βοηθητικής
εισόδου.
Μπορείτε ωστόσο να συνδέσετε μια
εξωτερική συσκευή ήχου όπως iPod,
υπολογιστή laptop, MP3 player, CD
changer ή δέκτη XM™‚κ.λπ. στην
υποδοχή Aux In και να τη
χρησιμοποιήσετε ως πηγή
αναπαραγωγής ήχου.
Επιλογή λειτουργίας AUX-In
Πιέστε το κουμπί SOURCE [SRC]
(μόνο για τύπο 1/2) ή το κουμπί AUX
(μόνο για τύπο 3) στην άλλη
λειτουργία αναπαραγωγής.
Εάν η υποδοχή βοηθητικής εισόδου
δεν ανιχνεύσει ότι υπάρχει υποδοχή
εξόδου, η λειτουργία Aux δεν θα
ενεργοποιηθεί.
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Λειτουργία Α-πλοήγησης
(προαιρετικό μόνο για τύπο 1/3)

Τηλέφωνο

Επιλογή λειτουργίας
Α-πλοήγησης
Πατήστε το κουμπί MEDIA για να
επιλέξετε τη λειτουργία A-NAVI.

Σύνδεση Bluetooth
Διαδικασία συντονισμού
Πατήστε το BLUETOOTH [4] . Το
σύστημα μεταβαίνει στη διαδικασία
ζεύξης.
1. Πατήστε το κουμπί Function
κάτω από την ένδειξη "PAIRING"
στην οθόνη.
2. Αναζητήστε & επιλέξτε το όνομα
συσκευής "CAR AUDIO" για το
Bluetooth σε ένα τηλέφωνο.
Το ηχοσύστημα πρέπει να εμφανίσει
το όνομα της συνδεδεμένης
συσκευής επί 3 δευτερόλεπτα.
Το ηχοσύστημα επιστρέφει στην
"Επιλογή λειτουργίας" μετά τη
διαδικασία σύνδεσης και εμφανίζεται
η ένδειξη "BT".

Ήχος Bluetooth
Λειτουργία A2DP
Πατήστε το κουμπί Function κάτω
από την ένδειξη AUDIO PLAY στην
οθόνη.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πατήστε το κουμπί Function κάτω από
την ένδειξη k στην οθόνη για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή αρχείων MP3
στη συνδεδεμένη φορητή συσκευή.
Παύση
Πατήστε το κουμπί Function κάτω
από την ένδειξη k στην οθόνη για
παύση της αναπαραγωγής ενώ
αναπαράγεται αρχείο MP3.
Επόμενο/προηγούμενο μουσικό
κομμάτι
Πατήστε το κουμπί Function κάτω
από την ένδειξη Q/R στην οθόνη και
κατόπιν θα αρχίσει η αναπαραγωγή
του επόμενου/προηγούμενου
αρχείου MP3.
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Αυτόματη σύνδεση
1. Το ηχοσύστημα θα επιχειρήσει
επίσης να συνδεθεί με
προηγούμενες συσκευές BT
αυτόματα, όταν το Σύστημα
Infotainment τεθεί σε λειτουργία.
2. Η συσκευή BT που συνδέεται στο
ηχοσύστημα επιστρέφει στο
ηχοσύστημα, όταν η συσκευή BT
βρεθεί σε απόσταση μεγαλύτερη
των 10 μ. από το ηχοσύστημα.
Το ηχοσύστημα θα επιχειρήσει
να συνδέσει τη συσκευή BT
αυτόματα.

Τηλέφωνο με λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας
Απάντηση σε κλήση
Πραγματοποίηση κλήσης
1. Πατήστε το κουμπί Function
κάτω από την ένδειξη PAIRING
στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί Function
κάτω από την ένδειξη Last Call
στην οθόνη.
Το ηχοσύστημα θα εμφανίσει την
ένδειξη "Dialing..." και "Connected".
Εισερχόμενη κλήση
Το ηχοσύστημα θα εμφανίσει την
ένδειξη "Incoming Call..." για 3
δευτερόλεπτα, κατόπιν το
ηχοσύστημα θα εμφανίσει την
ένδειξη "Incoming call number" μέχρι
ο χρήστης να πατήσει το κουμπί
Function κάτω από το ANSWER ή
το DECLINE στην οθόνη.

1. Πατήστε το κουμπί Function
κάτω από την ένδειξη ANSWER
στην οθόνη και κατόπιν ο ήχος
θα είναι στη γραμμή.
2. Πατήστε το κουμπί Function
κάτω από την ένδειξη DECLINE
στην οθόνη, το ηχοσύστημα θα
επιστρέψει στην τελευταία
λειτουργία.
Σε σύνδεση
Πατήστε το κουμπί Function κάτω
από την ένδειξη MIC MUTE στην
οθόνη χρησιμοποιώντας τηλέφωνο,
το μικρόφωνο έχει σιγασθεί.
Εάν πατήσετε το κουμπί Function
κάτω από την ένδειξη PRIVATE στην
οθόνη ή το κουμπί POWER, ενώ
χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, η
λειτουργία θα αλλάξει σε "private
mode" (ιδιωτική συνομιλία).
Πατήστε το κουμπί Function κάτω
από την ένδειξη HANG UP στην
οθόνη ενώ χρησιμοποιείτε ένα
τηλέφωνο. Το ηχοσύστημα θα
επιστρέψει στην τελευταία
λειτουργία.
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Πλοήγηση
Επισκόπηση συστήματος
πλοήγησης
Εισαγωγή
1. Έναρξη
Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια
Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα
πλοήγησης, διαβάστε τις παρακάτω
πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια. Όταν χρησιμοποιείτε το
σύστημα, πρέπει να τηρείτε αυτούς
τους κανόνες ασφαλείας για να μην
υποστείτε τραυματισμό, είτε εσείς
είτε άλλα άτομα, και για να
αποφευχθούν τυχόν υλικές ζημίες.

01

Οι κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας
υπερισχύουν των οδηγιών που
παρέχει το σύστημα πλοήγησης.
Τηρείτε πάντοτε τις σήματα οδικής
κυκλοφορίας, τα όρια ταχύτητας και
τους περιορισμούς οδικής
κυκλοφορίας.

02

Όταν οδηγείτε, κοιτάζετε στην οθόνη
όχι περισσότερο από ένα
δευτερόλεπτο κάθε φορά και μόνο
εάν έχετε βεβαιωθεί ότι κάτι τέτοιο
είναι ασφαλές.
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03

Για την ασφάλειά σας, μη
χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια του
συστήματος ενώ οδηγείτε. Μπορεί να
αποσπάσει την προσοχή του οδηγού
και να προκληθεί σοβαρό ατύχημα.
Σταθμεύστε το όχημα σε ασφαλές
σημείο πριν χειριστείτε το σύστημα.

04

Μην αποσυναρμολογείτε και μην
τροποποιείτε τη συσκευή.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν
ατυχήματα, φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

05

Μη ρίχνετε νερό και εισάγετε ξένα
αντικείμενα μέσα τη συσκευή. Κάτι
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει καπνό,
φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
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06

Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα εάν
παρατηρήσετε οποιαδήποτε
δυσλειτουργία όπως εάν "κολλήσει"
η οθόνη ή εάν δεν ακούγεται ήχος. Η
συνεχής χρήση του συστήματος
μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.

07

Μη σταθμεύετε το όχημά σας σε
περιοχή που δεν είναι εγκεκριμένη
για τη χρήση του συστήματος.

08

Πρέπει να επιλέξετε τις διάφορες
ρυθμίσεις έντασης ήχου έτσι, ώστε
να μπορείτε να ακούτε πάντοτε τα
ηχητικά σήματα που προέρχονται
έξω από το όχημα.
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09

Ελέγξτε την ένταση ήχου πριν θέσετε
τη συσκευή σε λειτουργία. Εάν η
ένταση είναι αυξημένη όταν ανοίξετε
το διακόπτη, ο ήχος που θα ακουστεί
θα είναι πολύ δυνατός και μπορεί να
προκληθεί βλάβη στην ακοή σας.

10

Μην αφήνετε το σύστημα σε
λειτουργία όταν ο κινητήρας είναι
σβηστός. Διαφορετικά μπορεί να
αποφορτιστεί η μπαταρία του
οχήματος. Όταν χρησιμοποιείτε το
σύστημα, ο κινητήρας πρέπει να
βρίσκεται πάντοτε σε λειτουργία.

11

Μην πιέζετε την οθόνη με
υπερβολική δύναμη. Κάτι τέτοιο
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
σύστημα.
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12

Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε
μόνο ένα πανί το οποίο έχετε υγράνει
ελαφρά με νερό. Μη χρησιμοποιείτε
χημικά ή άλλα απορρυπαντικά
οικιακής χρήσης, διότι μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στην οθόνη.

13

Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο
ταμπλό. Θα επηρεαστεί ο
αισθητήρας που ελέγχει τους
προβολείς και τη φωτεινότητα της
οθόνης.

C01

Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω
στο ταμπλό ή στην εταζέρα. Μπορεί
έτσι να προκληθούν παρεμβολές στο
δορυφορικό σήμα GPS, με
αποτέλεσμα το σύστημα να μη
λειτουργεί με ακρίβεια.
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• Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με
τα μάτια ή το δέρμα σας,
ξεπλύνετε την περιοχή με
άφθονη ποσότητα νερού και
απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό

Μέρη συσκευής
Πίνακας χειριστηρίων

Σε καμία περίπτωση μην εισάγετε μια
κάρτα ακανόνιστου σχήματος στην
υποδοχή της κάρτας SD.

C02

Εάν στο παρμπρίζ τοποθετηθεί
αντιηλιακή προστασία ανακλαστικής
μεταλλικής επίστρωσης, θα
επηρεαστεί η λήψη GPS.
Εάν η οθόνη υγρών κρυστάλλων
ραγίσει, προσέξτε να μην έρθετε σε
επαφή με το υγρό που εκρέει μέσα
από την οθόνη. Μπορεί να
προκληθεί φλεγμονή στο δέρμα σας.
• Σε περίπτωση κατάποσης του
υγρού, απευθυνθείτε αμέσως σε
ιατρό.

Οι κάρτες αυτές μπορεί να
σφηνώσουν ή να προκαλέσουν ζημιά
στην υποδοχή. Σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να
αντικαταστήσετε τη μονάδα με δική
σας επιβάρυνση.
Η μονάδα ενδέχεται να μη λειτουργεί
κανονικά σε εξαιρετικά χαμηλές ή
υψηλές θερμοκρασίες. Φροντίστε
ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος
να επανέλθει σε φυσιολογικά
επίπεδα για να διασφαλίσετε ότι η
συσκευή θα λειτουργήσει κανονικά.

14

1. NAVI: Πλοήγηση
2. MENU: Βασικό μενού
3. TRIP: Πληροφορίες για την
οδήγηση
4. DIM: Εναλλάσσει την οθόνη
μεταξύ ενδείξεων ημέρας και
ενδείξεων νύχτας.
5. Υποδοχή κάρτας SD
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4. Ρύθμιση της έντασης ήχου

Διάμετρος τιμονιού (mm)

Προσοχή

17

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
λειτουργίας
2. Μετάβαση στον επόμενο σταθμό
ή μουσικό κομμάτι
Για να μεταβείτε στον επόμενο
σταθμό στην επιλεγμένη ζώνη
συχνοτήτων ή στο επόμενο
μουσικό κομμάτι
3. Αλλαγή λειτουργιών
Εναλλαγή μεταξύ AM,FM, CD,
AUX, NAVI και Multimedia κάθε
φορά που πατάτε το κουμπί.

Ο διακόπτης στο τιμόνι μπορεί να
μην είναι διαθέσιμος, ανάλογα με
τον τύπο του οχήματος.
• Εάν πατήσετε το κουμπί MODE
ή SEEK πολλές φορές σε πολύ
μικρό χρονικό διάστημα,
μπορεί να προκληθεί
υπερφόρτωση του
επεξεργαστή (CPU) με
αποτέλεσμα το σύστημα να
"κρασάρει".

Βασικές λειτουργίες
Ενεργοποίηση του συστήματος

18

Το σύστημα πλοήγησης τίθεται σε
λειτουργία όταν γυρίζετε το διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση ACC ή ON. Όταν
το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, στην
οθόνη εμφανίζεται η λειτουργία που είχε
χρησιμοποιηθεί την τελευταία φορά.
Όταν σβήνετε τον κινητήρα, η συσκευή
τίθεται εκτός λειτουργίας. Μετά το
σβήσιμο του κινητήρα, το σύστημα
λειτουργεί επί 30 δευτερόλεπτα για να
αποθηκεύσει τα δεδομένα.
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Προσοχή
• Η λειτουργία που
χρησιμοποιείται τελευταία
αποθηκεύεται όταν σβήσετε
τον κινητήρα.
• Εάν θέσετε το σύστημα σε
λειτουργία εντός 30
δευτερολέπτων από τη στιγμή
που βγάλετε το κλειδί από το
διακόπτη, το σύστημα δεν
χρειάζεται χρόνο εκκίνησης.
• Για να επαναρυθμίσετε το
σύστημα, πατήστε ταυτόχρονα
τα κουμπιά MENU και TRIP επί
10 δευτερόλεπτα. Αφήστε τα
κουμπιά όταν αρχίσει η
επανεκκίνηση του συστήματος.

Χειριστήρια συστήματος
Το σύστημα πλοήγησης διαθέτει τα
παρακάτω πλήκτρα.

Βασικό μενού
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να
εμφανιστεί η οθόνη Βασικό μενού.
Από αυτή την οθόνη μπορείτε να
αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις
λειτουργίες του συστήματος
πλοήγησης. Τα κουμπιά στην οθόνη
επισημαίνονται όταν μια λειτουργία
είναι διαθέσιμη και απενεργοποιούνται
όταν δεν είναι διαθέσιμα.

20

1. NAVI: Πλοήγηση
2. MENU: Βασικό μενού
3. TRIP: Πληροφορίες για την
οδήγηση
4. DIM: Αλλαγή φωτεινότητας
21

1. Πλοήγηση
2. MP3
3. Ταινία
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4. Πληροφορίες διαδρομής
5. Πληροφορίες ATC
6. Ρυθμίσεις

MP3

11. Επόμενο αρχείο
12. Ανώτερος φάκελος
13. Τυχαία σειρά

22

1. Πληροφορίες αρχείου
2. Χρόνος αναπαραγωγής
3. Κατάσταση αναπαραγωγής
4. Τρέχων φάκελος
5. Λίστα αρχείων
6. Επανάληψη
7. Έλεγχος λίστας
8. Διακοπή
9. Προηγούμενο αρχείο
10. Αναπαραγωγή/Παύση
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Ταινία

Ταξίδι

24
23

1.
2.
3.
4.

Τρέχων φάκελος
Λίστα αρχείων
Ανώτερος φάκελος
Έλεγχος λίστας

5. Διακοπή
6. Προηγούμενο αρχείο
7. Αναπαραγωγή/Παύση
8. Επόμενο αρχείο
9. Λίστα αρχείων
10. Επανάληψη
11. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
πλήρους οθόνης
12. Κατάσταση αναπαραγωγής

25

1. Μηδενισμός μέσης ταχύτητας
οχήματος
2. Μηδενισμός χρονικής διάρκειας
οδήγησης
3. Μηδενισμός μέσης κατανάλωσης
καυσίμου
4. Μέση ταχύτητα οχήματος
5. Χρόνος οδήγησης
6. Μέση κατανάλωση καυσίμου
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ροή αέρα κ.λπ. Αυτή η αναδυόμενη
οθόνη εμφανίζεται επί
5 δευτερόλεπτα.

7. Απόσταση που μπορεί να
διανυθεί με το υπολειπόμενο
καύσιμο
8. Πλαίσιο ενδείξεων πυξίδας
9. Επιστροφή στο Βασικό μενού
ATC

C13A

Οι πληροφορίες ATC εμφανίζονται
στο κάτω μέρος της οθόνης είτε
πατώντας το κουμπί ATC στο Βασικό
μενού είτε όταν αλλάζουν οι
πληροφορίες για το σύστημα
κλιματισμού όπως η θερμοκρασία, η
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Ρυθμίσεις

C13B
28

Προσοχή
Εάν θέλετε να μάθετε λεπτομερείς
πληροφορίες ATC, ανατρέξτε στην
ενότητα για το σύστημα
κλιματισμού.

1.
2.
3.
4.
5.

Ρύθμιση αφής οθόνης
Πληροφορίες συστήματος
Ενημέρωση συστήματος
Ενημέρωση πλοήγησης
Προτιμήσεις χρήστη
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Ρύθμιση συστήματος
Ένταση ήχου
1. MP3, ταινία, FM/AM, CD
Μπορείτε να ρυθμίσετε την
ένταση περιστρέφοντας το
κουμπί έντασης του
ηχοσυστήματος ή πατώντας το
διακόπτη στο τιμόνι.
Εάν πατήσετε το κουμπί έντασης,
ενεργοποιείται η λειτουργία
σίγασης. Πατήστε το ξανά για να
ενεργοποιήσετε ξανά τον ήχο.
Για να κλείσετε τον ήχο, πατήστε
το κουμπί έντασης επί 3
δευτερόλεπτα. Όταν ο ήχος είναι
απενεργοποιημένος, στην οθόνη
εμφανίζονται πληροφορίες ATC.
2. Πλοήγηση
Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές
έντασης της φωνητικής
καθοδήγησης μόνο στη
λειτουργία Πλοήγησης. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε να
απενεργοποιήσετε τη φωνητική
καθοδήγηση.

Δεν μπορείτε να αυξήσετε ή να
μειώσετε την ένταση ήχου των
πληροφοριών πλοήγησης σε
σχέση με άλλες πηγές ήχου.

δευτερόλεπτα για να σβήσει η οθόνη.
Στο διάστημα που η οθόνη είναι
σβηστή, η λειτουργία προσδιορισμού
θέσης GPS παραμένει ενεργή.
Η οθόνη ανάβει ξανά εάν πατήσετε
οποιοδήποτε πλήκτρο.

Οθόνη

Προσοχή
• Σύμφωνα με το φως του
περιβάλλοντος, η φωτεινότητα
της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο
ταμπλό.

30

Εάν πατήσετε το πλήκτρο DIM, το
σύστημα μειώνει τη φωτεινότητα έως
και 70 %.
Υπάρχουν 3 βήματα για να ρυθμίσετε
τη φωτεινότητα της οθόνης.
(Ενεργ.  50 %  70 %  Ενεργ.)
Πατήστε το πλήκτρο DIM επί 3

Ρυθμίσεις
Αφή: ρύθμιση της οθόνης αφής.
Πληροφορίες συστήματος: εμφανίζει
τις πληροφορίες του λογισμικού του
συστήματος πλοήγησης.
Ενημέρωση συστήματος
Ενημέρωση πλοήγησης
Προτιμήσεις χρήστη: προσαρμογή του
συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται
καλύτερα στις ανάγκες σας.
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Πληροφορίες συστήματος
Εμφάνιση της τρέχουσας έκδοσης
του συστήματος.

Αφή

Ενημέρωση συστήματος

31

Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη
αφής εάν δεν αποκρίνεται με ακρίβεια
στην αφή των δακτύλων σας.
Πατήστε στο κέντρο του στόχου με τη
γραφίδα. Όταν ο στόχος μετακινείται
σε μια άλλη θέση, πατήστε στο νέο
στόχο. Επαναλάβετε κάθε φορά για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία
ρύθμισης.

33

32

H/W: hardware
S/W: λογισμικό
O/S: λειτουργικό σύστημα
GPS: υλικολογισμικό (Firmware)
GPS

Εισάγετε την αναβαθμίσιμη κάρτα SD
στην υποδοχή κάρτας SD. (Για την
αναβαθμίσιμη κάρτα SD, απευθυνθείτε
σε έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της GM)
Πατήστε το πλήκτρο MENU και
αγγίξτε το κουμπί Ρυθμίσεις.
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Ενημέρωση πλοήγησης

34

Πατήστε το κουμπί Ενημέρωση
συστήματος.

35

Πατήστε το κουμπί ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
για να ενημερωθεί το σύστημα. Εάν
δεν θέλετε να ενημερώσετε το
σύστημα, πατήστε την επιλογή
Έξοδος για απενεργοποίηση.

Προσοχή
• Μην αφαιρέσετε την κάρτα SD,
μην σβήσετε τον κινητήρα ή
μην χρησιμοποιήσετε το
σύστημα ενώ γίνεται
ενημέρωση, για να αποφύγετε
τυχόν βλάβη του συστήματος.

33

Εισάγετε την αναβαθμίσιμη κάρτα
SD στην υποδοχή κάρτας SD. (Για
να αγοράσετε αναβαθμίσιμη κάρτα
πλοήγησης SD, απευθυνθείτε σε
έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
της GM)
Πατήστε το πλήκτρο MENU και
αγγίξτε το κουμπί Ρυθμίσεις.
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Προτιμήσεις χρήστη
Μπορείτε να προσαρμόσετε το
σύστημα πλοήγησης έτσι, ώστε να
είναι πιο εύχρηστο. Μπορείτε να
ρυθμίσετε τη Μονάδα μέτρησης
οθόνης, τη Γλώσσα και τη Ζώνη ώρας.
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας
πατώντας το κουμπί Αποθήκευση.

34

Πατήστε το κουμπί Ενημέρωση
συστήματος.

36

Μονάδα μέτρησης οθόνης
Η ρύθμιση αυτή σας επιτρέπει να
αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης που
χρησιμοποιείται στο σύστημα.

Πατήστε το κουμπί ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
για να ενημερωθεί το σύστημα
πλοήγησης.

Προσοχή
• Ανάλογα με το μέγεθος των
αρχείων, χρειάζονται έως και
25 λεπτά για την ενημέρωση.

C13C
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Απόσταση: μίλια ή χιλιόμετρα

ΓΛΩΣΣΑ

Ζώνη ώρας

Θερμοκρασία: Κελσίου ή
Φαρενάιτ
Όγκος: Liter (λίτρα) ή Gallon
(γαλόνια)
Σημείωση
Όταν ως μονάδα όγκου έχετε
επιλέξει Gallon (γαλόνια), η
μονάδα μέτρησης απόστασης στις
πληροφορίες ταξιδίου αλλάζει σε
Miles (Μίλια) αυτόματα.
C13D

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
Αυτό το σύστημα υποστηρίζει 11
γλώσσες για το κείμενο οθόνης στο
βασικό μενού. Το μενού πλοήγησης
υποστηρίζει 11 γλώσσες για το
κείμενο οθόνης καθώς και φωνητικές
εντολές.

C13E

Χρησιμοποιήστε το κουμπί qr για να
ρυθμίσετε την κατάλληλή ζώνη
ώρας. Ελέγξτε εάν έχετε
ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις
θερινής/χειμερινής ώρας για τη ζώνη
ώρας στην οποία βρίσκεστε. (Οι
ρυθμίσεις θερινής/χειμερινής ώρας
δεν ρυθμίζονται αυτόματα.)
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Λίστα ζωνών ώρας που μπορείτε να επιλέξετε.
Ζώνη ώρας

Ένδειξη

Romance Standard Time

(GMT+01:00) Βρυξέλες

GMT Standard Time

(GMT+00:00) Λονδίνο

Western Europe Standard Time

(GMT+01:00) Άμστερνταμ

Central European Standard Time
Central Europe Standard Time

(GMT+01:00) Σεράγιεβο
(GMT+01:00) Βελιγράδι

GTB Standard Time

(GMT+02:00) Βουκουρέστι
Ανάλογα με τη θέση του οδηγού του
οχήματος μορεί να επιλεχθεί
δεξιοτίμονο / αριστεροτίμονο.

C13F
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Λειτουργία του συστήματος
1. ΠΟΛΥΜΕΣΑ
MP3
Πρότυπο αρχείων MP3 με δυνατότητα αναπαραγωγής
Τύπος συμπίεσης
Συχνότητα δειγματοληψίας
Bit rate
Μέγ. αριθμός επιπέδων καταλόγου

MPEG-1 Audio Layer III
8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1,
48 (kHz)
8~320 (kbps)
8

Μέγ. αριθμός χαρακτήρων για το
όνομα φακέλων/αρχείων

64 Bytes

Σύνολο χαρακτήρων για το όνομα
φακέλων/αρχείων

A έως Z, 0 έως 9, _ (κάτω παύλα)

Μέγ. αριθμός φακέλων

256

Μέγ. αριθμός αρχείων

512

ID3 Tag

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

• Για σταθερή ποιότητα ήχου κατά
την αναπαραγωγή συνιστάται
σταθερό bit rate 96, 128 ή
192 kbps με συχνότητα
δειγματοληψίας 44,1 kHz.
• Εάν το bit rate υπερβεί τα
192 kbps, μπορεί να παρατηρηθεί
υπερπήδηση ήχου κατά την
αναπαραγωγή των MP3.
Χρησιμοποιείτε bit rate 192 kbps ή
χαμηλότερο για τα MP3.

Προσοχή
• Τα αρχεία που δεν είναι MP3
θεωρούνται και αυτά αρχεία.
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Τρόπος χρήσης του MP3 player

22
40

Πατήστε το πλήκτρο MENU και
αγγίξτε το κουμπί MP3.
Πατήστε το κουμπί MODE στο τιμόνι
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη MP3.
Η λειτουργία αλλάζει όταν πατάτε το
διακόπτη στο τιμόνι.
AM  FM  CD  AUX  NAVI
 Multimedia  επιστροφή στα AM

1. Πληροφορίες αρχείου: εμφανίζει
το αρχείο που αναπαράγεται τη
συγκεκριμένη στιγμή.
2. Χρόνος αναπαραγωγής
3. Κατάσταση αναπαραγωγής
4. Τρέχων φάκελος: εμφανίζει το
επίπεδο του αρχείου που
αναπαράγεται τη συγκεκριμένη
στιγμή.
5. Λίστα αρχείων

6. Επανάληψη: Το αρχείο που
αναπαράγεται τη συγκεκριμένη
στιγμή θα επαναληφθεί.
7. Χειριστήριο λίστας: μετακίνηση
μεταξύ των σελίδων.
8. Διακοπή
9. Προηγούμενο αρχείο: επιλέγει το
προηγούμενο μουσικό αρχείο.
10. Αναπαραγωγή/Παύση
11. Επόμενο αρχείο: επιλέγει το
επόμενο μουσικό αρχείο.
12. Υψηλότερος φάκελος: Εμφανίζει
το φάκελο του αμέσως ανώτερου
επιπέδου.
13. Τυχαία σειρά: αναπαράγει
τραγούδια με τυχαία σειρά.
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Ταινία
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων
Ήχος

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

Εικόνα

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

DTS

Δεν υποστηρίζεται

Μέγ. ανάλυση

800 x 480

BG_CAUTION

Προσοχή
• Μια ταινία με ανάλυση
υψηλότερη από 800x480
ενδέχεται να μην αναπαραχθεί
σωστά.
• Κατά την αναπαραγωγή μιας
ταινίας, ο χειρισμός άλλων
λειτουργιών επιβραδύνεται.
• Στην περίπτωση της
συνδυαστικής λειτουργίας
κάρτας SD (συνδυασμός ήχου,
βίντεο και δεδομένων) μόνο τα
αρχεία ήχου ή βίντεο
αναγνωρίζονται και
αναπαράγονται, ανάλογα με τη
λειτουργία που έχει επιλεχθεί.
• Για την ασφάλεια του οδηγού,
η αναπαραγωγή ταινιών είναι
εφικτή μόνο όταν το αυτοκίνητο
είναι σταματημένο.

Σύστημα Infotainment 201

Τρόπος χρήσης του Movie player

23
40

Πατήστε το πλήκτρο MENU και
αγγίξτε το κουμπί Movie.

1.
2.
3.
4.

Τρέχων φάκελος
Λίστα αρχείων
Ανώτερος φάκελος
Έλεγχος λίστας

44

5. Διακοπή
6. Προηγούμενο αρχείο
7. Αναπαραγωγή/Παύση
8. Επόμενο αρχείο
9. Λίστα αρχείων
10. Επανάληψη
11. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
πλήρους οθόνης
12. Κατάσταση αναπαραγωγής
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Κάρτα SD
• Ο τύπος HDD/μνήμη CF δεν
υποστηρίζεται.
• Η μορφή αρχείων DRM
(Διαχείριση ψηφιακών
δικαιωμάτων) δεν λειτουργεί.

2. Λειτουργίες πληροφοριών
Ταξίδι

Προσοχή
Σε καμία περίπτωση μην εισάγετε
μια κάρτα ακανόνιστου σχήματος
στην υποδοχή της κάρτας SD.
Οι κάρτες αυτές μπορεί να
σφηνώσουν ή να προκαλέσουν
ζημιά στην υποδοχή. Σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να
αντικαταστήσετε τη μονάδα με δική
σας επιβάρυνση.

25

40

Οι πληροφορίες διαδρομής
εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με
την οδήγηση με τη μορφή γραφικών.
Πατήστε το πλήκτρο TRIP ή το
πλήκτρο MENU και αγγίξτε το κουμπί
Trip.
Πατήστε το κουμπί r για κλείσιμο.

1. Μηδενισμός μέσης ταχύτητας
οχήματος
2. Μηδενισμός χρονικής διάρκειας
οδήγησης
3. Μηδενισμός μέσης κατανάλωσης
καυσίμου
4. Μέση ταχύτητα οχήματος
5. Χρόνος οδήγησης
6. Μέση κατανάλωση καυσίμου
7. Απόσταση που μπορεί να
διανυθεί με το υπολειπόμενο
καύσιμο
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Εμφανίζει την εκτιμώμενη
απόσταση που μπορείτε να
διανύσετε με το καύσιμο που
απομένει στο ρεζερβουάρ. Η
απόσταση αυτή υπολογίζεται
από τη μέση οικονομία καυσίμου
στα τελευταία μίλια, που σημαίνει
ότι μπορεί να διαφέρει ανάλογα
με την ταχύτητα, την κατάσταση
της κυκλοφορίας, κ.λπ.
8. Πλαίσιο ενδείξεων πυξίδας:
κατεύθυνση της κίνησης του
οχήματος
9. Επιστροφή στο Βασικό μενού
* επιλέξτε μηδενισμό όταν ξεκινάτε
ένα ταξίδι ή μια διαδρομή που θέλετε
να καταχωρηθεί.

ATC

C13A
33

Οι πληροφορίες ATC εμφανίζουν την
κατάσταση του συστήματος
κλιματισμού.
Πατήστε το πλήκτρο MENU και
αγγίξτε το κουμπί ATC.
Οι πληροφορίες ATC εμφανίζονται
επίσης εάν πατήσετε το κουμπί
έντασης του ηχοσυστήματος επί
3 δευτερόλεπτα.

1.
2.
3.
4.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας
Εξωτερική θερμοκρασία
Κατεύθυνση ανέμου
Κατάσταση του συστήματος
κλιματισμού (ενεργ./απενεργ.)
5. Κατάσταση AUTO
(ενεργ./απενεργ.)
6. Ισχύς ανέμου
Κάμερα πίσω θέασης
Όταν προσπαθείτε να σταθμεύσετε
το όχημα, στην οθόνη εμφανίζεται
μια κατευθυντήρια γραμμή.
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(η κατευθυντήρια γραμμή
εμφανίζεται όταν μετακινήσετε τον
επιλογέα στην όπισθεν)

Προσοχή

C03

C04

• Αυτή η λειτουργία δεν
υποστηρίζεται σε όλους τους
τύπους του οχήματος.
• Η κάμερα οπίσθιας προβολής
μπορεί να αποβεί επικίνδυνη σε
κάποια απρόβλεπτη περίπτωση.
Όταν σταθμεύετε η προσοχή
σας πρέπει να είναι στραμμένη
προς όλες τις κατευθύνσεις.
• Η κατευθυντήρια γραμμή
βελτιστοποιείται σύμφωνα με
το πλάτος του οχήματος.
Ωστόσο η γραμμή στάθμευσης
μπορεί να μη συμπίπτει με την
κατευθυντήρια γραμμή.
• Μειώστε την ένταση ήχου
(MP3, σύστημα πλοήγησης)
έτσι ώστε να μπορείτε να
ακούσετε τον προειδοποιητικό
ήχο στάθμευσης.
• Εάν τραβήξετε έξω την κάρτα SD,
όταν είναι ενεργή η λειτουργία
Κάμερας πίσω θέασης, η συσκευή
μπορεί να υποστεί βλάβη.
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Έναρξη
Καλώς ήλθατε στο σύστημα
a-navi
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε για το
αυτοκίνητό σας το Προηγμένο Σύστημα
Πλοήγησης ("Σύστημα A-Navi") για την
πλοήγησή σας στην Ευρώπη. Αυτό το
εγχειρίδιο παρέχει μια λεπτομερή
περιγραφή του λογισμικού πλοήγησης.
Μπορείτε να μάθετε εύκολα πώς να το
χρησιμοποιείτε. Σας συνιστούμε επίσης
να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο για να
κατανοήσετε τις οθόνες και τα βήματα
χειρισμού του συστήματος A-Navi.
1. Προφυλάξεις
• Για την ασφάλειά σας,
συνιστούμε να χειρίζεστε το
σύστημα A-Navi πριν αρχίσετε το
ταξίδι σας. Μη χειρίζεστε το
σύστημα A-Navi ενώ οδηγείτε,
διότι κάτι τέτοιο μπορεί να
οδηγήσει σε σύγκρουση ή ζημιά.
Ζητήστε από το συνοδηγό να το
χειριστεί εάν είναι απαραίτητο.

• Ο εκάστοτε κώδικας οδικής
κυκλοφορίας και οι συνθήκες
οδήγησης πρέπει να τηρούνται
πάντοτε. Έχουν προτεραιότητα
σε σχέση με τις οδηγίες
οδήγησης που παρέχει το
σύστημα A-Navi.
• Παρότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα
θέματα ασφάλειας κατά το
σχεδιασμό του συστήματος
A-Navi, η χρήση συστήματος
πλοήγησης δεν απαλλάσσει τον
οδηγό από την ευθύνη του για
σωστή και συνετή οδική
συμπεριφορά.

2. Εισαγωγή στο σύστημα a-navi
• Γρήγορο και εύκολο στην
εκμάθηση --- μπορείτε να μάθετε
πώς χρησιμοποιείται εύκολα
εντός 3 λεπτών.
• Έξυπνη διαχείριση
πολλαπλών χαρτών --- Το
σύστημα A-Navi δεν χρειάζεται
να αλλάζετε χάρτες κατά την
πλοήγηση σε τμήματα χαρτών ή
χώρες. Μπορείτε να μετακινήσετε
την οθόνη του χάρτη προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση και να
ελέγξετε τις πληροφορίες των
σημείων ενδιαφέροντος (POI)
στο χάρτη.
• Γρήγορος καθορισμός θέσης
με απεικόνιση --- μπορείτε να
εντοπίσετε πολύ γρήγορα την
τρέχουσα θέση και να βρείτε
πληροφορίες σχετικά με την
επόμενη στροφή.
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• Ομαλή κύλιση στο χάρτη --Όταν οδηγείτε, γίνεται κύλιση
προς τα πάνω ή κάτω στο χάρτη
για να έχετε καλύτερη εικόνα της
τοποθεσίας ή της θέσης στην
οποία βρίσκεστε.
• Μεγέθυνση/Σμίκρυνση --Η κλίμακα του χάρτη
προσαρμόζεται ανάλογα με την
ταχύτητα οδήγησης. Με αυτό τον
τρόπο έχετε σωστή εικόνα του
χάρτη.
• Διακ Λειτ Ημέρας/Νύχτας --μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα
το φωτισμό του χάρτη και το
χρώμα της ένδειξης θέσης. Με
αυτό τον τρόπο έχετε καλύτερη
απεικόνιση του χάρτη τη νύχτα.
• Δύο ενδιάμεσα σημεία --Με τα 2 ενδιάμεσα σημεία το
μέγιστο μπορείτε να καθοδηγηθείτε
μέχρι τον προορισμό σας από
σημείο σε σημείο.

• 23 κατηγορίες POI --Το σύστημα A-Navi σας δίνει τη
δυνατότητα να αναζητήσετε
εστιατόρια, αεροδρόμια,
πρατήρια βενζίνης, κ.λπ. με
άνεση και ευκολία.
• Λογικός προγραμματισμός
διαδρομής --- συνυπολογίζει
όλους τους κανονισμούς οδικής
κυκλοφορίας κατά τον
προγραμματισμό μιας διαδρομής,
όπως μονόδρομους, απαγορευτικά
στροφής, κ.ο.κ. Επιπλέον, ο
χρήστης μπορεί να αλλάξει τις
επιλογές διαδρομής ανάλογα με τις
οδηγικές του προτιμήσεις ή τις
συνθήκες οδήγησης.
• Πληροφορίες σχετικά με τις
στροφές --- Παρέχονται με
λεπτομερείς πληροφορίες για
κάθε στροφή μιας προτεινόμενης
διαδρομής, ενώ μπορείτε επίσης
να δείτε όλες τις στροφές καθόλη
τη διαδρομή.

• Σχηματικός χάρτης
διασταυρώσεων --- Η σαφής
σχηματική απεικόνιση κάθε
διασταύρωσης εγγυάται ότι θα
βλέπετε κάθε διασταύρωση εκ
των προτέρων και σας διατηρεί
στο σωστό δρόμο μέχρι τον
προορισμό σας.
• Πληροφορίες για δορυφόρους
GPS --- Μπορείτε να δείτε την
κατάσταση και τον αριθμό των
σημάτων που λαμβάνονται από
τους δορυφόρους GPS.
• Αρχείο καταγραφής --Το σύστημα A-Navi καταχωρεί τα
στοιχεία του ταξιδιού σας.
Μπορείτε να αναπαράγετε αυτές
πληροφορίες ή να τις
χρησιμοποιήσετε ξανά σε
επόμενες διαδρομές.
• Θέσεις πολλαπλών POI --Εμφανίζονται δύο ή περισσότερα
σημεία ενδιαφέροντος (POI) στην
ίδια ή κοντινή τοποθεσία.
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• Πλοήγηση σε σήραγγες και
υπόγειους χώρους
στάθμευσης --- Το σύστημα
πλοήγησης γυροσκοπικής
αδράνειας συμβάλλει έτσι, ώστε
να μη χάσετε ποτέ το δρόμο σας
λόγω απώλειας σήματος GPS.
• Πλοήγηση εκτός δρόμου --Όταν οδηγείτε σε διαδρομές
εκτός δρόμου, το σύστημα
αποθηκεύει αυτόματα την
τρέχουσα θέση σας και τη
διαδρομή που έχετε διανύσει στο
χάρτη.
• Αριστεροτίμονο/Δεξιοτίμονο --Μπορείτε να επιλέξετε οδήγηση
για αριστεροτίμονο/δεξιοτίμονο
μεταξύ χαρτών και της στήλης
Πληροφορίες πλοήγησης
προκειμένου να τηρείτε τον
κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
ένδειξης ταχύτητας οχήματος --Εμφάνιση ή απόκρυψη της
τρέχουσας ταχύτητας του
οχήματος.

• Πινακίδα αυτοκ/του --Εμφανίζει την απόσταση από την
τρέχουσα θέση σας έως την
επόμενη έξοδο.
• Υποστήριξη πολλαπλών
γλωσσών --- Υποστηρίζει
11 φωνές και γλώσσες.
• Συναγερμός ασφάλειας για
υπερβολική ταχύτητα --Ο συναγερμός ασφάλειας
βασίζεται στο όριο ταχύτητας που
προβλέπει ο νόμος σε
διαφορετικούς τύπους
οδοστρώματος. Το σύστημα σας
ειδοποιεί μέσω φωνητικών
οδηγιών όταν πλησιάζετε σε
δρόμο που ισχύει όριο ταχύτητας.
Εκτός αυτού, μπορείτε να
ρυθμίσετε την ανοχή ταχύτητας
από το 0 στο 20 %.

Έναρξη
Το A-Navi System είναι μια καλή
επιλογή για σύστημα πλοήγησης
αυτοκινήτου. Μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε εύκολα αγγίζοντας
την οθόνη ή σχεδιάζοντας το χάρτη
με το δάκτυλό σας.
Γρήγορη αναφορά
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει μια
σύντομη εισαγωγή στον τρόπο
χρήσης του συστήματος A-Navi.
Πριν εξερευνήσουμε όλες τις
λεπτομερείς λειτουργίες που παρέχει
αυτή η εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι:
• Το σύστημα A-Navi αναζητά
πληροφορίες θέσης από
τουλάχιστον τρεις δορυφόρους
και το στίγμα της θέσης σας
προσδιορίζεται μόλις η εφαρμογή
τεθεί σε λειτουργία.
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Όταν χρησιμοποιήσετε το δέκτη GPS
για πρώτη φορά, μπορεί να
χρειαστούν 2-3 λεπτά μέχρι να
"κλειδώσουν" οι πληροφορίες από το
δορυφόρο και να επιτευχθεί ο
προσανατολισμός της ακριβούς
θέσης (κρύα εκκίνηση). Το στίγμα της
θέσης σας αποθηκεύεται στη μνήμη.
Για τις επόμενες χρήσης του δέκτη
GPS, χρειάζονται μόλις 1-3 λεπτά για
να εντοπιστεί η θέση σας (θερμή
εκκίνηση). Μόλις η θέση σας
προσδιοριστεί από το δέκτη GPS,
το σύστημα αρχίζει αμέσως την
πλοήγηση χωρίς περαιτέρω χειρισμό
όταν ενεργοποιείτε την εφαρμογή.

2. Έναρξη

Εικόνα 2.2 Επισήμανση
προσοχής συστήματος

Εικόνα 2.1 Οθόνη
καλωσορίσματος

P22
P21

• Όταν θέτετε το σύστημα A-Navi
σε λειτουργία για πρώτη φορά, το
σύστημα εισέρχεται στην οθόνη
καλωσορίσματος "Welcome" της
Chevrolet.
Μεσολαβούν περίπου
15 δευτερόλεπτα προκειμένου
η οθόνη "Welcome" να μεταβεί
στην οθόνη προσοχής "Caution".

• Διαβάστε την επισήμανση
Προσοχής του συστήματος
A-Navi προσεκτικά και κάντε κλικ
Πατήστε το κουμπί "Συμφωνώ"
για να εισέλθετε στην οθόνη
"Free Navi Map".
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Εικόνα 2.4 Μενού ελεύθερης
πλοήγησης

Εικόνα 2.3 Χάρτης ελεύθερης
πλοήγησης

• Αγγίξτε την επιλογή "Μετάβαση"
για να ορίσετε προορισμό(-ούς).
• Αγγίξτε την επιλογή ":Επιλογές
χάρτη" για να αλλάξετε τις
παραμέτρους χάρτη.
• Αγγίξτε την επιλογή "Ρυθμίσεις"
για να αλλάξετε όλες τις
παραμέτρους των ρυθμίσεων.
• Εάν πατήσετε το πλήκτρο
λειτουργίας s, το σύστημα θα
επιστρέψει στο χάρτη
πλοήγησης.

P23

• Στο Χάρτη ελεύθερης
πλοήγησης, μπορείτε να αφήσετε
το σύστημα να λειτουργεί χωρίς
να το χειρίζεστε και να επιτηρεί τη
διαδρομή στην οποία κινείται το
αυτοκίνητο.

P24

• Εάν θέλετε να αποκτήσετε
πρόσβαση σε περισσότερες
λειτουργίες, αγγίξτε το Βασικό
μενού στο Χάρτη ελεύθερης
πλοήγησης. Το σύστημα στη
συνέχεια θα εισέλθει στην οθόνη
Μενού ελεύθερης πλοήγησης.
Στο Μενού ελεύθερης πλοήγησης,
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση
σε βασικές λειτουργίες του
συστήματος A-Navi όπως οι εξής:

Όταν χρησιμοποιήσετε το σύστημα
A-Navi για πρώτη φορά, μπορεί να
θελήσετε να αλλάξετε τη γλώσσα του
συστήματος.
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3. Χάρτες πλοήγησης διαδρομής
& ελεύθερης πλοήγησης
Η οθόνη χαρτών Πλοήγησης
διαδρομής/Ελεύθερης πλοήγησης
είναι η οθόνη συστήματος A-Navi
που χρησιμοποιείται πιο συχνά.
Η οθόνη του Χάρτη ελεύθερης
πλοήγησης εμφανίζεται κατά την
"κρύα εκκίνηση" του συστήματος
A-Navi, ενώ η οθόνη του Χάρτη
πλοήγησης διαδρομής εμφανίζεται
εάν συνεχίσετε από την τελευταία
πλοήγηση όταν κάνετε επανεκκίνηση
στο σύστημα.
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Εικόνα 2.5 Χάρτης πλοήγησης διαδρομής

P25
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Εικόνα 2.6 Χάρτης ελεύθερης πλοήγησης

P26
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1. Εικονίδιο αυτοκινήτου --δείχνει την τρέχουσα θέση και
κατεύθυνση οδήγησης.
2. Σύμβολο στροφής --- Το ασημί
βέλος σας δείχνει ποιο δρόμο
πρέπει να ακολουθήσετε στην
επόμενη στροφή.
3. Τρέχων δρόμος --- το πεδίο
είναι κενό εάν ο δρόμος δεν έχει
όνομα.
4. Επόμενος δρόμος --- το όνομα
του επόμενου δρόμου που
πλησιάζετε.
5. Σχήμα στροφής--- δείχνει το
σχήμα του δρόμου στην επόμενη
στροφή. Εάν αγγίξετε αυτό το
εικονίδιο, από το σύστημα θα
ακουστεί μια αναγγελία με
πληροφορίες για την επόμενη
στροφή με τη μορφή "About 900
meters, turn left" (Σε 900 μέτρα
περίπου, στρίψτε αριστερά).

6. Απόσταση μέχρι επόμενη
στροφή --- σας δείχνει εικονικά
την απόσταση μέχρι την επόμενη
στροφή.
7. Ράβδος αλλαγής απόστασης
8. Τρέχουσα ταχύτ --- δείχνει την
τρέχουσα ταχύτητα με την οποία
οδηγείτε.
9. Απομείν απόσταση --Απόσταση που απομένει
ανάμεσα στο σημείο έναρξης και
τον προορισμό ή το επόμενο
ενδιάμεσο σημείο.
10. ETA --- Εκτιμώμενος χρόνος
μέχρι την άφιξη στον προορισμό.
11. Προειδοποίηση ταχύτητας --σας δείχνει την κάμερα ελέγχου
ταχύτητας μπροστά και το όριο
ταχύτητας

12. Κατάσταση GPS --- αγγίξτε το
για να εμφανιστεί η κατάσταση
GPS. Το γκρι χρώμα σημαίνει ότι
το σήμα του GPS είναι ασθενές ή
ότι δεν βρέθηκε GPS ενώ το
πράσινο χρώμα ότι βρέθηκε
GPS.
13. Ένταση --- αγγίξτε το για να
ρυθμίσετε την ένταση ήχου των
φωνητικών οδηγιών.
14. Πυξίδα --- δείχνει το Βορρά στο
χάρτη.
15. Μπάρα κλίμακας --- δείχνει την
κλίμακα του χάρτη.
16. Κουμπί μεγέθυνσης --- αγγίξτε
το για μεγέθυνση ενός τμήματος
του χάρτη.
17. Κουμπί σμίκρυνσης --- αγγίξτε
το για σμίκρυνση ενός τμήματος
του χάρτη.
18. Βασικό μενού--- αγγίξτε το για
να εισέλθετε στο Μενού
πλοήγησης διαδρομής.
19. Ταχύτητα οδήγησης --η τρέχουσα ταχύτητα οδήγησης.
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20. Γεωγραφικό μήκος/πλάτος --δείχνει το γεωγραφικό μήκος και
πλάτος του κέντρου του
τρέχοντος χάρτη.
21. Τρέχουσα ώρα
22. Βασικό μενού--- αγγίξτε το για
να εισέλθετε στο Μενού
ελεύθερης πλοήγησης.

Εικόνα 2.8 Αριθμητικό
πληκτρολόγιο

Εικόνα 2.7 Αλφαβητικό
πληκτρολόγιο

4. Πληκτρολόγια
Το σύστημα A-Navi διαθέτει ένα
αλφαβητικό πληκτρολόγιο με
λατινικό αλφάβητο, αριθμητικούς
χαρακτήρες, σημεία στίξης και
ειδικούς χαρακτήρες/σύμβολα σε
30 γλώσσες.
Το πληκτρολόγιο τύπου ABC
περιέχει μόνο γράμματα.

P27

P28

123: αγγίξτε το για να εμφανιστούν
οι αριθμητικοί χαρακτήρες και τα
σημεία στίξης.

v: αγγίξτε το για να επιστρέψετε το
πληκτρολόγιο ABC.

GER: αγγίξτε για να εμφανιστούν
ειδικά σύμβολα στα Γερμανικά.

}: αγγίξτε το για να διαγράψετε το
τελευταίο γράμμα που
καταχωρήσατε.

t: αγγίξτε για να εμφανιστούν τα
πληκτρολόγια με ειδικά σύμβολα σε
άλλες γλώσσες.

u: πλήκτρο διαστήματος.

Σύστημα Infotainment 215

Εικόνα 2.9 Πληκτρολόγιο ειδικών
χαρακτήρων

Χρήση του συστήματος
πλοήγησης

Εικόνα 3.2 Μενού ελεύθερης
πλοήγησης

Επιλογή προορισμού - πού
θέλετε να πάτε;
Εικόνα 3.1 Χάρτης ελεύθερης
πλοήγησης

P29

P32

4: αγγίξτε το για να επιστρέψετε
στην προηγούμενη οθόνη.
Στο χάρτη: αγγίξτε το για να
εμφανιστεί η τοποθεσία της
καταχώρησης που έχει επισημανθεί
στο χάρτη.
OK: επιβεβαιώστε την καταχώρησή
σας με το πληκτρολόγιο ή την
επιλογή σας.

P31

Για την πλοήγηση με το σύστημα
A-Navi ή για προγραμματίσετε μια
διαδρομή, πρέπει πρώτα να εισάγετε
τον προορισμό σας και στη συνέχεια
να υπολογίσετε τη διαδρομή.
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Στο "Χάρτης ελεύθερης πλοήγησης;"
(Εικόνα 3.1), αγγίξτε το "Βασικό
μενού" για να εισέλθετε στο "Μενού
ελεύθερης πλοήγησης" (Εικόνα 3.2),
και στη συνέχεια αγγίξτε την επιλογή
"Μετάβαση" για να εισέλθετε στο
"Μενού αναζήτησης" (Εικόνα 3.3).
Εικόνα 3.3 Μενού αναζήτησης

Στο Μενού αναζήτησης, το σύστημα
A-Navi σας επιτρέπει να ορίσετε με
έξι διαφορετικούς τρόπους μια
διεύθυνση, πόλη, POI (Σημείο
Ενδιαφέροντος) και άλλες
τοποθεσίες, που μπορείτε να
επιλέξετε ως σημείο εκκίνησης για
τον προορισμό σας. Σε αυτό το
κεφάλαιο περιγράφονται
λεπτομερώς τα βήματα χειρισμού
ένα προς ένα.

1. Αναζήτηση προορισμού βάσει
διεύθυνσης
Εικόνα 3.4 Αναζήτηση διεύθυνσης

P34

Για παράδειγμα: No.25,
Senckenberganlage, Frankfurt,
Germany
P33
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1. Αγγίξτε την επιλογή "Αναζήτηση
διεύθυνσης" στην οθόνη "Μενού
αναζήτησης".
• Στην οθόνη "Μενού
αναζήτησης" (Εικόνα 3.4),
αγγίξτε την επιλογή "Χώρα"
για να εισέλθετε στην οθόνη
"Αναζήτηση χώρας"
(Εικόνα 3.5).
Εικόνα 3.5 Αναζήτηση χώρας

• Στην οθόνη "Αναζήτηση
χώρας", η προεπιλεγμένη
χώρα είναι η είναι η πρόσφατη
χώρα αναζήτησης "Γερμανία".
Μπορείτε να αγγίξετε το
πλήκτρο w ή x για να
περιηγηθείτε στη λίστα χωρών
και να επιλέξετε μια χώρα
μεταξύ 41 ευρωπαϊκών
χωρών.
Εικόνα 3.6 Αναζήτηση πόλης

P35

2. Επιλέξτε μία χώρα μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών.

P36

3. Για να ορίσετε τον προορισμό,
εισάγετε πρώτα το όνομα της
πόλης και επιλέξτε την πόλη που
επιθυμείτε.
• Μπορείτε να εισάγετε το
όνομα της πόλης, ή το
πρόθεμα, και το σύστημα θα
παραθέσει αυτόματα σε λίστα
όλες τις πόλεις που ταιριάζουν
στα γράμματα που έχετε
καταχωρήσει.
• Αγγίξτε την πόλη που
επιθυμείτε και αγγίξτε το "OK"
για να επιβεβαιώσετε την
επιλογή της πόλης. Το
σύστημα επιστρέφει στην
οθόνη "Αναζήτηση
διεύθυνσης" (Εικόνα 3.7)
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Εικόνα 3.7 Αναζήτηση διεύθυνσης

Εικόνα 3.8 Αναζήτηση οδού

P37

4. Τώρα εισάγετε το όνομα του
δρόμου και επιλέξτε το δρόμο
που επιθυμείτε.
• Στην οθόνη "Αναζήτηση
διεύθυνσης", αγγίξτε το πεδίο
εισαγωγής Δρόμος και
μεταβείτε στην οθόνη
"Αναζήτηση οδού".

Εικόνα 3.9 Εισάγετε τον αρ. του
σπιτιού

P38

•

Στην οθόνη "Επιλογή οδού",
εισάγετε το όνομα του δρόμου
ή το πρόθεμα στο
πληκτρολόγιο.
• Μόλις επιλέξετε το δρόμο,
αγγίξτε το "OK", και στη
συνέχεια επιστρέψτε στην
οθόνη "Αναζήτηση διεύθυνσης".

P39

5. Εισάγετε τον αριθμό οικίας.
• Αφότου ορίσετε το δρόμο,
αγγίξτε το πεδίο με την
ένδειξη "Πατήστε εδώ και
ψάξτε τον αριθμό οικίας" για
να μεταβείτε στην οθόνη
"Αρ. οικίας".
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Εικόνα 3.11 Έλεγχος της θέσης
στο χάρτη

Εικόνα 3.10 Εισάγετε τον
Αρ. οικίας

P310

• Εισάγετε τον αριθμό του
σπιτιού με το πληκτρολόγιο
και αγγίξτε το "OK" για να
επιστρέψετε στην οθόνη
"Αναζήτηση διεύθυνσης".
Εάν ο αριθμός σπιτιού που
καταχωρήσατε δεν υπάρχει,
το σύστημα θα θεωρήσει το
πρώτο αποτέλεσμα ως την
προεπιλεγμένη θέση.

P311

6. Πατήστε στην επιλογή "Στο
χάρτη" για να ελέγξετε τη θέση
της διεύθυνσης που έχετε
καταχωρήσει ή πατήστε
απευθείας στο "OK" και μεταβείτε
στην επιλογή "Προγραμματισμός
διαδρομής".

• Τώρα μπορείτε να αγγίξετε
την επιλογή "Στο χάρτη" για
να ελέγξετε τη θέση της
καθορισμένης διεύθυνσης στο
χάρτη.
• Στη συνέχεια αγγίξτε το "OK",
το σύστημα θα εισέλθει στην
οθόνη "Προγραμματισμός
διαδρομής" για να αρχίσει η
πλοήγηση.
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Εικόνα 3.13 Αναζήτηση
διασταύρωσης οδών

Εικόνα 3.12 Πλάνο διαδρομής

• Στην οθόνη "Αναζήτηση
διεύθυνσης", αγγίξτε το πεδίο
εισαγωγής Διασταύρωση και
μεταβείτε στην οθόνη
"Διασταύρωση". Εμφανίζεται μια
λίστα με τις διαθέσιμες
διασταυρώσεις οδών μαζί με το
"Senckenberganlage". Στη
συνέχεια επιλέξτε τη
διασταύρωση που θέλετε και
αγγίξτε την επιλογή "Σε χάρτη"
για να δείτε την εικονική θέση του
δρόμου.

P312

• Στην οθόνη Προγραμματισμός
διαδρομής, μπορείτε να αγγίξετε
την επιλογή "Μετ" για να αρχίσετε
την πλοήγηση ή να αρχίσετε την
προσομοίωση της πλοήγησης
επιλέγοντας "Προσομ".
Ο εναλλακτικός τρόπος να εντοπίσετε
το σημείο μέσω διασταύρωσης.
Επιλογές: αφότου ορίσετε το
δρόμο, μπορείτε να επιλέξετε
αμέσως τη διασταύρωση οδών.

P313
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2. Αναζήτηση προορισμού βάσει
POI

Εικόνα 3.14 Αναζήτηση
διεύθυνσης

Εικόνα 3.15 Μενού αναζήτησης

P314

• Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε
τη διασταύρωση εισάγοντας το
όνομα ή το πρόθεμα, και το
σύστημα θα παραθέσει αυτόματα
σε λίστα όλους τους δρόμους που
πληρούν να κριτήρια αναζήτησης.
Μαρκάρετε το όνομα της οδού που
επιθυμείτε και αγγίξτε το "OK" για
να επιστρέψετε στην οθόνη
"Αναζήτηση διεύθυνσης"
(Εικόνα 3.14).

P315

Ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI)
είναι ένα σημείο το οποίο ο χρήστης
ενδέχεται να βρει χρήσιμο και
ενδιαφέρον. Οι θέσεις POI
επισημαίνονται στο χάρτη με ειδικά
εικονίδια.

Το σύστημα A-Navi παρέχει 23
κατηγορίες POI, όπως σημεία
διαμονής, πρατήρια βενζίνης,
εστιατόρια, αξιοθέατα, κ.λπ. Τα POI
της ίδιας κατηγορίας εμφανίζονται με
το ίδιο εικονίδιο. Εάν αποθηκεύσετε
τα δικά σας POI ή σημεία που
προτιμάτε ή μια διεύθυνση, μπορείτε
να επιλέξετε ένα δικό σας εικονίδιο.
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(1) Αναζήτηση POI στην πόλη
Για παράδειγμα: Τερματικός σταθμός
1, Φρανκφούρτη

Εικόνα 3.16 Μενού POI

Εικόνα 3.17 Προσδιορισμός της
χώρας

P316

Το σύστημα A-Navi παρέχει τρεις
τρόπους αναζήτησης σημείων POI:
αναζήτηση σημείου POI κοντά στην
τρέχουσα θέση, αναζήτηση σημείου
POI στην πόλη και αναζήτηση
σημείου POI βάσει αριθμού
τηλεφώνου.

P317

1. Αγγίξτε την επιλογή "ΡΟΙ στην
πόλη" στην οθόνη "Μενού ΡΟΙ".
• Το σύστημα θα εισέλθει στην
οθόνη "Αναζήτηση χώρας"
(Εικόνα 3.17).

• Στην οθόνη "Αναζήτηση
χώρας" , η προεπιλεγμένη
χώρα είναι η είναι η πρόσφατη
χώρα αναζήτησης "Γερμανία".
Μπορείτε να αγγίξετε το
πλήκτρο w ή x για να
περιηγηθείτε στη λίστα χωρών
και να επιλέξετε μια χώρα
μεταξύ 41 ευρωπαϊκών
χωρών.
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Εικόνα 3.18 Προσδιορισμός της
χώρας

• Αγγίξτε το "OK" και περάστε
στην οθόνη "Επιλογή
κατηγορίας POI".
Εάν θέλετε να αλλάξετε πόλη,
αγγίξτε το 4 για να επιστρέψετε
στην οθόνη "Αναζήτηση πόλης".

• Μόλις επιβεβαιώσετε την
κατηγορία POI, αγγίξτε το
"Επόμενο" για να μεταβείτε
στην οθόνη "Αναζήτηση POI".
Εικόνα 3.20 Αναζήτηση σημείου
POI στην πόλη

Εικόνα 3.19 Επιλογή κατηγορίας
POI

P318

2. Στη συνέχεια εισάγετε την πόλη
και επιλέξτε μία πόλη από τα
αποτελέσματα.
• μπορείτε να εισάγετε ολόκληρο
το όνομα της πόλης ή το
πρόθεμα στο πληκτρολόγιο,
το σύστημα θα παραθέσει
αυτόματα σε λίστα όλα τα
αποτελέσματα που ταιριάζουν.

P320

P319

3. Τώρα επιλέξτε την κατηγορία POI.

4. Επιλέξτε ένα σημείο POI από τα
αποτελέσματα ή εισάγετε το
όνομα του σημείου POI που
επιθυμείτε.
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• Στην οθόνη "Αναζήτηση POI",
το σύστημα παραθέτει
αυτόματα σε λίστα όλα τα
σημεία POI γύρω από την
προεπιλεγμένη θέση στην
πόλη. Μπορείτε να επιλέξετε
το σημείο που επιθυμείτε ή να
καταχωρήσετε το όνομα με το
πληκτρολόγιο.
• Όταν προσδιορίσετε το σημείο
POI, μπορείτε να αγγίξετε την
επιλογή "Στο χάρτη" για να
ελέγξετε τη θέση του σημείου
POI.

Εικόνα 3.21 Σημεία POI στην πόλη
στο χάρτη

P321

5. Ελέγξτε τη θέση του σημείου POI
• αγγίξτε το 4 για να
επιστρέψετε στην οθόνη "ΡΟΙ
στην πόλη".

Εικόνα 3.22 Οθόνη Πλάνο
διαδρομής

P322

6. Αγγίξτε το "OK" για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή του
σημείου POI και να μεταβείτε
στην οθόνη "Προγραμματισμός
διαδρομής".
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• Μόλις ολοκληρώσετε την
αναζήτηση των σημείων POI,
αγγίξτε το"OK" και το σύστημα
θα περάσει αυτόματα στην
οθόνη "Προγραμματισμός
διαδρομής" (Εικόνα 3.22) και τα
σημεία POI θα εμφανιστούν
στη λίστα προορισμών.
(2) Αναζήτηση σημείων POI κοντά
στην τρέχουσα θέση
Η επιλογή "POI κοντά σε τρέχ. θέση"
εμφανίζει έως 100 σημεία POI γύρω
από την τρέχουσα θέση σας, από τα
πλησιέστερα έως τα πιο
απομακρυσμένα. Λάβετε υπόψη σας
ότι: Όταν καθοριστεί το στίγμα GPS,
"τρέχουσα θέση" είναι το σημείο που
βρίσκεται το όχημά σας. Όταν δεν
μπορεί να καθοριστεί στίγμα GPS,
"τρέχουσα θέση" είναι το τελευταίο
σημείο που είχε καθοριστεί στίγμα
GPS.

Εικόνα 3.23 Οθόνη Μενού POI

Εικόνα 3.24 Επιλογή κατηγορίας
POI

P323

1. Επιλέξτε τα σημεία POI κοντά
στην τρέχουσα θέση.
• Επιλέξτε "POI κοντά σε τρέχ.
θέση" στο μενού POI και
περάστε στην οθόνη "Επιλογή
κατηγορίας POI".

P324

2. Επιλέξτε μία κατηγορία σημείων
POI.
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• Μπορείτε να αγγίξετε τα
πλήκτρα x ή w για να δείτε
περισσότερες κατηγορίες. Όταν
επιβεβαιώσετε την επιλογή
σας, αγγίξτε το "Επόμενο" και
το σύστημα θα περάσει στη
λίστα "Λίστα πλησιέστερων
POI". Εάν δεν είστε βέβαιοι για
την κατηγορία, μπορείτε να
επιλέξετε "Όλα τα POI", και στη
συνέχεια το σύστημα θα
εμφανίσει σημεία POI όλων
των κατηγοριών κοντά στην
τρέχουσα θέση.

Εικόνα 3.25 Λίστα πλησιέστερων
σημείων POI

B. να αγγίξετε το πληκτρολόγιο
για να εισάγετε το όνομα του
σημείου POI ή το πρόθεμα
(βλ. P3.26),
C.να ελέγξετε τη θέση του
σημείου POI στο χάρτη
(βλ. P3.27),
Εικόνα 3.26 Εισαγωγή ονόματος
σημείου POI

P325

3. Επιλέξτε ένα σημείο POI από τα
αποτελέσματα και αγγίξτε το ""OK"
για να μεταβείτε στην οθόνη
"Προγραμματισμός διαδρομής".
Στην οθόνη "Λίστα πλησιέστερων
POI", μπορείτε:
A. να επιλέξετε ένα σημείο POI
(βλ. P3.25).

P326
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Εικόνα 3.27 Πλησιέστερα σημεία
POI στο χάρτη

(3) Αναζήτηση POI μέσω
τηλεφώνου

Εικόνα 3.29 Οθόνη Μενού POI

Εικόνα 3.28 Οθόνη Μενού POI

P329

P327

P328

1. Αγγίξτε την επιλογή "Αναζήτηση
ΡΟΙ με τηλέφ." στην οθόνη
"Μενού POI".
• Το σύστημα θα εισέλθει στην
οθόνη "Αναζήτηση πόλης"
(Εικόνα P 3.29).

2. Επιλέξτε μία χώρα.
• Στην οθόνη "Αναζήτηση
χώρας", η προεπιλεγμένη
χώρα είναι η πρόσφατη χώρα
αναζήτησης "Γερμανία".
Μπορείτε να αγγίξετε το
πλήκτρο x ή w για να
περιηγηθείτε στη λίστα χωρών
και να επιλέξετε μια χώρα
μεταξύ 41 ευρωπαϊκών χωρών.
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Εικόνα 3.31 Εισαγωγή του αρ.
τηλεφώνου POI

Εικόνα 3.30 Οθόνη Αναζήτηση
πόλης

• Εισάγετε το τηλέφωνο στο
πληκτρολόγιο και αγγίξτε το
"OK" για να μεταβείτε στην
οθόνη "Προγραμματισμός
διαδρομής".

P330

P331

3. Εισάγετε το όνομα της πόλης και
επιλέξτε την πόλη που επιθυμείτε.
• Μπορείτε να εισάγετε το όνομα
της πόλης ή τη πρόθεμα, και το
σύστημα θα εμφανίσει
αυτόματα όλα τα αποτελέσματα
που ταιριάζουν.
• Επιλέξτε την πόλη που
επιθυμείτε και αγγίξτε το "OK"
για να μεταβείτε στην οθόνη
"Αναζήτηση τηλεφ.".

4. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου
και επιλέξτε ένα σημείο POI από
τα αποτελέσματα.
• Το σύστημα εμφανίζει
αυτόματα το κωδικό πόλης και
τα σημεία POI κοντά στο
προεπιλεγμένο κέντρο πόλης.
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3. Επιλογή προορισμού στις
πρόσφατους προορισμούς
Το σύστημα A-Navi αποθηκεύει έως
και 50 πρόσφατους προορισμούς
έτσι, ώστε να μπορείτε να
αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς
γρήγορα την επόμενη φορά.
Εικόνα 3.32 Οθόνη Μενού
αναζήτησης

1. Αγγίξτε την επιλογή "Πρόσφατοι
προορισμοί" στην οθόνη "Μενού
αναζήτησης".
• Στην οθόνη "Μενού
αναζήτησης" (Εικόνα 3.32),
αγγίξτε την επιλογή "Πρόσφατοι
προορισμοί" για να μεταβείτε
στην οθόνη "Πρόσφατος
Προορισμός" (Εικόνα 3.33).
Εικόνα 3.33 Λίστα πρόσφατων
προορισμών

2. Επιλέξτε έναν προορισμό που
επιθυμείτε.
• Επιλέξτε τον πιο πρόσφατο
προορισμό που θέλετε να
ορίσετε ως προορισμό και
αγγίξτε το "OK".
Επιλογή: Αγγίξτε την επιλογή
"Στο χάρτη" για να ελέγξετε τη
θέση του προορισμού
3. Αγγίξτε το "OK" και μεταβείτε
στην οθόνη "Προγραμματισμός
διαδρομής".
Όταν ο χειρισμός γίνεται σωστά, το
σύστημα επιστρέφει αυτόματα στην
οθόνη "Προγραμματισμός διαδρομής"
και εμφανίζει τον επιλεγμένο
προορισμό στη λίστα προορισμών.
4: Επιστροφή στην τελευταία
οθόνη.
Διαγραφή: Διαγραφή ενός
προορισμού.

P332

P333

Στο χάρτη: Αγγίξτε το για να
εμφανιστεί ο επιλεγμένος
προορισμός στο χάρτη.
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OK: Επιβεβαιώστε τον επιλεγμένο
προορισμό.

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ
ΧΑΡΤΗ ΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

w: Αγγίξτε το για να περάσετε στην
τελευταία οθόνη. Το γκρι κουμπί
σημαίνει ότι αυτή η λειτουργία έχει
απενεργοποιηθεί.

Το σύστημα A-Navi υποστηρίζει τη
δυνατότητα να ορίσετε έναν
προορισμό μέσω κύλισης του χάρτη
μέχρι το επιθυμητό σημείο.

x: Αγγίξτε το για να περάσετε στην
επόμενη οθόνη.

Εικόνα 3.34 Οθόνη Μενού
αναζήτησης

1. Αγγίξτε την επιλογή "Χάρτης"
στην οθόνη "Μενού αναζήτησης".
• Το σύστημα θα μεταβεί στην
οθόνη "Αναζήτηση χάρτη"
(Εικόνα 3.35).
Εικόνα 3.35 Αναζήτηση
προορισμού στο χάρτη

P335
P334

2. Χρησιμοποιήστε την κύλιση στο
χάρτη και αγγίξτε με το δάκτυλο
ένα σημείο στο χάρτη.
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• Στην οθόνη "Αναζήτηση
χάρτη" (Εικόνα 3.35),
μπορείτε να βρείτε σημεία
που σας ενδιαφέρουν
μεγεθύνοντας/σμικρύνοντας
το χάρτη.
• Εν τω μεταξύ, μπορείτε να
αγγίξετε το σημείο POI ή το
δρόμο για να εμφανιστούν οι
σχετικές πληροφορίες (Εικόνα
3.36).
• Μπορείτε να αγγίξετε το r για
να ελέγξετε τις πληροφορίες
των υπόλοιπων POI όταν σε
ένα σημείο υπάρχουν
περισσότερα από ένα POI.

Εικόνα 3.36 Έλεγχος
πληροφοριών POI στο χάρτη

5. Αναζήτηση προορισμού βάσει
συντεταγμένων
Εάν γνωρίζετε τις γεωγραφικές
συντεταγμένες του προορισμού σας,
μπορείτε να πλοηγηθείτε μέχρι την
τοποθεσία που επιθυμείτε
καταχωρώντας τις συντεταγμένες.

P336

3. Αγγίξτε το "OK" και μεταβείτε
στην οθόνη "Προγραμματισμός
διαδρομής".
• Όταν βρείτε τον προορισμό
σας, αγγίξτε το "OK" για να τον
προσθέσετε ως προορισμό.
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Εικόνα 3.38 Μορφή μοιρών

Εικόνα 3.37 Οθόνη Μενού
αναζήτησης

P337

1. Αγγίξτε την επιλογή "Συντ/γμένες"
στην οθόνη "Μενού αναζήτησης".
• Στην οθόνη "Μενού
αναζήτησης" (Εικόνα 3.37),
επιλέξτε "Συντ/γμένες" για να
μεταβείτε στην οθόνη
"Εισαγωγή συντ/γμένων"
(Εικόνα 3.38).

Εικόνα 3.39 Ψηφιακή μορφή

P338

P339

2. Αγγίξτε την επιλογή "Μορφή" για
να αλλάξετε τον τύπο
συντεταγμένων.
Το σύστημα A-Navi υποστηρίζει
δύο τύπους εισαγωγής
συντεταγμένων: Μορφή μοιρών
(Εικόνα 3.38) και Ψηφιακή μορφή
(Εικόνα 3.39). Μπορείτε να αγγίξετε
το κουμπί "Μορφή" για εναλλαγή
μεταξύ των δύο αυτών τύπων.

Στη μορφή μοιρών, αγγίξτε την
περιοχή εισαγωγής "Γ.Μ."
(Γεωγραφικό μήκος) (Εικόνα 3.38). Θα
πρέπει να εισάγετε το "Α" (Γεωγραφικό
μήκος ανατολικά) ή "Δ" (Γεωγραφικό
μήκος δυτικά) πριν εισάγετε τις μοίρες
του γεωγραφικού μήκους. Πριν
εισάγετε τις μοίρες του γεωγραφικού
πλάτους, πρέπει να εισάγετε το "Β"
(Γεωγραφικό πλάτος βόρεια) ή "Ν"
(Γεωγραφικό πλάτος νότια).

3. Εισάγετε τις συντεταγμένες και
αγγίξτε το "OK".
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Στην ψηφιακή μορφή, πρέπει να
εισάγετε το "—" (Γεωγρ. μήκος
δυτικά/Γεωγρ. πλάτος νότια) πριν
εισάγετε τον ψηφιακό αριθμό του
γεωγραφικού μήκους ή πλάτους.

Εικόνα 3.40 Οθόνη Μενού
αναζήτησης

Εικόνα 3.41 Οθόνη Βιβλίο
διευθύνσεων

6. Επιλογή προορισμού στο
βιβλίο διευθύνσεων
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη
διεύθυνση του σπιτιού σας και άλλα
αγαπημένα σας μέρη στο Βιβλίο
διευθύνσεων.

P340

1. Αγγίξτε την επιλογή "Βιβλίο
διευθύνσεων" στην οθόνη
"Μενού αναζήτησης".
• Στην οθόνη "Μενού
αναζήτησης" (Εικόνα 3.40),
επιλέξτε "Βιβλίο διευθύνσεων"
για να μεταβείτε στην οθόνη
"Βιβλίο διευθύνσεων" .

P341

2. Επιλέξτε μια διεύθυνση ή ένα
σημείο POI και αγγίξτε το "OK".
• Επιλέξτε μια διεύθυνση που
θέλετε να ορίσετε ως
προορισμό και αγγίξτε το "OK".
Όταν ο χειρισμός γίνεται σωστά, το
σύστημα επιστρέφει αυτόματα στην
οθόνη "Προγραμματισμός διαδρομής"
και εμφανίζει τον επιλεγμένο
προορισμό στη λίστα προορισμών.
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Εικόνα 3.43 Οθόνη εισαγωγής
ταχυδρομικού κώδικα

7. Ταχυδρομικός κώδικας
Εικόνα 3.42 Οθόνη Μενού
αναζήτησης

Εικόνα 3.44 Αποτέλεσμα
ταχυδρομικού κώδικα

P343
P342

1. Αγγίξτε την επιλογή "Τ.Κ. UK"
στην οθόνη "Μενού αναζήτησης".
• Στην οθόνη "Μενού
αναζήτησης" (Εικόνα 3.42),
επιλέξτε "Τ.Κ. UK" για να
μεταβείτε στην οθόνη
"Εισαγωγή Τ.Κ." (Εικόνα 3.43).

2. Εισάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα
και αγγίξτε το OK.

P344

3. Επιλέξτε τον ταχυδρομικό κώδικα
που θέλετε.
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Εικόνα 3.46 Οθόνη Μενού
αναζήτησης

Εικόνα 3.45 Θέση στο χάρτη

Εικόνα 3.47 Μήνυμα προτροπής
συστήματος

P345

4. Ελέγξτε τη θέση στο χάρτη.
8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Το σύστημα A-Navi σας δίνει τη
δυνατότητα πλοήγησης απευθείας
σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση
εύκολα και αποτελεσματικά. Στο
"Βασικό μενού" (Εικόνα 3.46),
επιλέξτε "Επιστροφή στο σπίτι" και το
σύστημα θα αρχίσει αυτόματα την
πλοήγηση στη θέση "Το σπίτι μου".

P346

• Εάν η τοποθεσία "Το σπίτι μου"
δεν έχει οριστεί, όταν αγγίξετε την
επιλογή "Επιστροφή στο σπίτι",
το σύστημα θα εμφανίσει ένα
μήνυμα προτροπής όπως αυτό
στην Εικόνα 3. 46.

P347

• Εάν αγγίξετε την επιλογή "Ναι",
το σύστημα θα μεταβεί στην
οθόνη "Μενού αναζήτησης" για
να ορίσετε τη διεύθυνση του
σπιτιού.
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Προγραμματισμός διαδρομής

Εικόνα 3.49 Οθόνη Πλάνο
διαδρομής

Εικόνα 4.1 Πλάνο διαδρομής

Το σύστημα A-Navi σας δίνει τη
δυνατότητα να ορίσετε δύο ενδιάμεσα
σημεία κατά την πλοήγηση. Το
σύστημα υπολογίζει μια προτεινόμενη
διαδρομή σύμφωνα με τη σειρά των
ενδιάμεσων σημείων που έχετε ορίσει
και σας καθοδηγεί στον τελικό σας
προορισμό.
Μόλις εισάγετε τα ενδιάμεσα
σημεία/τον προορισμό σας, το
σύστημα μεταβαίνει στην οθόνη
"Προγραμματισμός διαδρομής".
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται
όλες οι λειτουργίες αυτής της οθόνης.

P349

• Όταν ορίσετε τη διεύθυνση του
σπιτιού, το σύστημα θα μεταβεί
στην οθόνη "Προγραμματισμός
διαδρομής".
Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες της
λειτουργίας "Προγραμματισμός
διαδρομής".

P41

Με το σύστημα A-Navi μπορείτε να
εισάγετε τον προορισμό που
επιθυμείτε και επίσης να ορίσετε πώς
θέλετε να υπολογιστεί η διαδρομή.

1. Διαχείριση προορισμών
(1) Προσθήκη ή διαγραφή
προορισμού(-ών)
Το σύστημα A-Navi σας επιτρέπει να
προσθέσετε έως και δύο ενδιάμεσα
σημεία και προορισμούς. Συνήθως
το σημείο εκκίνησης είναι η τρέχουσα
θέση με το στίγμα GPS.
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+ Προσθήκη: αγγίξτε το για να
μεταβείτε στο "Μενού αναζήτησης"
για να αναζητήσετε σημεία
διεύλευσης/προορισμό.

(3) Εμφάνιση προορισμού στο
χάρτη
Εικόνα 4.2 Προορισμός στο χάρτη

- Διαγραφή: αγγίξτε το για να
διαγραφεί το ενδιάμεσο
σημείο/προορισμός που
επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα.

A. Να προσθέσετε σημείο
αναφοράς στο χάρτη και να
δείτε τις πληροφορίες του
ενδιάμεσου
σημείου/προορισμού.
B. Να κάνετε
μεγέθυνση/σμίκρυνση.
C.Να τραβήξετε το χάρτη προς
όλες τις κατευθύνσεις

(2) Αλλαγή της σειράς του
προορισμού

2. Επιλογές διαδρομής

w: αγγίξτε το για να μετακινηθείτε
προς τα πάνω προς το
μαρκαρισμένο ενδιάμεσο
σημείο/προορισμό.

Το σύστημα A-Navi σας παρέχει
βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις
πλοήγησης. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι
οι βασικές παράμετροι για τον
υπολογισμό της διαδρομής.

x: αγγίξτε το για να μετακινηθείτε
προς τα κάτω προς το μαρκαρισμένο
ενδιάμεσο σημείο/προορισμό.
Το γκρι χρώμα στο πλήκτρο σημαίνει
ότι η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί.

P42

• Στην οθόνη "Προγραμματισμός
διαδρομής", αγγίξτε την επιλογή
"Στο χάρτη" και εισάγετε τη θέση
στο χάρτη του επιλεγμένου
σημείου διέλευσης/προορισμού.
Εδώ μπορείτε να κάνετε τα εξής:

238

Σύστημα Infotainment

Εικόνα 4.3 Επιλογές διαδρομής

Το σύστημα A-Navi δίνει στο χρήστη
τη δυνατότητα να επιλέξει τον τύπο
του οδοστρώματος και το στιλ
διαδρομής ανάλογα με τις εκάστοτε
καταστάσεις πλοήγησης. Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η
Ταχύτατη διαδρομή καθώς και οι
Χρήση αυτοκινητοδρόμου, Χρήση
πορθμείων και Επιτρέπονται τα
διόδια. Μπορείτε να αγγίξετε κάθε
παράμετρο για να αλλάξετε τη
λειτουργία ή το στιλ.
P43

• Αγγίξτε την επιλογή "Επιλογές"
στην οθόνη "Προγραμματισμός
διαδρομής" για να μεταβείτε στην
οθόνη "Επιλογές διαδρομής"
(Εικόνα 4.3).

Τύπος οδοστρώματος:

- Αποφυγή οδών με διόδια
- Αποφυγή οδών με διόδια:
επιτρέπονται οδοί με διόδια
Στιλ διαδρομής:
Ταχύτερος χρόνος: μπορείτε να
υπολογίσετε τη γρηγορότερη πιθανή
διαδρομή και να ταξιδέψετε σχεδόν
στο όριο ταχύτητας. Συντομότερη
απόσταση: το σύστημα σας πηγαίνει
στον προορισμό σας από την άμεση
διαδρομή που είναι εφικτή. Έτσι,
διανύετε όσο το δυνατόν λιγότερα
χιλιόμετρα.

- Χρήση αυτοκινητοδρόμου:
χρησιμοποιείται περισσότερο ο
αυτοκινητόδρομος

4: αγγίξτε το για να επιστρέψετε
στην οθόνη "Προγραμματισμός
διαδρομής".

- Χρήση αυτοκινητοδρόμου:
χρησιμοποιείται λιγότερο ο
αυτοκινητόδρομος

OK: αγγίξτε το για να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις επιλογών διαδρομής
και να επιστρέψετε στην οθόνη
"Προγραμματισμός διαδρομής".

- Χρήση πορθμείων:
χρησιμοποιούνται περισσότερο
τα πορθμεία
- Χρήση πορθμείων:
χρησιμοποιούνται λιγότερο τα
πορθμεία
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3. Επιλογή λειτουργίας
πλοήγησης
Το σύστημα A-Navi διαθέτει
συνολικά τρεις λειτουργίες
πλοήγησης:
Πλοήγηση διαδρομής: πλοήγηση
σε πραγματικό χρόνο με σημείο
εκκίνησης, σημεία διέλευσης και
προορισμό.
Προσομοίωση πλοήγησης:
προσομοίωση της πραγματικής
διαδρομής με σημείο εκκίνησης,
σημεία διέλευσης και προορισμό.
Σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε
τα σημεία POI ή τις πληροφορίες της
διαδρομής στη διάρκεια της
διαδρομής. Η λειτουργία
προσομοίωσης χρησιμοποιείται πιο
συχνά όταν δεν υπάρχει θέση GPS.
Ελεύθερη πλοήγηση: πλοήγηση
σε πραγματικό χρόνο χωρίς
προορισμό όταν το σύστημα έχει
βρει στίγμα GPS.

Πλοήγηση διαδρομής: πλοήγηση
σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στο
σημείο εκκίνησης και τον προορισμό
όταν το σύστημα έχει βρει στίγμα GPS.

Εικόνα 4.5 Πλάνο
διαδρομής-Προσομοίωση

Στην οθόνη "Προγραμματισμός
διαδρομής", μπορείτε να επιλέξετε
μεταξύ δύο λειτουργιών: Πλόγηση
διαδρ. (Πλοήγηση) (Εικόνα 4.4) ή
Προσομ (Εικόνα 4.5).
Εικόνα 4.4 Πλάνο
διαδρομής-Μετάβαση

P45

• εάν αγγίξετε το πλήκτρο "Μετ", θα
επιλεγεί η λειτουργία πλοήγησης
διαδρομής. Και το σύστημα θα
μεταβεί αυτόματα στην οθόνη
"Υπολογισμός διαδρομής" και
θα αναμείνει το σήμα GPS
(Εικόνα 4.5).
P44
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Εικόνα 4.7 Μήνυμα προτροπής
συστήματος

Εικόνα 4.6 Υπολογισμός
διαδρομής

Εικόνα 4.8 Έναρξη πλοήγησης

P48
P46

Πριν ολοκληρωθεί ο υπολογισμός
της διαδρομής, μπορείτε να αγγίξετε
το κουμπί " Άκυρο" ανά πάσα
στιγμή για να τερματίσετε τη
λειτουργία.

P47

• Στην οθόνη Προγραμματισμός
διαδρομής, εάν αγγίξτε την
επιλογή "Προσομ" το σύστημα θα
σας ρωτήσει εάν θέλετε να
αλλάξετε το σημείο εκκίνησης.
Εάν ναι, το σύστημα θα μεταβεί
στο "Μενού αναζήτησης".
Εάν όχι, το σύστημα θα μεταβεί
στην κατάσταση που εμφανίζεται
στην Εικόνα 4.6.

• Μετά τον υπολογισμό της
διαδρομής και τον καθορισμό του
στίγματος GPS, το σύστημα θα
αρχίσει την πλοήγηση.
• Έναρξη πλοήγησης
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Πλοήγηση
Αφότου επιλέξετε προορισμό και
σχεδιάσετε τη διαδρομή, το σύστημα
υπολογίζει τη βέλτιστη διαδρομή και
αρχίζει την πλοήγηση.

Εικόνα 5.2 Μενού πλοήγησης
διαδρομής

Εικόνα 5.1 Χάρτης πλοήγησης
διαδρομής

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε
για την οδήγηση παρέχονται απλά
και κατανοητά στο Χάρτη Πλοήγηση
διαδρ. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να
ορίσετε πρόσθετες ρυθμίσεις
πλοήγησης ή να εκτελέσετε άλλες
πιθανές λειτουργίες πλοήγησης στο
μενού Πλοήγηση διαδρ.
P51

• Στην οθόνη "Χάρτης πλοήγησης
διαδρ.", αγγίξτε το βασικό μενού
για να μεταβείτε στο Μενού
πλοήγησης διαδρομής.

P52
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1. Επιλογές χάρτη

Αυτόματη περιστροφή χάρτη

Εικόνα 5.3 Επιλογές χάρτη

Εικόνα 5.4 Βόρεια επάνω

Εικόνα 5.5 Προς τα επάνω

P55
P53

Μπορείτε να εμφανίσετε τις επιλογές
χάρτη από τα μενού Μενού
ελεύθερης πλοήγησης και το Μενού
πλοήγησης διαδρομής.
Οι λειτουργίες για τις επιλογές χάρτη
είναι διαθέσιμες ως εξής:

P54

"Προς τα επάνω": Περιστροφή του
χάρτη σύμφωνα με την κατεύθυνση
κίνησης.
"Προς βορρά": Ο χάρτης είναι
σταθερός με προσανατολισμό προς
Βορρά και σας επιτρέπει να βλέπετε
τις συνθήκες οδήγησης μπροστά.
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Εικόνα 5.6 Χάρτης 2D

Εικόνα 5.7 Χάρτης 3D

Εικόνα 5.8 Λειτουργία ημέρας

P58
P56

P57

2D/3D: για εναλλαγή του χάρτη
μεταξύ προβολής 2D και 3D.
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Εικόνα 5.9 Λειτουργία νύκτας

• Παρέχεται φωνητική καθοδήγηση
σε κάθε στροφή.

2. Πληροφορίες διαδρομής
Εικόνα 5.10 Πληροφορίες διαδρομής

Αυτόματη μεγέθυνση
• Ρυθμίζει αυτόματα την κλίμακα
του χάρτη σύμφωνα με την
ταχύτητα οδήγησης και παρέχει
καλύτερη απεικόνιση του χάρτη.
• Ρυθμίζει μη αυτόματα την
κλίμακα του χάρτη.

P59

Ημέρα/Νύκτα: για εναλλαγή του
φόντου χάρτη μεταξύ λειτουργίας
ημέρας και νύκτας.
Πινακίδα αυτ/του:
ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη
λειτουργία για να εμφανιστεί η πινακίδα
αυτοκινητοδρόμου στο χάρτη.
Φωνητική καθοδήγηση
• ΔΕΝ παρέχεται φωνητική
καθοδήγηση σε κάθε στροφή.

Προσομοίωση ταχύτητ
Σας επιτρέπει να ορίσετε μια ταχύτητα
οδήγησης στη διάρκεια ενός
προσομοιωμένου ταξιδιού. Τα εύρη
προσομοίωσης ταχυτήτων είναι
50 km/h (mph), 100 km/h (mph),
150 km/h (mph), 200 km/h (mph),
250 km/h (mph) και 300 km/h (mph).

P510

•

Στην οθόνη "Μενού πλοήγησης
διαδρομής" (Εικόνα 5.4), αγγίξτε
την επιλογή "Πληροφορίες
διαδρομής" για να εμφανιστεί
ολόκληρη η διαδρομή με κείμενο
(Εικόνα 5.10).
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• Οι πληροφορίες διαδρομής
περιλαμβάνουν: σημείο
εκκίνησης, προορισμό,
απόσταση, όνομα επόμενου
δρόμου, απόσταση μεταξύ δύο
στροφών και τύπο στροφής.
Για παράδειγμα: οδηγήστε κατά
μήκος του "Kennedyallee" επί
2 χλμ και στρίψτε δεξιά στην
"Morfeldr LandstraBe".

3. Προγραμματισμός διαδρομής

4. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

Εικόνα 5.11 Πλάνο διαδρομής

Εικόνα 5.12 Παράκαμψη

P511

Το σύστημα A-Navi σας δίνει τη
δυνατότητα να αλλάξετε προορισμό
ή να προσθέσετε περισσότερους
προορισμούς κατά την πλοήγηση.
• αγγίξτε την επιλογή
"Προγραμματισμός διαδρομής"
στην οθόνη "Μενού πλοήγησης
διαδρομής".

P512

• Στην οθόνη "Μενού πλοήγησης
διαδρομής", αγγίξτε την επιλογή
"Παράκαμψη" (Εικόνα 5.2) για να
μεταβείτε στην οθόνη
"Παράκαμψη" (Εικόνα 5.12).
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Εικόνα 6.20 Παράκαμψη

5. ΝΕΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6. ΛΗΞΗ

Εικόνα 5.13 Νέος υπολογισμός

Αγγίζοντας το κουμπί "Τερματισμός",
το σύστημα θα σταματήσει την
πλοήγηση και θα μεταβεί στο χάρτη
ελεύθερης πλοήγησης.
7. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

P620

• Σε περίπτωση κυκλοφοριακής
συμφόρησης, μπορείτε να
υπολογίσετε την απόσταση έως
το σημείο μποτιλιαρίσματος και
να επιλέξετε την κατάλληλη
επιλογή. Το σύστημα A-Navi θα
υπολογίσει μια παρακαμπτήρια
διαδρομή.

P513

Εάν θεωρείτε ότι η τρέχουσα
προτεινόμενη διαδρομή δεν είναι
λογική ή εάν θέλετε να δείτε μια άλλη
διαδρομή ανάμεσα στο σημείο
εκκίνησης και τον προορισμό,
μπορείτε να αγγίξετε την επιλογή
"Νέος υπολογισμός" και το σύστημα
θα μεταβεί στην οθόνη υπολογισμού.

Με γνώμονα την οδηγική ασφάλεια,
το σύστημα A-Navi παρέχει τη
λειτουργία αυτόματου καθορισμού
διαδρομής η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε δύο περιπτώσεις:
• Αυτόματη έναρξη πλοήγησης:
αφότου ορίσετε έναν προορισμό,
εάν αγγίξετε την επιλογή "Μετ"
στην οθόνη "Προγραμματισμός
διαδρομής" και το σύστημα
A-Navi θα αρχίσει αυτόματα την
πλοήγηση. Η διαδικασία
περιγράφεται παρακάτω:
0-1. Προχωρήστε με το επόμενο
βήμα εάν λαμβάνονται
σήματα GPS. Διαφορετικά,
περιμένετε να ληφθούν
σήματα GPS.
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0-2. Ρυθμίστε την τρέχουσα
θέση GPS ως σημείο
εκκίνησης, χρησιμοποιήστε
τη βέλτιστη διαδρομή και
αρχίστε την πλοήγηση.
• Αυτόματη νέα διαδρ: Εάν
προσπεράσετε κάποια
προτεινόμενη στροφή κατά 100
μέτρα περίπου, το σύστημα
A-Navi ενεργοποιεί τη λειτουργία
αναδρομολόγησης για να
υπολογίσει νέα διαδρομή. Με
αυτό τον τρόπο το σύστημα
φροντίζει να μη χαθείτε ποτέ.

Μενού ρυθμίσεων

Εικόνα 6.2 Μενού πλοήγησης
διαδρομής

Ρύθμιση
Εικόνα 6.1 Μενού ελεύθερης
πλοήγησης

P62

P61

Από τις ρυθμίσεις ανοίγει ένα σύνολο
επιλογών από τις οποίες μπορείτε να
προσαρμόσετε το σύστημα A-Navi
στις ανάγκες σας.
Υπάρχουν 11 ρυθμίσεις στις οποίες
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση
από την οθόνη "Ρυθμίσεις" στο
Μενού ελεύθερης πλοήγησης ή στο
Μενού πλοήγησης διαδρομής.
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Εικόνα 6.3 Ρυθμίσεις_1

Μόλις παραμετροποιήσετε τις
ρυθμίσεις, εάν αγγίξετε το "OK" το
σύστημα θα αποθηκεύσει τις
ρυθμίσεις σας και θα επιστρέψει
στην οθόνη "Ρυθμίσεις".

1. Ένταση ήχου
Εικόνα 6.5 Ένταση

2. Συναγερμός ασφάλειας

Εικόνα 6.4 Ρυθμίσεις_2

Η προειδοποίηση ορίου ταχύτητας
σας προειδοποιεί όταν υπερβείτε το
όριο ταχύτητας στην εκάστοτε οδό.
Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να
αποφασίσετε εάν θέλετε να
λαμβάνετε προειδοποιήσεις ορίου
ταχύτητας ή όχι.

P63

P65

P64

• αγγίξτε την επιλογή "Ένταση
ήχου" στην οθόνη "Ρυθμίσεις"
(Εικόνα 6.3) για να μεταβείτε
στην οθόνη "Ένταση ήχου"
(Εικόνα 6.5).
• αγγίξτε το "-" για να χαμηλώσετε
την ένταση ήχου και το "+" για να
αυξήσετε την ένταση ήχου.
• αγγίξτε το y για σίγαση του
συστήματος.
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3. Καταγραφή ίχνους

Εικόνα 6.6 Προειδοποίηση
ασφαλείας

Εικόνα 6.7 Καταγραφή ίχνους

Το σύστημα A-Navi καταχωρεί όλες
τις πληροφορίες καθορισμού θέσης
που έχουν ληφθεί από το δέκτη GPS
κατά την πλοήγηση. Σχεδιάζει ένα
ίχνος της διαδρομής στο χάρτη, το
οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να
ανατρέξετε ξανά στο ιστορικό των
πληροφοριών διαδρομής την
επόμενη φορά που θα
χρησιμοποιήσετε το σύστημα
πλοήγησης. Αυτή η λειτουργία είναι
πολύ χρήσιμη όταν οδηγείτε στην
ύπαιθρο, π.χ. σε ερήμους ή δάση.
P66

• αγγίξτε την επιλογή "Συναγερμός
ασφάλειας" στην οθόνη
"Ρυθμίσεις" (Εικόνα 6.3) για να
μεταβείτε στην οθόνη "Συναγερμός
ασφάλειας" (Εικόνα 6.6).
Όταν η προειδοποίηση ορίου
ταχύτητας είναι ενεργοποιημένη,
μπορείτε να ορίσετε την τιμή ανοχής
από το όριο ταχύτητας ως 0 %, 5 %,
10 %, 15 % και 20 %.

P67

• Αγγίζοντας την επιλογή
"Καταχώρηση ενεργ.",
ο χρήστης ενεργοποιεί τη
λειτουργία καταγραφής ίχνους.
Εάν αγγίξει την επιλογή
"Καταχώρηση απενεργ.",
ο χρήστης απενεργοποιεί τη
λειτουργία καταγραφής ίχνους.
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• Όλες οι καταγραφές ίχνους θα
εμφανιστούν στην οθόνη. Εάν
επιλέξετε μια καταγραφή και
αγγίξετε την επιλογή
"Εμφάνιση", θα εμφανιστεί η
καταγραφή ίχνους στο χάρτη.

4. Διαχείριση βιβλίου
διευθύνσεων

• αγγίξτε την επιλογή "Διαγραφή"
για να διαγράψετε μια
καταχώρηση στο Βιβλίο
διευθύνσεων.
• αγγίξτε την επιλογή "Στο χάρτη"
για να δείτε τη θέση της
διεύθυνσης στο χάρτη.
• αγγίξτε την επιλογή "Επεξ" για
να μεταβείτε στην οθόνη "Επεξ.
βιβλίου διευθύνσεων".

Το σύστημα A-Navi μπορεί να
αποθηκεύσει έως 100
διευθύνσεις/σημεία POI.
Εικόνα 6.8 Διαχείριση βιβλίου
διευθύνσεων

Εικόνα 6.9 Επεξεργασία βιβλίου
διευθύνσεων

P68

• αγγίξτε την επιλογή "Προσθήκη"
για να μεταβείτε στο "Μενού
αναζήτησης" για να αναζητήσετε/
προσθέσετε διεύθυνση/POI στο
Βιβλίο διευθύνσεων.

P69
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• Αγγίξτε το πεδίο που θέλετε να
τροποποιήσετε, και αγγίξτε το
πληκτρολόγιο όταν ο κέρσορας
εισέλθει στο πεδίο. Μπορείτε να
αγγίξετε το "123" ή "SYM" για
εναλλαγή μεταξύ των
χαρακτήρων εισαγωγής.
Εικόνα 10 Επιλογή εικονιδίου POI

Διακ. λειτ. Ημέρας/Νύχτας
Το σύστημα A-Navi ένα πρόγραμμα
χρώματος το οποίο προσαρμόζεται
χειροκίνητα ή αυτόματα στις
διαφορετικές συνθήκες φωτισμού
ανάλογα εάν είναι ημέρα ή νύκτα.
Εικόνα 6.10 Διακ Λειτ
Ημέρας/Νύχτας

• Όταν είναι ενεργοποιημένη η
επιλογή "Χειροκίν", μπορείτε να
εναλλάσσετε τη λειτουργία χάρτη
μεταξύ ημέρας και νύκτας. Η
λειτουργία χειροκίνητης
εναλλαγής απενεργοποιεί την
αυτόματη εναλλαγή, και
αντίστροφα.
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η
επιλογή "Αυτόματα", πρέπει να
ορίσετε τη διάρκεια από την
ανατολή έως τη δύση (διάρκεια
ημέρας).
Μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια της
ημέρας έτσι, ώστε να αρχίζει από τις
"5:00-9:00 πμ" και να τελειώνει στις
"5:00-9:00 μμ".

P10

• αγγίξτε το 9 στην Εικόνα 6.9 για
να μεταβείτε στην οθόνη
"Επιλογή εικονιδίου POI".

P610
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6. Ορισμός διεύθυνσης οικίας

7. Κατάσταση GPS

Εικόνα 6.11 Ρυθμίσεις

Εικόνα 6.12 Κατάσταση GPS

1. Το GPS είναι ενεργό: το GPS έχει
δώσει στίγμα της τρέχουσας
θέσης. Το GPS είναι ανενεργό:
το GPS δεν έχει δώσει στίγμα της
θέσης.
2. Η θέση των δορυφόρων: ο
σχετικός προσανατολισμός των
δορυφόρων ως προς το στίγμα
της τρέχουσας θέσης.
Πληροφορίες θέσης:

P611

• Αγγίξτε την επιλογή "Ορισμός
δ/νσης οικείας" και μεταβείτε στην
οθόνη "Μενού αναζήτησης".

P612

• Στην οθόνη "ρυθμίσεις" (Εικόνα
6.3), αγγίξτε την επιλογή
"Κατάσταση GPS" για να
εμφανιστεί η οθόνη "Κατάσταση
GPS" (Εικόνα 6.12).
Στην οθόνη "Κατάσταση GPS",
μπορείτε να δείτε τις παρακάτω
πληροφορίες:

1. Ημερομηνία: η ημερομηνία ενός
στίγματος θέσης GPS, π.χ. 13-02.
2. Ώρα: η ώρα (εμφανίζεται πάντοτε
ως GMT) ενός στίγματος θέσης
GPS, π.χ. 15:20:34
3. Ταχύτητα οχήματος: η ταχύτητα
ενός στίγματος θέσης GPS.
4. Υψόμετρο: το υψόμετρο ενός
στίγματος θέσης GPS.
5. HDOP: οριζόντια αραίωση της
ακρίβειας
6. Αριθμός δορυφόρων: 8
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7. Γεωγραφικό μήκος: το
γεωγραφικό μήκος ενός
στίγματος θέσης, π.χ. 8°34’27E
8. Γεωγραφικό πλάτος: το
γεωγραφικό πλάτος ενός στίγματος
θέσης GPS, π.χ. 47°24’51N;

Εικόνα 6.15 Αριστεροτίμονο

• Αγγίξτε το "ΟΚ" για να
επιστρέψετε στις Ρυθμίσεις.
9. Δεξιοτίμονο/Αριστεροτίμονο
Εικόνα 6.14 Ρυθμίσεις_2

8. ΓΛΩΣΣΑ
Εικόνα 6.13 Επιλογή γλώσσας

Εικόνα 6.16 Δεξιοτίμονο

P615

P614

P613

• Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα
των φωνητικών οδηγιών/
προγράμματος αγγίζοντας το
εικονίδιο της γλώσσας.

Για καλύτερη ορατότητα, το σύστημα
A-Navi παρέχει διαφορετική διάταξη
γραφικών για τα αριστεροτίμονα και
δεξιοτίμονα οχήματα.

P616
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10. Μονάδα μέτρησης

11. (Απ)Ενεργοποίηση ένδειξης
ταχύτητας οδήγησης

Εικόνα 6.17 Ρυθμίσεις_2

Εικόνα 6.18 Ρυθμίσεις_2

P617

Μπορείτε να ορίσετε τη μονάδα
απόστασης ως χιλιόμετρα ή μίλια.

P618

Γενικά, η ταχύτητα του οχήματος
εμφανίζεται στο χάρτη πλοήγησης.
Ωστόσο η ταχύτητα του οχήματος
δεν είναι πάντοτε σωστή εξαιτίας της
απόκλισης του σήματος GPS. Η
λειτουργία αυτή σας δίνει τη
δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ένδειξης της ταχύτητας.

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη "Ένδειξη
ενεργ/νη", η ταχύτητα του οχήματος
δεν εμφανίζεται. Αγγίξτε την ένδειξη
για να ενεργοποιήσετε την ένδειξη
της ταχύτητας του οχήματος και
αντίστροφα.
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12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παράρτημα

Εικόνα 6.19 Πληροφορίες

1. ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι παρακάτω καταστάσεις δεν
συνιστούν βλάβη του
συστήματος:

P619

• Η επιλογή "Πληροφ" παρέχει
πληροφορίες σχετικά με το
σύστημα A-Navi:
A. Μοντέλο προϊόντος
B. Έκδοση λογισμικού
C. Έκδοση δεδομένων χάρτη

Καταστάσεις που επηρεάζουν τον
καθορισμό θέσης GPS:
• Ορισμένες φορές, όταν οδηγείτε
σε αυτοκινητόδρομο/οδογέφυρα,
το αιωρούμενο σημείο
μετατοπίζεται.
• Όταν οδηγείτε δρόμο με πολύ
απότομη κλίση.
• Όταν οδηγείτε σε ελικοειδή
δρόμο, θα διαπιστώσετε ότι το
αιωρούμενο σημείο
μετατοπίζεται. Αυτό δεν
σχετίζεται με την ακτίνα του
δρόμου και την ταχύτητα με την
οποία κινείται το όχημά σας.
Μια αιτία μπορεί να είναι η
πραγματική κατάσταση του
δρόμου μπορεί να διαφέρει από
τις πληροφορίες του
ηλεκτρονικού χάρτη.

• Όταν στρίβετε δεξιά/αριστερά για
να μπείτε σε ένα δρόμο και
υπάρχουν παράλληλοι δρόμοι
κοντά (σε απόσταση μικρότερη
από 50 m), μπορεί να
διαπιστώσετε ότι το αιωρούμενο
σημείο μπορεί να μετακινηθεί σε
άλλο δρόμο.
• Όταν οδηγείτε σε πλατύ δρόμο με
συνεχείς ελιγμούς, μπορεί να
παρατηρήσετε ότι το αιωρούμενο
σημείο ενδέχεται να μετατοπιστεί
λόγω αναντιστοιχίας με την
πραγματική απόσταση.
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• Πριν επιστρέψετε σε επίγειο
δρόμο μετά από οδήγηση σε
υπόγειο χώρο στάθμευσης ή
μετά από σπειροειδή διαδρομή
σε πολυόροφο κτίριο χώρων
στάθμευσης, θα διαπιστώσετε ότι
το αιωρούμενο σημείο ενδέχεται
να μετατοπιστεί. Όταν το
αυτοκίνητό σας βρίσκεται σε
περιστροφικό ανελκυστήρα, το
βέλος του αιωρούμενου σημείου
μπορεί να μην είναι στραμμένο
προς τη σωστή κατεύθυνση.
• Φωνητική αναγγελία σε
διακλάδωση οδών μπροστά.
• Η απόσταση για την οποία
παρέχονται οδηγίες μπορεί να
διαφέρει από την πραγματική
απόσταση.
Όταν παρατηρηθεί οποιαδήποτε από
αυτές τις καταστάσεις, ο δορυφόρος
GPS προσαρμόζει αυτόματα το
στίγμα της τρέχουσας θέσης εάν
συνεχίσετε να οδηγείτε.

Προβλήματα που δημιουργούνται
από τα αρχεία χαρτών:
• Όταν επιστρέφετε από ένα δρόμο
ο οποίος έχει κατασκευαστεί
πρόσφατα σε ένα δρόμο που έχει
ήδη καταχωρηθεί σε αρχείο
χάρτη, μπορεί να διαπιστώσετε
ότι το αιωρούμενο σημείο
μετατοπίζεται διότι το αρχείο
χάρτη δεν αντιστοιχεί στις
πραγματική κατάσταση του
δρόμου. Μόλις οδηγήσετε για
λίγο, το σύστημα θα
προσαρμοστεί στη σωστή θέση
χρησιμοποιώντας πληροφορίες
σήματος GPS.
• Αδιέξοδο, διότι ο δρόμος έχει
κλείσει ή έχει πεζοδρομηθεί.
• Έχει διανοιχτεί νέος δρόμος και
έχει κλείσει ο παλιός δρόμος.
• Οδηγίες προς αδιέξοδο.
• Η διαδρομή υπολογίστηκε εκ
νέου χωρίς να αλλάξει η
προτεινόμενη διαδρομή.

• Οδηγίες προς κανονικό δρόμο
αντί για οδογέφυρα ή το
αντίστροφο.
• Εάν υπάρχουν μόνο στενοί
δρόμοι χωρίς να υπάρχει
κανονικός δρόμος κοντά στον
προορισμό, το σύστημα θα σας
καθοδηγήσει σε κάποιο σημείο
κοντά στον προορισμό σας.
• Οδηγία για αναστροφή.
• Δεν υπάρχει ένδειξη για
διακλάδωση.
• Η οδηγία για να στρίψετε δεν
αντιστοιχεί στις πραγματικές
οδικές συνθήκες.
• Δεν υπάρχει ένδειξη
κατεύθυνσης ή φωνητική
αναγγελία για την είσοδο/έξοδο
ενώ λαμβάνετε οδηγίες κατά την
κίνηση σε
αυτοκινητόδρομο/εθνική οδό.
• Ο σχηματικός χάρτης ενδέχεται
να μην αντιστοιχεί στις
πραγματικές οδικές συνθήκες.
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Τοποθεσίες με δυσκολία λήψης
σημάτων GPS
• Σε σήραγγες.
• Μεταξύ ψηλών κτιρίων.
• Κάτω από οδογέφυρες.
• Σε δέντρα/δασικές εκτάσεις.
Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερική κεραία
GPS, συνιστούμε να την τοποθετείτε
στην οροφή του αυτοκινήτου. Εάν το
αυτοκίνητό σας διαθέτει σχάρα
οροφής, βεβαιωθείτε ότι η κεραία δεν
έρχεται σε επαφή με τη σχάρα.
Η διαχείριση του GPS
πραγματοποιείται από το Υπουργείο
Αμύνης των ΗΠΑ. Υπάρχει
πιθανότητα εκούσιας μείωσης της
ακρίβειας των σημάτων GPS, που
σημαίνει ότι το στίγμα μπορεί να
μετατοπίζεται.
Επισήμανση για χρήση
• Το αιωρούμενο σημείο μπορεί να
μετατοπιστεί πριν τη λήψη του
σήματος GPS όταν ενεργοποιείτε
το σύστημα.

• Το αιωρούμενο σημείο μπορεί να
μετατοπιστεί την πρώτη φορά
που θα χρησιμοποιήσετε το
σύστημα μετά την εγκατάσταση.
• Το σύστημα θα προσαρμοστεί
αυτόματα στη θέση του και στην
κατεύθυνση χρησιμοποιώντας
σήματα GPS όταν υπάρχει
αναντιστοιχία του αιωρούμενου
σημείου με τις πραγματικές
συνθήκες.
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2. Εικονίδια POI
Εικονίδιο

Όνομα

Εικονίδιο

Όνομα

Εικονίδιο

Όνομα

Όλα τα σημεία POI

Κρατική υπηρεσία

Αεροδρόμιο

Νοσοκομείο

Αυτοκίνητο

Μουσείο

Επιχείρηση

Μουσικό κέντρο

Εταιρεία
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Εικονίδιο

Όνομα

Εικονίδιο

Όνομα

Εικονίδιο

Όνομα

Εστιατόρια

ΚΕΠ

Διαμονή

Τράπεζα

Νυχτερινή διασκέδαση

Χώρος στάθμευσης

Υπηρεσίες

Πρατήριο καυσίμων

Αξιοθέατα

Αναψυχή

Αγορές

Αστυνομικό τμήμα
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Εικονίδιο

Όνομα

Ζωολογικός κήπος

Εικονίδιο

Όνομα

Σιδηροδρομικός
σταθμός

Εικονίδιο

Όνομα
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C11E4023A

Χειριστήρια για:
1. Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας.
2. Διακόπτης λειτουργίας
κατανομής αέρα.
3. Κουμπί ελέγχου ανεμιστήρα.

4. Διακόπτης του συστήματος
κλιματισμού (A/C).
5. Κουμπί ανακυκλοφορίας.
6. Κουμπί ξεπαγώματος πίσω
παρμπρίζ και εξωτερικών
καθρεπτών.
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Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας

C11E4003A

Το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας
ελέγχει τη θερμοκρασία του αέρα
που εξέρχεται μέσα από τους
αεραγωγούς.
Περιστρέψτε το κουμπί προς την
μπλε ζώνη για να εξέλθει κρύος
αέρας και προς την κόκκινη ζώνη για
να εξέλθει ζεστός αέρας.

Κουμπί ελέγχου ανεμιστήρα

Διακόπτης λειτουργίας
κατανομής αέρα

C11E4004A

Μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα
ροής του αέρα που εξέρχεται από το
σύστημα, περιστρέφοντας το κουμπί
ελέγχου ταχύτητας ανεμιστήρα.
Περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα
για να αυξήσετε την ταχύτητα του
ανεμιστήρα και αριστερόστροφα για
να τη μειώσετε.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το κουμπί
ελέγχου ανεμιστήρα από τη θέση
OFF έως τη θέση 4.

C11E4005A

Ρυθμίστε το διακόπτη κατανομής
αέρα στη λειτουργία που επιθυμείτε,
ανάλογα πού θέλετε να διοχετεύεται
η ροή του αέρα.
Ο διακόπτης κατανομής αέρα μπορεί
να ρυθμιστεί σε μία από τις εξής
πέντε θέσεις:
Μπροστά (H)
Σε αυτή τη ρύθμιση, ο αέρας
διοχετεύεται μέσω του κεντρικού και
των πλευρικών αεραγωγών.
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Ενδιάμεση ρύθμιση ())
Ο αέρας διοχετεύεται σε δύο
κατευθύνσεις. Η μισή ροή αέρα
διοχετεύεται μέσω των αεραγωγών
δαπέδου και η υπόλοιπη ροή αέρα
μέσω του κεντρικού και των
πλευρικών αεραγωγών.
Δάπεδο (6)
Η μεγαλύτερη ποσότητα του αέρα
διοχετεύεται μέσω των αεραγωγών
δαπέδου. Μια ποσότητα αέρα θα
συνεχίσει να διοχετεύεται στους
αεραγωγούς ξεπαγώματος του
παρμπρίζ, τους πλευρικούς
αεραγωγούς και τους πίσω
αεραγωγούς. Κάτω από τα
μπροστινά καθίσματα δεν πρέπει να
υπάρχουν εμπόδια προκειμένου να
μην εμποδίζεται η ροή του αέρα
προς τον πίσω χώρο.
Δάπεδο/Ξεπάγωμα (-)
Σε αυτή τη ρύθμιση, η μεγαλύτερη
ποσότητα του αέρα διοχετεύεται
μέσω των αεραγωγών ξεπαγώματος
παρμπρίζ, των αεραγωγών

ξεπαγώματος μπροστινών
παραθύρων και των αεραγωγών
δαπέδου. Μια μικρή ποσότητα αέρα
διοχετεύεται επίσης στους
πλευρικούς αεραγωγούς.

Κουμπί λειτουργίας
ανακυκλοφορίας

Ξεπάγωμα (0)
Η μεγαλύτερη ποσότητα του αέρα
διοχετεύεται μέσω των αεραγωγών
ξεπαγώματος παρμπρίζ και
μπροστινών παραθύρων. Μια μικρή
ποσότητα αέρα διοχετεύεται επίσης
στους πλευρικούς αεραγωγούς.
C11E4006A

Πατήστε αυτό το κουμπί όταν οδηγείτε
σε περιοχή με πολύ σκόνη, για να
αποφύγετε την εισροή των καυσαερίων
των άλλων οχημάτων στο χώρο
επιβατών, καθώς και όταν απαιτείται
γρήγορη ψύξη ή θέρμανση του χώρου
επιβατών. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει
και ο αέρας στο εσωτερικό του
οχήματος ανακυκλοφορεί.
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Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί
ανακυκλοφορίας, ο εξωτερικός αέρας
θα αρχίσει να εισροφάται στο χώρο
επιβατών. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει.
Τα παράθυρα ενδέχεται να
θαμπώσουν εάν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία ανακυκλοφορίας για πολύ
ώρα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πατήστε
ξανά το κουμπί ανακυκλοφορίας για να
ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξωτερικού
αέρα.

Προσοχή
Εάν οδηγείτε για πολύ ώρα με τη
λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
ενεργοποιημένη, μπορεί να
αισθανθείτε υπνηλία.
Πρέπει περιοδικά να επιλέγετε τη
ρύθμιση εξωτερικού αέρα για να
εισέρχεται φρέσκος αέρας στο
εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Σύστημα κλιματισμού

Σημείωση

Η μονάδα ψύξης του συστήματος
κλιματισμού (A/C) παρέχει ψύξη και
αφαιρεί την υγρασία, τη σκόνη και τη
γύρη από τον αέρα στο εσωτερικό
του οχήματος.

Επειδή ο συμπιεστής του
συστήματος ψύξης χρησιμοποιεί
ισχύ από τον κινητήρα, ενδέχεται
να παρατηρήσετε μια μικρή
αλλαγή στην ισχύ και την απόδοση
του κινητήρα όταν ο συμπιεστής
βρίσκεται σε λειτουργία.

Ακόμη και όταν το A/C είναι
ενεργοποιημένο, το όχημα σας
δημιουργεί ζεστό αέρα εάν έχετε
ρυθμίσει το κουμπί ελέγχου
θερμοκρασίας στη ζεστή ζώνη.

Κουμπί A/C

Σημείωση
Ορισμένες φορές, μετά την
οδήγηση του οχήματος με το A/C
ενεργοποιημένο, ενδέχεται να
παρατηρήσετε σταγόνες νερού
κάτω από το χώρο του κινητήρα.
Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς το
σύστημα ψύξης του οχήματος
αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα.
C11E4007A
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Προσοχή
Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα
κλιματισμού (A/C) σε μεγάλες
ανηφορικές διαδρομές ή σε πυκνή
κυκλοφορία, ο κινητήρας ενδέχεται
να υπερθερμανθεί.
Παρακολουθείτε το δείκτη
θερμοκρασίας.
Απενεργοποιήστε το σύστημα
κλιματισμού, εάν ο δείκτης δηλώνει
υπερθέρμανση.
Το όχημα μπορεί να υποστεί ζημιά.
Για να ενεργοποιήσετε το
σύστημα κλιματισμού (A/C):
1. Θέστε τον κινητήρα σε
λειτουργία.
2. Πατήστε το κουμπί A/C.
(Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει
ως επιβεβαίωση ότι το σύστημα
κλιματισμού βρίσκεται σε
λειτουργία.)

3. Ρυθμίστε την ταχύτητα του
ανεμιστήρα.
Σημείωση
Το σύστημα κλιματισμού δεν
λειτουργεί εάν το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα βρίσκεται στη θέση
OFF.
Για να απενεργοποιήσετε το A/C:
Πατήστε το κουμπί A/C ξανά. (Η
ενδεικτική λυχνία θα σβήσει ως
επιβεβαίωση ότι το σύστημα
κλιματισμού έχει απενεργοποιηθεί.)

Ψύξη
Μέγιστη ψύξη
Για τη μέγιστη ψύξη σε συνθήκες
υψηλής θερμοκρασίας ή όταν το
όχημα έχει εκτεθεί στον ήλιο επί
μεγάλο χρονικό διάστημα:
1. Ανοίξτε λίγο τα παράθυρα για να
διαφύγει ο ζεστός αέρας.
2. Ενεργοποιήστε το σύστημα
κλιματισμού (A/C). (Η ενδεικτική
λυχνία ανάβει)
3. Πατήστε το κουμπί
ανακυκλοφορίας. (Η ενδεικτική
λυχνία ανάβει)
4. Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη κατανομής αέρα στη
θέση ΜΠΡΟΣΤΑ (H).
5. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
θερμοκρασίας έως το τέρμα στην
μπλε ζώνη για ψύξη.
6. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα στη μέγιστη
ταχύτητα.
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Κανονική ψύξη
1. Πατήστε το διακόπτη του
συστήματος κλιματισμού (A/C).
(Η ενδεικτική λυχνία ανάβει)
2. Πατήστε το κουμπί
ανακυκλοφορίας. (Η ενδεικτική
λυχνία ανάβει)
3. Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη κατανομής αέρα στη
θέση ΜΠΡΟΣΤΑ (H) ή στην
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ()).
4. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
θερμοκρασίας στην μπλε ζώνη
για ψύξη.
5. Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα στην επιθυμητή
ταχύτητα.

Θέρμανση
Μέγιστη θέρμανση
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
μέγιστης θέρμανσης για να ζεσταθεί
γρήγορα ο χώρος επιβατών. Μη
χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση επί
πολύ ώρα, διότι ο χώρος στο
εσωτερικό του οχήματος αφυγραίνεται
και τα παράθυρα ενδέχεται να
θαμπώσουν. Για να καθαρίσουν τα
παράθυρα, κλείστε το κουμπί
ανακυκλοφορίας αέρα έτσι, ώστε να
εισέλθει φρέσκος αέρας στο όχημα.
Για τη μέγιστη θέρμανση:
1. Σβήστε το σύστημα κλιματισμού
(A/C). (Η ενδεικτική λυχνία σβήνει)
2. Πατήστε το κουμπί
ανακυκλοφορίας. (Η ενδεικτική
λυχνία ανάβει)
3. Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη κατανομής αέρα στην
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ()) ή
στη θέση ΔΑΠΕΔΟ (6).

4. Για θέρμανση, γυρίστε το κουμπί
ελέγχου θερμοκρασίας έως το
τέρμα στην κόκκινη ζώνη.
5. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα στη μέγιστη ταχύτητα.
Κανονική θέρμανση
1. Σβήστε το σύστημα κλιματισμού
(A/C). (Η ενδεικτική λυχνία σβήνει)
2. Απενεργοποιήστε την
ανακυκλοφορία αέρα.
(Η ενδεικτική λυχνία σβήνει)
3. Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη κατανομής αέρα στη
θέση ΔΑΠΕΔΟ (6) ή στην
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ()).
4. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
θερμοκρασίας στην κόκκινη ζώνη
για θέρμανση.
5. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα στην επιθυμητή
ταχύτητα.
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Εξαερισμός

Εξαερισμός

Ενδιάμεση ρύθμιση
Χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση σε
δροσερές ημέρες με ήλιο. Στο χώρο
του δαπέδου διοχετεύεται ζεστός
αέρας, ενώ προς τον κορμό του
οδηγού/συνοδηγού διοχετεύεται
δροσερός, εξωτερικός αέρας.

Για να διοχετευτεί αέρας μέσω του
κεντρικού και των πλευρικών
αεραγωγών:

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
ρύθμιση:
1. Κλείστε το κουμπί
ανακυκλοφορίας αέρα. (Η
ενδεικτική λυχνία σβήνει)
2. Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη κατανομής αέρα στην
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ()).
3. Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου
θερμοκρασίας στην επιθυμητή
θερμοκρασία.
4. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα στην επιθυμητή
ταχύτητα.

1. Σβήστε το σύστημα κλιματισμού
(A/C). (Η ενδεικτική λυχνία σβήνει)
2. Απενεργοποιήστε την
ανακυκλοφορία αέρα.
(Η ενδεικτική λυχνία σβήνει)
3. Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη κατανομής αέρα στη
θέση ΜΠΡΟΣΤΑ (H) ή στην
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ()).
4. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
θερμοκρασίας στην μπλε ζώνη
για ψύξη.
5. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα στην επιθυμητή
ταχύτητα.

Σύστημα ξεπαγώματος και
αποθάμβωσης
Για να ξεπαγώσετε το παρμπρίζ:
1. Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη κατανομής αέρα στη
θέση ΞΕΠΑΓΩΜΑ (0).
2. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
θερμοκρασίας στην κόκκινη ζώνη
για ζεστό αέρα.
3. Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα στη μέγιστη ταχύτητα
για γρήγορο ξεπάγωμα.
Σημείωση
Το σύστημα κλιματισμού (A/C) και
η λειτουργία εξωτερικού αέρα
ενεργοποιούνται αυτόματα, ώστε
να βελτιωθεί η απόδοση του
συστήματος ξεπαγώματος όταν
επιλέγετε τη λειτουργία
ΞΕΠΑΓΩΜΑ (0) ή
ΔΑΠΕΔΟ/ΞΕΠΑΓΩΜΑ (-).
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Προκειμένου το παρμπρίζ να είναι
καθαρό και να διοχετεύεται ζεστός
αέρας μέσω του δαπέδου, γυρίστε
τον περιστροφικό διακόπτη
κατανομής αέρα στη θέση
ΔΑΠΕΔΟ/ΞΕΠΑΓΩΜΑ (-).

Προσοχή
Λόγω της διαφοράς μεταξύ του
εξωτερικού αέρα και της
θερμοκρασίας του παρμπρίζ, τα
παράθυρα μπορεί να θαμπώσουν,
με αποτέλεσμα η ορατότητά σας
να εμποδίζεται.
Μη χρησιμοποιείτε τις θέσεις
ΔΑΠΕΔΟ/ΞΕΠΑΓΩΜΑ (-) ή
ΞΕΠΑΓΩΜΑ (0) σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας όταν έχετε
γυρίσει το διακόπτη ρύθμισης
θερμοκρασίας στην μπλε ζώνη.
Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε
ατύχημα με αποτέλεσμα να
προκληθεί ζημιά στο όχημα και
τραυματισμός.

Αυτόματος έλεγχος
κλιματισμού

Αισθητήρας ηλιακού φωτός

Γενική περιγραφή
Το σύστημα πλήρως αυτόματου
ελέγχου θερμοκρασίας (FATC)
ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία
του χώρου επιβατών στο όχημά σας
και παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή
άνεση ανεξάρτητα από τις καιρικές
συνθήκες, την εξωτερική
θερμοκρασία ή την εποχή. Θα φτάσει
στην επιθυμητή θερμοκρασία όταν
επιλέξετε τη λειτουργία AUTO.
Η επιθυμητή θερμοκρασία ελέγχεται
μέσω του σήματος του αισθητήρα
χώρου επιβατών, του σήματος
θερμοκρασίας ψυκτικού, του
σήματος του αισθητήρα ηλιακού
φωτός και του σήματος του
αισθητήρα θερμοκρασίας
περιβάλλοντος.

C11E4021A

Ο αισθητήρας ηλιακού φωτός
βρίσκεται μπροστά από τους
αεραγωγούς ξεπαγώματος του
παρμπρίζ.
Αυτός ο αισθητήρας ανιχνεύει το
ηλιακό φως στη λειτουργία AUTO.
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Προσοχή
Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα ή
άλλα αντικείμενα επάνω από τον
αισθητήρα. Διαφορετικά, ο
αισθητήρας μπορεί να
παρουσιάσει δυσλειτουργία.
Αισθητήρας θερμοκρασίας

C3D4013A

Οι πληροφορίες θερμοκρασίας από
το εσωτερικό του οχήματος
χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση
των απαιτήσεων του συστήματος
αερισμού στη λειτουργία AUTO.

Προσοχή
C3D4012A

Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα
πάνω στον αισθητήρα
θερμοκρασίας γιατί εμποδίζουν τη
λειτουργία του.
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Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας

C3D2014A
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1. Ρυθμισμένη θερμοκρασία
2. Ένδειξη λειτουργίας
ξεπαγώματος
3. Ένδειξη λειτουργίας κατανομής
αέρα
4. Ένδειξη συστήματος κλιματισμού
(A/C)
5. Εξωτερική θερμοκρασία
6. Ένδειξη αυτόματης λειτουργίας
(AUTO)
7. Ένδειξη λειτουργίας εξωτερικού
αέρα
8. Ένδειξη λειτουργίας
ανακυκλοφορίας αέρα
9. Ένδειξη λειτουργίας ανεμιστήρα
10. Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα
11. Διπλή ζώνη
Όταν το σύστημα FATC είναι σε
λειτουργία AUTO, το μόνο που
πρέπει να κάνετε είναι να ορίσετε την
επιθυμητή θερμοκρασία.

Ρύθμιση της επιθυμητής
θερμοκρασίας

Κουμπί AUTO

C3D4003A

Όταν πατήσετε το κουμπί AUTO, η
εσωτερική θερμοκρασία θα ρυθμιστεί
αυτόματα στην επιθυμητή
θερμοκρασία. Το σύστημα ελέγχει τη
λειτουργία κατανομής αέρα, την
ταχύτητα ανεμιστήρα, τις λειτουργίες
κλιματισμού και ανακυκλοφορίας
αέρα αυτόματα.
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
AUTO εμφανίζεται στο κέντρο
πληροφοριών οδηγού (DIC) που
βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό.

C3D4011A

Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου
θερμοκρασίας μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη η επιθυμητή
θερμοκρασία.
Δεξιόστροφα: η επιθυμητή
θερμοκρασία αυξάνεται κατά 0,5 °C.
Αριστερόστροφα: η επιθυμητή
θερμοκρασία μειώνεται κατά 0,5 °C.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την
επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ
18 °C και 28 °C.
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Χειροκίνητη ρύθμιση

Σημείωση
Όταν η επιθυμητή θερμοκρασία
ρυθμιστεί είτε στο "HI" (μέγιστο)
είτε στο "Lo" (ελάχιστο), ο
ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς
στην υψηλότερη ταχύτητα ακόμη
και αν η εσωτερική θερμοκρασία
φτάσει στην προεπιλεγμένη.
Διπλή ζώνη: Η θερμοκρασία μπορεί
να ρυθμιστεί ξεχωριστά για τον
οδηγό και τον συνοδηγό.
Ρυθμίστε το δίσκο επιλογής SYNC
για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη
θερμοκρασία για τον συνοδηγό.
Η οθόνη Διπλής ζώνης/Μονής ζώνης
στο κέντρο πληροφοριών οδηγού ή
στην οθόνη πλοήγησης μπορεί να
εναλλαχθεί πιέζοντας το κουμπί
SYNC κάθε φορά.
Πιέστε το κουμπί SYNC κατά τη
λειτουργία Διπλής Ζώνης για να
συνδέσετε όλες τις κλιματικές
ρυθμίσεις με τις ρυθμίσεις του οδηγού.

Κουμπί A/C

C3D4004A

Για να απενεργοποιήσετε το
σύστημα, πατήστε το κουμπί OFF.

C3D4005A

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το
σύστημα κλιματισμού. Η λειτουργία
AUTO ακυρώνεται και η ένδειξη
σβήνει όταν το κουμπί πατηθεί.
Η ένδειξη A/C (#) ανάβει όταν το
σύστημα κλιματισμού είναι
ενεργοποιημένο.
Πατήστε το κουμπί A/C ξανά για να
απενεργοποιήσετε το A/C ή πατήστε το
κουμπί OFF για να απενεργοποιήσετε
ολόκληρο το σύστημα.
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Αλλαγή λειτουργίας κατανομής
αέρα

C3D4006A

Αν πατήσετε το κουμπί MODE, η
λειτουργία AUTO ακυρώνεται και η
λειτουργία κατανομής αέρα θα
αλλάξει με την ακόλουθη σειρά.
ΜΠΡΟΣΤΑ (H)  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ())  ΔΑΠΕΔΟ (5) 
ΔΑΠΕΔΟ/ΞΕΠΑΓΩΜΑ (/)

Κουμπί λειτουργίας
ανακυκλοφορίας

Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
ανεμιστήρα

C3D4007A

Επιλέγει εξωτερικό αέρα ή
ανακυκλοφορία του εσωτερικού αέρα.

C3D4008A

Ρυθμίστε την ταχύτητα του
ανεμιστήρα περιστρέφοντας αυτό το
διακόπτη.
Η λειτουργία AUTO ακυρώνεται όταν
περιστρέψετε αυτό το διακόπτη.
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Ξεπάγωμα

Μπορείτε να ακυρώσετε αυτή τη
λειτουργία πατώντας ξανά το διακόπτη
ξεπαγώματος, το διακόπτη λειτουργίας
κατανομής αέρα ή το κουμπί AUTO.

C3D4009A

Πατήστε το διακόπτη ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ
(0) για να ξεπαγώσει το παρμπρίζ.
Το σύστημα κλιματισμού (A/C) και η
λειτουργία εξωτερικού αέρα
ενεργοποιούνται αυτόματα.
Ρυθμίστε την ταχύτητα του
ανεμιστήρα με το διακόπτη ελέγχου
ταχύτητας ανεμιστήρα.

AQS

C3D4010A

Ο AQS (αισθητήρας ποιότητας αέρα)
απορροφά αυτόματα τον εξωτερικό
αέρα μέσα στο χώρο επιβατών ή
αλλάζει τη λειτουργία αέρα στη
λειτουργία ανακυκλοφορίας, ώστε να
αποτραπεί η εισχώρηση των
καυσαερίων και η ρύπανση του αέρα
στο χώρο επιβατών.
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Πατήστε το κουμπί AQS για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AQS.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία στο
κουμπί.

Απεικόνιση εξωτερικής
θερμοκρασίας

Αλλαγή μονάδας
θερμοκρασίας
Για να αλλάξετε τη μονάδα
θερμοκρασίας, πρέπει να κάνετε τα
εξής:

Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία AQS, πατήστε το κουμπί
ξανά. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει, ως
επιβεβαίωση ότι η λειτουργία AQS
είναι απενεργοποιημένη.
Τα παράθυρα ενδέχεται να
θαμπώσουν, εάν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία AQS για πολύ ώρα. Εάν
συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε
τη λειτουργία AQS και επιλέξτε τη
λειτουργία εξωτερικού αέρα.

C3D2005A

Η εξωτερική θερμοκρασία
εμφανίζεται διαρκώς στην οθόνη
DIC.
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας
βρίσκεται στο τμήμα του μπροστινού
προφυλακτήρα.
Λόγω της θέσης του η εμφανιζόμενη
θερμοκρασία επηρεάζεται από τη
θερμοκρασία του δρόμου ή του
κινητήρα, όταν οδηγείτε σε χαμηλές
ταχύτητες ή στο ρελαντί.

1. Πατήστε πατημένο το κουμπί
SET στο κέντρο πληροφοριών
οδηγού περισσότερα από 2
δευτερόλεπτα. Η μονάδα
θερμοκρασίας θα αρχίσει να
αναβοσβήνει.
2. Πατήστε το κουμπί Q ή R για να
αλλάξετε τη μονάδα
θερμοκρασίας (°C  °F).
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Ηλεκτρονικό σύστημα
κλιματισμού

Ανεξάρτητος θερμαντήρας
(μόνο πετρελαιοκινητήρες)

Αεραγωγοί

Ο συμπληρωματικός θερμαντήρας
είναι ηλεκτρικού τύπου θέρμανσης
αέρα και βρίσκεται στη μονάδα του
συστήματος κλιματισμού. Το
σύστημα βελτιώνει τη λειτουργία
θέρμανσης αυξάνοντας τη
θερμοκρασία του ρέοντος αέρα μέσα
στο χώρο επιβατών.

Ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί
Πλευρικοί αεραγωγοί

2443656

): Πατήστε το για να αλλάξετε την
κατεύθυνση της ροής αέρα.
w^x: Πατήστε το για να αυξήσετε ή
να μειώσετε την ταχύτητα του
ανεμιστήρα.

C11E4018A

Μπορείτε να διοχετεύσετε τον αέρα
μέσω και των δύο ρυθμιζόμενων
αεραγωγών είτε προς οποιαδήποτε
πλευρά του χώρου οδηγού και
συνοδηγού είτε προς τα παράθυρα.
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Κεντρικοί αεραγωγοί

Για να κλείσετε τους
κεντρικούς και τους
πλευρικούς αεραγωγούς
Περιστρέψτε τον τροχό που
βρίσκεται κάτω ή δίπλα στη θυρίδα
κάθε αεραγωγού, για να εμποδίσετε
τη ροή αέρα.

{Προειδοποίηση

C11E4019A

Μπορείτε να ελέγξετε την
κατεύθυνση της ροής αέρα μέσω των
δύο ρυθμιζόμενων κεντρικών
αεραγωγών.

Μη στερεώνετε αντικείμενα στις
περσίδες των αεραγωγών.
Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
ζημιά και τραυματισμός σε
περίπτωση ατυχήματος.

Σταθεροί αεραγωγοί
Αεραγωγοί ξεπαγώματος
παρμπρίζ
Οι αεραγωγοί ξεπαγώματος
παρμπρίζ διοχετεύουν τον αέρα στο
παρμπρίζ.

Αεραγωγοί δαπέδου
Οι αεραγωγοί δαπέδου διοχετεύουν
τον αέρα στον μπροστινό χώρο
ποδιών.

Αεραγωγοί ξεπαγώματος
παραθύρων μπροστινών
θυρών
Οι αεραγωγοί ξεπαγώματος
παραθύρων μπροστινών θυρών
διοχετεύουν τον αέρα στα
παράθυρα, κυρίως στην περιοχή
κοντά στον εξωτερικό καθρέπτη.

Πίσω αεραγωγοί
Ο ζεστός ή ο ψυχρός αέρας
διοχετεύεται στον πίσω χώρο
ποδιών μέσω αγωγών κάτω από τα
μπροστινά καθίσματα.
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Εισαγωγή αέρα
Η θυρίδα εισαγωγής αέρα στην
μπροστινή πλευρά του παρμπρίζ
στο χώρο του κινητήρα πρέπει να
διατηρείται καθαρή, για να είναι
εφικτή η εισαγωγή του αέρα.

Φίλτρο αέρα χώρου
επιβατών
Το φίλτρο αφαιρεί τη σκόνη, την
αιθάλη, τη γύρη και τους σπόρους
από τον εξωτερικό αέρα που
εισέρχεται στο όχημα μέσω της
εισαγωγής αέρα.

Αφαιρέστε τυχόν φύλλα, ακαθαρσίες
ή χιόνι.

2042717

3. Αφαιρέστε τη βίδα του
καλύμματος του φίλτρου.

Προσοχή

2269500

1. Αφαιρέστε τις έξι βίδες που
υπάρχουν γύρω από το
ντουλαπάκι συνοδηγού.
2. Αφαιρέστε το ντουλαπάκι
συνοδηγού τραβώντας το
προσεκτικά από το κάτω μέρος.

Μπορεί να τραυματίσετε τα χέρια
σας από τις αιχμηρές επιφάνειες
που βρίσκονται γύρω από το
κέλυφος του φίλτρου.
Φροντίστε να φοράτε
προστατευτικά γάντια όταν
αντικαθιστάτε το φίλτρο του
συστήματος κλιματισμού.

Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού 279

Σημείωση
Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε
σε έναν εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή για την
αντικατάσταση του φίλτρου.

Προσοχή

2042718

4. Αντικαταστήστε το φίλτρο του
συστήματος κλιματισμού.
Σημείωση
Όταν τοποθετείτε καινούργιο
φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι έχει
τοποθετηθεί με τη σωστή φορά
προς τη ροή αέρα.

Απαιτείται συχνότερη συντήρηση
του φίλτρου αέρα εάν το
αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε
δρόμους με πολύ σκόνη, σε
περιοχές με υψηλά επίπεδα
ρύπανσης και σε χωματόδρομους.
Σε αυτές τις συνθήκες η
αποτελεσματικότητα του φίλτρου
μειώνεται και επηρεάζεται το
αναπνευστικό σύστημα.

Κανονική λειτουργία
συστήματος κλιματισμού
Για να διασφαλίσετε τη συνεχή
αποτελεσματική λειτουργία του
συστήματος, πρέπει να
ενεργοποιείτε τη λειτουργία ψύξης
επί μερικά λεπτά μία φορά το μήνα,
ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και
εποχής του χρόνου. Η ενεργοποίηση
της λειτουργίας ψύξης δεν είναι
εφικτή όταν η εξωτερική
θερμοκρασία είναι χαμηλή.
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Σέρβις
Για τη βέλτιστη απόδοση της
λειτουργίας ψύξης, συνιστάται ο
έλεγχος του συστήματος κλιματισμού
κάθε χρόνο.
 Δοκιμή λειτουργίας και πίεσης
 Λειτουργία συστήματος
θέρμανσης
 Έλεγχος διαρροής
 Έλεγχος ιμάντων κίνησης
 Καθαρισμός συμπυκνωτή και
 Αποστράγγιση του εξατμιστή
 Έλεγχος απόδοσης

Προσοχή
Χρησιμοποιείτε μόνο το σωστό
ψυκτικό.

{Προειδοποίηση
Το σέρβις στα συστήματα
κλιματισμού πραγματοποιείται μόνο
από εξειδικευμένο προσωπικό.
Τυχόν λανθασμένες μέθοδοι σέρβις
μπορεί να προκαλέσουν
προσωπικό τραυματισμό.
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Οδήγηση και χρήση

Πληροφορίες για την
οδήγηση
Χειρισμός του οχήματος
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Ποτέ μην κινείστε με τον
κινητήρα σβηστό
Πολλά από τα συστήματα του
αυτοκινήτου οχήματος δεν
λειτουργούν σε αυτή την περίπτωση
(π.χ. μονάδα σερβόφρενου,
υδραυλικό τιμόνι). Η οδήγηση σε
αυτή την περίπτωση ενέχει κίνδυνο
τόσο για εσάς όσο και για τρίτους.

Πεντάλ
Για να διασφαλίσετε ότι η διαδρομή
των πεντάλ δεν εμποδίζεται, τα
πατάκια δεν πρέπει να βρίσκονται
κάτω από τα πεντάλ.

Εκκίνηση και λειτουργία
Στρώσιμο καινούργιου
οχήματος
Λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις
για τις πρώτες εκατοντάδες χιλιόμετρα
προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση,
η οικονομία καυσίμου και η διάρκεια
ζωής του οχήματός σας:
 Κατά την εκκίνηση, μην πατάτε το
πεντάλ γκαζιού έως το τέρμα.
 Μη λειτουργείτε τον κινητήρα σε
υψηλές στροφές.
 Αποφύγετε το απότομο
σταμάτημα, εκτός από τις
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Με αυτό τον τρόπο, τα φρένα θα
"στρώσουν" φυσιολογικά.
 Αποφύγετε τις απότομες
εκκινήσεις και επιταχύνσεις και την
παρατεταμένη οδήγηση σε υψηλές
στροφές, ώστε να αποφευχθεί
τυχόν ζημιά στον κινητήρα και να
εξοικονομηθεί καύσιμο.
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Αποφύγετε την επιτάχυνση με το
πεντάλ γκαζιού στο τέρμα όταν
έχετε επιλέξει μικρή σχέση στο
κιβώτιο.

ON: Ανάφλεξη ενεργοποιημένη,
προθέρμανση στους
πετρελαιοκινητήρες

Τύπος 2

START: Εκκίνηση

 Μη ρυμουλκείτε άλλο όχημα.

Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης
Τύπος 1

{Κίνδυνος
Μη γυρίζετε το κλειδί στη θέση
LOCK ή ACC ενώ οδηγείτε.
Το όχημα και η υποβοήθηση
πέδησης δεν θα λειτουργούν, με
αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά
στο όχημα, τραυματισμός ή ακόμη
και θάνατος.

Προσοχή

C11E3021A

ΚΛΕΙΔΩΜΑ: Ανάφλεξη
απενεργοποιημένη
ACC: Ανάφλεξη απενεργοποιημένη,
τιμόνι ξεκλείδωτο

Μην αφήνετε το κλειδί στη θέση
ACC ή ON για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα όταν ο κινητήρας
είναι σβηστός.
Αυτό προκαλεί αποφόρτιση της
μπαταρίας.

C3D3002A

Το κουμπί ελέγχου ανάφλεξης
μπορεί να γυρίσει σε τέσσερις
διαφορετικές θέσεις.
1. LOCK (απενεργοποιημένο):
Ανάφλεξη απενεργοποιημένη
2. ACC: Ανάφλεξη
απενεργοποιημένη, τιμόνι
ξεκλείδωτο
3. ON: Ανάφλεξη ενεργοποιημένη,
προθέρμανση στους
πετρελαιοκινητήρες
4. START: Εκκίνηση
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Εκκίνηση του κινητήρα
Εκκίνηση του κινητήρα με το
διακόπτη ανάφλεξης
 Γυρίστε το κλειδί στη θέση ACC,
στρίψτε ελαφρά το τιμόνι για να
ξεκλειδώσει.
 Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
πατήστε το πεντάλ του
συμπλέκτη.
 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων:
μετακινήστε τον επιλογέα
ταχυτήτων στη θέση P ή N.
 Μην επιταχύνετε.
 Πετρελαιοκινητήρας: γυρίστε το
κλειδί στη θέση ON για την
προθέρμανση μέχρι να σβήσει η
ενδεικτική λυχνία K.
 Γυρίστε το κλειδί στη θέση START,
πατώντας το πεντάλ του
συμπλέκτη και το πεντάλ φρένων,
και στη συνέχεια αφήστε τα όταν
ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία.

Πριν επανεκκινήσετε ή σβήσετε τον
κινητήρα, γυρίστε το κλειδί πίσω στη
θέση LOCK.

Προσοχή
Μη γυρίζετε τη μίζα επί περισσότερα
από 10 δευτερόλεπτα κάθε φορά.
Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε
λειτουργία, περιμένετε
10 δευτερόλεπτα πριν
προσπαθήσετε ξανά.
Με αυτό τον τρόπο, αποτρέπεται
τυχόν ζημιά στη μίζα.

Εκκίνηση του κινητήρα με το
κουμπί ελέγχου ανάφλεξης
• Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
πατήστε το πεντάλ του
συμπλέκτη. Γυρίστε το κουμπί
ελέγχου ανάφλεξης στη θέση
START, πατώντας το πεντάλ του
συμπλέκτη και το πεντάλ
φρένων, και στη συνέχεια αφήστε
τα όταν ο κινητήρας τεθεί σε
λειτουργία
• Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων:
Μετακινήστε τον επιλογέα στο P
(στάθμευση) ή στο N (νεκρά).
Ο κινητήρας δεν θα εκκινηθεί σε
οποιαδήποτε άλλη θέση. Για
επανεκκίνηση του κινητήρα, όταν
το όχημα κινείται ήδη,
χρησιμοποιήστε μόνο τη Ν
(νεκρά).
Αν το όχημα έχει σύστημα
Πρόσβασης χωρίς κλειδί, το πόδι
σας πρέπει να είναι στο πεντάλ
φρένου, για να εκκινηθεί ο
κινητήρας.
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• Πετρελαιοκινητήρας: Γυρίστε το
κουμπί ελέγχου ανάφλεξης στη
θέση ΟΝ για προθέρμανση μέχρι
να σβήσει το K.
Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
ανάφλεξης στη θέση START.
Όταν ο κινητήρας αρχίσει να γυρίζει
με τη μίζα, αφήστε το κουμπί ελέγχου
ανάφλεξης, θα επιστρέψει στη θέση
ΟΝ.
Αν κουμπί ελέγχου ανάφλεξης δεν
γυρίζει, προσπαθήστε να πιέσετε
μέσα το κουμπί και να το γυρίσετε.
Αν ο πομπός δεν είναι μέσα στο
όχημα ή κάτι επηρεάζει τον πομπό,
το κέντρο πληροφοριών οδηγού
(DIC) στη μέση του πίνακα οργάνων
θα εμφανίσει στην οθόνη το μήνυμα
ELECTRONIC KEY NOT
DETECTED (δεν ανιχνεύθηκε
ηλεκτρονικό κλειδί).

Λειτουργία αυτόματου
stop/start κινητήρα

Απενεργοποίηση

Σύστημα Stop-Start
Το σύστημα Stop-Start συμβάλλει
στην εξοικονόμηση καυσίμου και τη
μείωση των εκπομπών καυσαερίων.
Ο κινητήρας σβήνει αυτόματα όταν
το όχημα κινείται με μικρή ταχύτητα ή
όταν είναι σταματημένο.
Θα γίνει αυτόματα επανεκκίνηση του
κινητήρα μόλις πατήσετε το πεντάλ
του συμπλέκτη.

Ενεργοποίηση
Το σύστημα stop-start ενεργοποιείται
μόλις ανοίξετε το διακόπτη
ανάφλεξης.

C12E9001A

Για να απενεργοποιήσετε το
σύστημα Stop-Start χειροκίνητα,
πατήστε το κουμπί eco.
Η απενεργοποίηση σηματοδοτείται
από το σβήσιμο της λυχνίας LED στο
κουμπί.
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Αυτόματο σβήσιμο του
κινητήρα

Προϋποθέσεις για αυτόματο
σβήσιμο του κινητήρα

Εάν το αυτοκίνητο κινείται με μικρή
ταχύτητα ή είναι σταματημένο,
μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία αυτόματου σβησίματος
κινητήρα ως εξής:

 Το σύστημα Stop-Start δεν
απενεργοποιείται χειροκίνητα
 Το καπό του κινητήρα είναι καλά
κλειστό
 Η πόρτα του οδηγού είναι κλειστή
ή η ζώνη ασφαλείας του οδηγού
είναι προσδεδεμένη

 Μετακινήστε τον επιλογέα
ταχυτήτων στη θέση Ν
 Αφήστε το πεντάλ του συμπλέκτη
Ο κινητήρας θα σβήσει ενώ ο
διακόπτης ανάφλεξης παραμένει
ανοικτός.

C12E9002A

Ως ένδειξη ότι ο κινητήρας έχει
σβήσει, η βελόνα μετακινείται στη
θέση AUTOSTOP.
Στη διάρκεια της λειτουργίας
αυτόματου σβησίματος κινητήρα, η
απόδοση του συστήματος
θέρμανσης, του υδραυλικού τιμονιού
και των φρένων θα διατηρηθεί.
Το σύστημα κλιματισμού μπορεί να
αναστείλει το σύστημα stop-start
ανάλογα με τις επιδόσεις ψύξης.

 Η μπαταρία είναι επαρκώς
φορτισμένη και σε καλή
κατάσταση λειτουργίας
 Ο κινητήρας έχει προθερμανθεί
 Η θερμοκρασία ψυκτικού του
κινητήρα δεν είναι πολύ χαμηλή
 Η θερμοκρασία περιβάλλοντος
δεν είναι πολύ χαμηλή ή υψηλή
 Η λειτουργία ξεπαγώματος δεν
είναι ενεργοποιημένη
 Το κουμπί ελέγχου ανεμιστήρα
του χειροκίνητου συστήματος
κλιματισμού δεν είναι στη
βαθμίδα 4 (μέγιστη ροή αέρα)
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 Το κουμπί A/C του αυτόματου
συστήματος κλιματισμού δεν
είναι πατημένο
 Η υποπίεση φρένων είναι
επαρκής
 Το όχημα έχει μετακινηθεί από
την τελευταία φορά που ο
κινητήρας έσβησε αυτόματα

Επανεκκίνηση του κινητήρα
από τον οδηγό

Επανεκκίνηση του κινητήρα
από το σύστημα Stop-Start

Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη
για επανεκκίνηση του κινητήρα.

Εάν, ενώ ο κινητήρας έχει σβήσει
αυτόματα, συμβεί οτιδήποτε από τα
παρακάτω, το σύστημα Stop-Start
θα θέσει αυτόματα τον κινητήρα ξανά
σε λειτουργία.

Η εκκίνηση του κινητήρα
επισημαίνεται από τη βελόνα στη
θέση στροφών ρελαντί στο
στροφόμετρο.
Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων
μετακινηθεί από τη θέση N σε άλλη
θέση πριν πατήσετε πρώτα το
συμπλέκτη, ανάβει η ενδεικτική
λυχνία #.
Η ενδεικτική λυχνία σβήνει μόλις
πατήσετε το πεντάλ του συμπλέκτη.

 Το σύστημα Stop-Start
απενεργοποιείται χειροκίνητα
 Ανοίξει το καπό του κινητήρα
 Απασφαλίσει η ζώνη ασφαλείας
του οδηγού και ανοίξει η πόρτα
του οδηγού
 Η θερμοκρασία του κινητήρα
είναι πολύ χαμηλή
 Εξασθενήσει η μπαταρία
 Η υποπίεση φρένων δεν είναι
επαρκής
 Αρχίσει να κινείται το αυτοκίνητο
 Η θερμοκρασία περιβάλλοντος
είναι πολύ χαμηλή ή υψηλή
 Ενεργοποιηθεί η λειτουργία
ξεπαγώματος
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 Το κουμπί ελέγχου ανεμιστήρα
του χειροκίνητου συστήματος
κλιματισμού είναι στη βαθμίδα 4
(μέγιστη ροή αέρα)
 Το κουμπί A/C του αυτόματου
συστήματος κλιματισμού είναι
πατημένο

Στάθμευση
 Μη σταθμεύετε το όχημα σε
επιφάνεια που μπορεί να
αναφλεγεί εύκολα. Η υψηλή
θερμοκρασία του συστήματος
εξαγωγής καυσαερίων μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη.
 Τραβάτε πάντοτε το χειρόφρενο.
 Σβήστε τον κινητήρα και κλείστε
το διακόπτη ανάφλεξης. Στρίψτε
το τιμόνι μέχρι να κλειδώσει.
 Εάν το όχημα βρίσκεται σε
επίπεδη επιφάνεια ή σε επιφάνεια
με ανηφορική κλίση, επιλέξτε
πρώτη ή P πριν κλείσετε το
διακόπτη ανάφλεξης. Σε επιφάνεια
με ανηφορική κλίση, στρέψτε τους
μπροστινούς τροχούς αντίθετα
από το πεζοδρόμιο.
Εάν το όχημα είναι βρίσκεται σε
επιφάνεια με κατηφορική κλίση,
επιλέξτε όπισθεν πριν κλείσετε το
διακόπτη ανάφλεξης. Στρέψτε
τους μπροστινούς τροχούς προς
το πεζοδρόμιο.

 Κλείστε τα παράθυρα.
 Κλειδώστε το όχημα και
ενεργοποιήστε το αντικλεπτικό
σύστημα συναγερμού.
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Εξαγωγή κινητήρα
Εξάτμιση κινητήρα
{Προειδοποίηση
Τα καυσαέρια του κινητήρα περιέχουν
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) που
είναι αόρατο και άοσμο. Η έκθεση σε
CO μπορεί να προκαλέσει λιποθυμία
ακόμη και θάνατο.
Καυσαέρια μπορεί να
εισχωρήσουν στο όχημα αν:
• Το όχημα λειτουργεί στο ρελαντί
σε περιοχές με ανεπαρκή
αερισμό (γκαράζ, σήραγγες,
μεγάλο ύψος χιονιού που μπορεί
να φράξει τη ροή αέρα στο κάτω
μέρος του οχήματος ή τον τελικό
σωλήνα εξάτμισης).
• Η εξάτμιση μυρίζει ή ακούγεται
περίεργα ή διαφορετικά.
• Το σύστημα εξαγωγής
καυσαερίων έχει διαρροή λόγω
διάβρωσης ή ζημιάς.

• Το σύστημα εξαγωγής
καυσαερίων του οχήματος έχει
τροποποιηθεί, έχει υποστεί ζημιά
ή έχει επισκευαστεί εσφαλμένα.

{Προειδοποίηση
• Υπάρχουν οπές ή ανοίγματα στο
αμάξωμα του οχήματος από
ζημιά ή από τροποποιήσεις
μεταπώλησης που δεν έχουν
στεγανοποιηθεί πλήρως.
Αν ανιχνευθούν ασυνήθιστες
αναθυμιάσεις ή αν υπάρχει
υποψία ότι εισχωρούν
καυσαέρια στο όχημα:
• Οδηγήστε το μόνο με τα
παράθυρα τελείως ανοικτά.
• Επισκευάστε το όχημα
αμέσως.
Ποτέ μην σταθμεύετε το όχημα
με τον κινητήρα σε λειτουργία
σε κλειστό χώρο όπως γκαράζ
ή κτήριο χωρίς αερισμό με
καθαρό αέρα.

Φίλτρο σωματιδίων
πετρελαίου
Το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
αφαιρεί τα επιβλαβή σωματίδια
αιθάλης από τα καυσαέρια. Το
σύστημα περιλαμβάνει μια
λειτουργία αυτοκαθαρισμού η οποία
επενεργεί αυτόματα ενώ οδηγείτε. Το
φίλτρο καθαρίζεται μέσω της καύσης
των σωματιδίων αιθάλης σε υψηλή
θερμοκρασία. Η διαδικασία αυτή
πραγματοποιείται αυτόματα υπό
συγκεκριμένες συνθήκες οδήγησης
και μπορεί να διαρκέσει περισσότερο
από 15 λεπτά. Οι οσμές και η
εμφάνιση καπνού στη διάρκεια αυτής
της διαδικασίας είναι κάτι
φυσιολογικό.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ, κατά
την οδήγηση σε μικρές αποστάσεις,
το σύστημα δεν μπορεί να
πραγματοποιήσει αυτόματα τη
διαδικασία αυτοκαθαρισμού.
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Αν η ενδεικτική λυχνία (λυχνίες DPF)
L ανάβει ή αναβοσβήνει, χρειάζεται
ενεργοποίηση της διαδικασίας
καθαρισμού του φίλτρου σωματιδίων
πετρελαίου με συνεχή ασφαλή
οδήγηση μέχρι να σβήσουν οι
λυχνίες DPF στον πίνακα οργάνων.
Σε αυτήν την περίπτωση η συνεχής
οδήγηση θα είναι καλύτερη για τη
διαδικασία καθαρισμού.

{Προειδοποίηση
Φροντίστε να λάβετε τις παρακάτω
προφυλάξεις, διότι τα εξαρτήματα
της εξάτμισης αναπτύσσουν υψηλή
θερμοκρασία κατά την ανανέωση
του PDF.
• Τυχόν εύφλεκτες ύλες κάτω από
το όχημα μπορεί να έρθουν σε
επαφή με τα καυτά εξαρτήματα
της εξάτμισης και να αναφλεγούν.
Κάτω από το όχημα δεν πρέπει
να υπάρχουν χαρτιά, φύλλα, ξερά
χόρτα ή άλλες ύλες που μπορεί
να αναφλεγούν.
• Μόλις το όχημα εισέλθει σε
γκαράζ, γυρίστε το διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση OFF το
συντομότερο δυνατό.
• Μην πλησιάζετε στα καυτά
εξαρτήματα της εξάτμισης,
όπως στον πίσω σωλήνα της
εξάτμισης.

Καταλυτικός μετατροπέας
Ο καταλυτικός μετατροπέας μειώνει
την ποσότητα επιβλαβών ουσιών
στα καυσαέρια.

Προσοχή
Η χρήση καυσίμου χαμηλής
ποιότητας ή πολύ χαμηλού
αριθμού οκτανίων ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα,
τον καταλυτικό μετατροπέα ή τα
ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
Τυχόν άκαυστη βενζίνη θα
προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά
στον καταλυτικό μετατροπέα. Για το
λόγο αυτό, δεν πρέπει να γυρίζετε
παρατεταμένα τη μίζα, να αφήνετε το
ρεζερβουάρ να αδειάσει ή να θέτετε
τον κινητήρα σε λειτουργία με
σπρώξιμο ή ρυμούλκηση.
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Σε περίπτωση ρεταρίσματος,
ακανόνιστης λειτουργίας ή μείωσης της
απόδοσης του κινητήρα ή άλλων
ασυνήθιστων προβλημάτων,
απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή για
την αποκατάσταση της αιτίας της
βλάβης το συντομότερο δυνατόν.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
μπορείτε να συνεχίσετε να οδηγείτε για
ένα μικρό χρονικό διάστημα, με χαμηλή
ταχύτητα και χαμηλές στροφές.

Προσοχή
Μην αγγίζετε τον καταλυτικό
μετατροπέα όταν ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία, μπορείτε να
τον αγγίξετε τον καταλυτικό
μετατροπέα αφού πρώτα κρυώσει
διότι αναπτύσσει πολύ υψηλή
θερμοκρασία και μπορεί να
προκληθεί έγκαυμα (π.χ. στα χέρια ή
το σώμα): για να κρυώσει χρειάζονται περισσότερες από δύο
ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

Αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων
Αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων
Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
επιτρέπει την αλλαγή σχέσεων
χειροκίνητα (χειροκίνητη λειτουργία)
ή αυτόματα (αυτόματη λειτουργία).
Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων είναι
ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο
έξι σχέσεων.
Η έκτη σχέση είναι το overdrive.

Εκκίνηση του οχήματος
1. Μετά την προθέρμανση του
κινητήρα, εξακολουθήστε να
πατάτε το πεντάλ φρένου όταν
μετακινείτε τον επιλογέα
ταχυτήτων στη θέση R ή D.

Προσοχή
Όταν το όχημα κινείται, μην
αλλάζετε μεταξύ D (Drive) και
R (Όπισθεν) ή P (Park).
Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζημιά
στο κιβώτιο ταχυτήτων σας, αλλά
και τραυματισμό.
2. Αφήστε το χειρόφρενο και το
πεντάλ φρένου.
3. Πατήστε αργά το πεντάλ γκαζιού
για να κινήσετε το όχημα.
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Οθόνη κιβωτίου ταχυτήτων

Επιλογέας ταχυτήτων

Τύπος 2

Τύπος 1

C3D3004A

C3E2007A
C12E5003A

Βρίσκεται στον πίνακα οργάνων.
Εμφανίζει την επιλεγμένη σχέση ή
λειτουργία στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αν το όχημά σας έχει DIC στη μέση
του πίνακα οργάνων, η επιλεγμένη
σχέση ταχύτητας ή λειτουργία του
κιβωτίου ταχυτήτων εμφανίζονται
στο κάτω μέρος της οθόνης του DIC.

Ρ (ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ): Ασφαλίζει τους
μπροστινούς τροχούς. Επιλέξτε Ρ
μόνο όταν το όχημα είναι ακίνητο και
το χειρόφρενο τραβηγμένο.
R (ΟΠΙΣΘΕΝ): Θέση όπισθεν
κιβωτίου ταχυτήτων. Επιλέξτε R
μόνο όταν το όχημα είναι ακίνητο.
Ν (ΝΕΚΡΑ): Σχέση Νεκράς.
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D: Αυτή η θέση χρησιμοποιείται για
όλες τις συνθήκες κανονικής
οδήγησης. Επιτρέπει την αλλαγή και
των 6 σχέσεων εμπροσθοπορείας
στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αλλαγή σχέσεων στο κιβώτιο
ταχυτήτων

Τα μαύρα βέλη δείχνουν για ποιες
αλλαγές ταχυτήτων απαιτείται το
πάτημα του κουμπιού απασφάλισης.

Προσοχή
Μην επιταχύνετε επιλέγοντας
ταυτόχρονα μια σχέση στο κιβώτιο.

MD174

Ποτέ μην πατάτε το πεντάλ γκαζιού
και το πεντάλ φρένου ταυτόχρονα.

Πιέστε το κουμπί απασφάλισης για
να αλλάξετε σχέση.

Όταν έχετε επιλέξει μια σχέση, το
όχημα θα αρχίσει να κινείται με
πολύ χαμηλή ταχύτητα χωρίς να
πατάτε γκάζι, όταν αφήσετε το
πεντάλ φρένου.

Τα λευκά βέλη δείχνουν για ποιες
αλλαγές ταχυτήτων δεν απαιτείται το
πάτημα του κουμπιού απασφάλισης.

Μη χρησιμοποιείτε τη θέση Ρ
(Στάθμευση) αντί για το χειρόφρενο.
Σβήστε τον κινητήρα, τραβήξτε το
χειρόφρενο και αφαιρέστε το κλειδί
από το διακόπτη ανάφλεξης όταν
απομακρύνεστε από το όχημα.
Ποτέ μην απομακρύνεστε από το
όχημα εάν ο κινητήρας βρίσκεται
σε λειτουργία.

C11E3002A

Η αλλαγή σχέσεων στο κιβώτιο
ταχυτήτων πραγματοποιείται ως εξής:

MD173

Αλλάξτε σχέση ελεύθερα.
C12E9003A

Πατήστε το πεντάλ φρένου και
πιέστε το κουμπί απασφάλισης για
να αλλάξετε σχέση.
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Όταν το όχημα είναι σταματημένο ή
εν κινήσει, μπορείτε να επιλέξετε τη
χειροκίνητη λειτουργία μετακινώντας
τον επιλογέα από τη θέση "D" προς
τα αριστερά στη ζώνη χειροκίνητης
λειτουργίας. Για να επιστρέψετε τον
επιλογέα ταχυτήτων στη θέση “D”,
μετακινήστε τον πάλι δεξιά στη
βασική ζώνη σχέσεων.

Σημείωση

Στη χειροκίνητη λειτουργία,
μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων
προς τα πίσω και προς τα εμπρός για
να αλλάξετε σχέσεις πιο γρήγορα. Σε
αντίθεση με το μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων, στη χειροκίνητη λειτουργία
μπορείτε να αλλάζετε σχέσεις με το
πεντάλ γκαζιού πατημένο.

Σημείωση

ΠΑΝΩ(+): Μετακινήστε το μοχλό
προς τα εμπρός κατά μία θέση για να
επιλέξετε την αμέσως μεγαλύτερη
σχέση.
ΚΑΤΩ(-). Μετακινήστε το μοχλό προς
τα πίσω κατά μία θέση για να επιλέξετε
την αμέσως μικρότερη σχέση.

Στη χειροκίνητη λειτουργία,
μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις
πέντε σχέσεις μπροστινής κίνησης.
Για να κινηθείτε με την όπισθεν ή
να σταθμεύσετε το όχημα,
μετακινήστε αντίστοιχα τον
επιλογέα στη θέση "R" ή "P".

Στη χειροκίνητη λειτουργία, η
επιλογή μικρότερης σχέσης
πραγματοποιείται αυτόματα όταν
το όχημα επιβραδύνει. Όταν το
όχημα σταματήσει, επιλέγεται
αυτόματα η 1η.
Για να διατηρηθεί η απόδοση και η
ασφάλεια του οχήματος στα
απαραίτητα επίπεδα, το σύστημα
δεν εκτελεί κάποιες από τις
αλλαγές σχέσης όταν μετακινείτε
τον επιλογέα ταχυτήτων.

Πριν ξεκινήσετε από στάση σε
ολισθηρό οδόστρωμα, μετακινήστε
τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα
εμπρός στη θέση + ("ανέβασμα").
Με αυτό τον τρόπο, το κιβώτιο
ταχυτήτων μεταβαίνει στη 2α,
η οποία ενδείκνυται για ομαλό
ξεκίνημα όταν ο δρόμος είναι
ολισθηρός. Τραβήξτε τον επιλογέα
ταχυτήτων προς την πλευρά ("κατέβασμα") για να επιλέξετε
ξανά 1η.
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Προσοχή
Στη χειροκίνητη λειτουργία, ο οδηγός
πρέπει να επιλέγει μεγαλύτερες
σχέσεις ανάλογα με τις συνθήκες
του οδοστρώματος, φροντίζοντας να
διατηρεί τις στροφές του κινητήρα
κάτω από την κόκκινη ζώνη.
Ωστόσο, επειδή το απότομο
φρενάρισμα ή/και η απότομη
επιτάχυνση μπορεί να έχουν ως
συνέπεια να χαθεί η πρόσφυση, η
επιλογή μικρότερων σχέσεων πρέπει
να γίνεται με προσοχή και ανάλογα
με την ταχύτητα του οχήματος.

Πέδηση κινητήρα

Απελευθέρωση του οχήματος

Για να ενισχυθεί η πέδηση από τη
συμπίεση του κινητήρα κατά την
οδήγηση σε μεγάλη κατηφορική
διαδρομή, επιλέξτε την αμέσως
μικρότερη σχέση χειροκίνητα.

Η απελευθέρωση του οχήματος
επιτρέπεται μόνο εάν έχει κολλήσει
σε άμμο, λάσπη ή χιόνι.

{Προειδοποίηση
Κατεβάζετε ταχύτητα στο κιβώτιο
ταχυτήτων κατά μία σχέση κάθε
φορά.
Αυτό αποτρέπει την πρόκληση
ζημιάς στο κιβώτιο ταχυτήτων ή
την απώλεια ελέγχου, καθώς και
την πρόκληση τραυματισμού.
Σημείωση
Η χρήση της πέδησης από τον
κινητήρα όταν διανύετε μεγάλες
κατηφορικές ορεινές διαδρομές
μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια
ζωής των φρένων.

Μετακινήστε αρκετές φορές τον
επιλογέα ταχυτήτων μεταξύ των
θέσεων D και R.
Μη ζορίζετε τον κινητήρα και
αποφύγετε την απότομη επιτάχυνση.

Χώρος στάθμευσης
Όταν το όχημα σταματήσει πατώντας
το πεντάλ φρένων, επιλέξτε P,
ενεργοποιήστε το χειρόφρενο και στη
συνέχεια αφαιρέστε το κλειδί
ανάφλεξης.
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Σφάλμα

Kickdown

Σε περίπτωση βλάβης, ανάβει η
ενδεικτική λυχνία βλάβης. Οι αλλαγές
σχέσεων στο κιβώτιο ταχυτήτων δεν
γίνονται πλέον ούτε αυτόματα ούτε
χειροκίνητα, διότι το κιβώτιο έχει
ασφαλίσει σε μια συγκεκριμένη σχέση.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για την αποκατάσταση της αιτίας της
βλάβης.

MD102

Για μεγαλύτερη επιτάχυνση, πατήστε
το πεντάλ γκαζιού μέχρι κάτω και
κρατήστε το πατημένο. Το κιβώτιο
ταχυτήτων μεταβαίνει σε μικρότερη
σχέση ανάλογα με τις στροφές του
κινητήρα.

Διακοπή ηλεκτρικής
τροφοδοσίας
Σε περίπτωση διακοπής της
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ο επιλογέας
ταχυτήτων δεν μπορεί να μετακινηθεί
από τη θέση Ρ σε άλλη θέση.
Εάν ή μπαταρία έχει αποφορτιστεί,
θέστε το όχημα σε λειτουργία
χρησιμοποιώντας καλώδια
βοηθητικής εκκίνησης.

Εάν το σφάλμα δεν οφείλεται στη
μπαταρία, απασφαλίστε τον
επιλογέα ταχυτήτων και βγάλτε το
κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης.

Απασφάλιση του επιλογέα
ταχυτήτων
Για να αλλάξετε σχέση ενώ έχει
επιλεγεί η θέση Στάθμευσης (P),
ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να
βρίσκεται στη θέση ΟΝ και να
πατήσετε το πεντάλ φρένου έως
κάτω. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε
άλλη σχέση ενώ έχει επιλεγεί στη
θέση Ρ με το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση ΟΝ και το πεντάλ φρένου
πατημένο:
1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση OFF και αφαιρέστε το
κλειδί.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το πεντάλ φρένων και
ενεργοποιήστε το χειρόφρενο
προς τα πάνω.
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{Προειδοποίηση
Προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά
στο κιβώτιο ταχυτήτων, τηρήστε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
Μην πατάτε το πεντάλ γκαζιού
όταν αλλάζετε σχέση από P ή N σε
R ή σχέση εμπροσθοπορείας.

C3D3006A

3. Αφαιρέστε τη λαστιχένια
επένδυση.

C3D3007A

4. Εισάγετε και πιέστε το κλειδί
ανάφλεξης μέσα στην υποδοχή.
5. Επιλέξτε Νεκρά (N).
6. Αφαιρέστε το κλειδί από το
διακόπτη.
7. Επανατοποθετήστε τη λαστιχένια
επένδυση.
8. Επισκευάστε το όχημά σας το
συντομότερο δυνατόν.

Εάν το κάνετε, όχι μόνο θα
προκαλέσετε ζημιά στο κιβώτιο
ταχυτήτων, αλλά ενδέχεται να
χάσετε και τον έλεγχο του οχήματος.
Χρησιμοποιείτε τη θέση D όσο το
δυνατό περισσότερο.
Ποτέ μην επιλέγετε τη σχέση Ρ ή R
ενώ το όχημα κινείται.
Όταν σταματάτε το όχημα σε
επιφάνεια με ανηφορική κλίση, μη
συγκρατείτε το όχημα με το πεντάλ
γκαζιού. Χρησιμοποιείτε το πεντάλ
φρένου.
Πατήστε το πεντάλ φρένου όταν
από τις σχέσεις Ρ ή N επιλέγετε R
ή σχέση εμπρόσθιας κίνησης.
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{Προειδοποίηση
Διαφορετικά, το κιβώτιο ταχυτήτων
ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να
προκληθεί ακούσια κίνηση του
οχήματος, με αποτέλεσμα ο
οδηγός να χάσει τον έλεγχο του
οχήματος και να προκληθεί
τραυματισμός ή ζημιά στο όχημα ή
σε άλλη περιουσία.
Πρόγραμμα οικονομίας καυσίμου

Το όχημα μπορεί να διαθέτει
πρόγραμμα οικονομίας καυσίμου.
Όταν είναι ενεργό, το πρόγραμμα
οικονομίας καυσίμου μπορεί να
βελτιώσει την εξοικονόμηση
καυσίμου του οχήματος.
Πατώντας το κουμπί Eco δίπλα στο
μοχλό ταχυτήτων, ενεργοποιείται το
πρόγραμμα οικονομίας καυσίμου.
Όταν είναι ενεργό, ανάβει η ενδεικτική
λυχνία Eco στον πίνακα οργάνων.
Βλ. Λυχνία οικονομίας καυσίμου στη
σaλίδα 130. Πατώντας το κουμπί
δεύτερη φορά, το πρόγραμμα
οικονομίας καυσίμου απενεργοποιείται.
Όταν το πρόγραμμα οικονομίας
καυσίμου είναι ενεργό:
 Οι επιλογές μεγαλύτερης σχέσης
στο κιβώτιο ταχυτήτων
πραγματοποιούνται πιο γρήγορα
και οι επιλογές μικρότερης σχέσης
πιο αργά.

C11E3012A

 Ο μετατροπέας ροπής ασφαλίζει
νωρίτερα και παραμένει ενεργός
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 Το πεντάλ γκαζιού είναι λιγότερο
ευαίσθητο.
 Οι υπολογιστές του οχήματος
διακόπτουν πιο ’επιθετικά’ την
παροχή καυσίμου στον κινητήρα
κατά την επιβράδυνση. Μη
χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα
οικονομίας καυσίμου κατά τη
ρυμούλκηση.
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Μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Για να επιλέξετε όπισθεν, πατήστε το
κουμπί στην πίσω πλευρά του
μοχλού ταχυτήτων ενώ μετακινείτε το
μοχλό στη θέση της όπισθεν.
Μην πατάτε άσκοπα το συμπλέκτη.
Όταν αλλάζετε σχέσεις, πατάτε το
πεντάλ του συμπλέκτη μέχρι τέρμα.
Μην αφήνετε το πόδι σας επάνω στο
πεντάλ.

Προσοχή
Δεν συνιστάται να οδηγείτε με το χέρι
επάνω στον επιλογέα ταχυτήτων.
2457824

Για να αλλάξετε σχέση, πατήστε το
πεντάλ του συμπλέκτη μέχρι κάτω,
μετακινήστε το μοχλό ταχυτήτων
στην επιθυμητή σχέση και αφήστε
αργά το συμπλέκτη.

Συστήματα κίνησης
Τετράτροχη κίνηση
Εάν το όχημά σας διαθέτει σύστημα
τετρακίνησης (AWD) ενεργοποιούμενο
κατά περίπτωση, το σύστημα AWD
ενεργοποιείται αυτόματα χωρίς να
χρειαστεί η παρέμβαση του οδηγού.
Εάν οι μπροστινοί κινητήριοι τροχοί
αρχίσουν να ολισθαίνουν, οι πίσω
τροχού αρχίζουν αυτόματα να δίνουν
κίνηση στο όχημα όπως είναι
απαραίτητο. Κατά τη χρήση σε
απαιτητικές συνθήκες, ενδέχεται να
παρατηρήσετε έναν ασθενή θόρυβο
ενεργοποίησης, ωστόσο αυτό είναι
φυσιολογικό.
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Η προειδοποιητική λυχνία AWD C
αναβοσβήνει όταν το σύστημα AWD
είναι προσωρινά απενεργοποιημένο.
Εάν η λυχνία αναβοσβήσει για λίγο και
έπειτα σβήσει, αυτό είναι φυσιολογικό
και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης του
συστήματος. Ωστόσο, εάν η λυχνία
αναβοσβήνει διαρκώς, πρέπει να
απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή για
αποκατάσταση του προβλήματος το
συντομότερο δυνατόν.
Η λυχνία ανάβει ως ένδειξη βλάβης
στο σύστημα AWD. Εάν συμβεί κάτι
τέτοιο, το όχημά σας πρέπει να
επισκευαστεί σε έναν επισκευαστή.

Φρένα
Φρένα
Το σύστημα φρένων έχει σχεδιαστεί
για την αποτελεσματική πέδηση του
οχήματος σε διάφορες συνθήκες
οδήγησης.
Το όχημά σας διαθέτει δισκόφρενα
μπροστά και πίσω, καθώς και σύστημα
πέδησης διπλού κυκλώματος.
Εάν το ένα κύκλωμα φρένων
παρουσιάσει βλάβη, το όχημα
μπορεί να σταματήσει με το άλλο
κύκλωμα. Ωστόσο, η απόσταση
ακινητοποίησης θα αυξηθεί και θα
πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη
δύναμη στο πεντάλ φρένου.

{Προειδοποίηση
Εάν κάποιο από τα κυκλώματα
υποστεί βλάβη, το πεντάλ φρένου
πρέπει να πατηθεί με μεγαλύτερη
δύναμη και η απόσταση πέδησης
αυξάνεται.
Μεταβείτε αμέσως σε έναν
επισκευαστή για έλεγχο και
επισκευή του συστήματος φρένων.

{Προειδοποίηση
Εάν η διαδρομή του πεντάλ
φρένου είναι μεγαλύτερη από τη
φυσιολογική, τα φρένα ενδέχεται
να χρειάζονται επισκευή.
Απευθυνθείτε αμέσως σε έναν
επισκευαστή.
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Προσοχή
Μην οδηγείτε με το πόδι επάνω
στο πεντάλ φρένου.
Διαφορετικά, τα εξαρτήματα των
φρένων θα υποστούν πρόωρη
φθορά. Τα φρένα μπορεί επίσης
να υπερθερμανθούν, με
αποτέλεσμα να μεγαλώσει η
απόσταση πέδησης και τα φρένα
να καταστούν μη ασφαλή.
Το τρίτο φως φρένων (ή μαζί με τα
φώτα φρένων) αναβοσβήνει αρκετές
φορές για να προειδοποιήσει τους
οδηγούς που βρίσκονται πίσω από
το όχημά σας για τα εξής:
- Παρότι το πεντάλ φρένων είναι
πατημένο, το όχημα υπερβαίνει
μια συγκεκριμένη ταχύτητα.
- Όταν το ABS βρίσκεται τη
συγκεκριμένη στιγμή σε λειτουργία.

Υγρά φρένα
Εάν οδηγήσετε μέσα από περιοχή με
νερά ή μετά από πλύση του
οχήματος, τα εξαρτήματα φρένων
μπορεί να βραχούν.
Για να αποκατασταθεί η κανονική
πέδηση:
1. Ελέγξτε εάν πίσω σας υπάρχουν
άλλα οχήματα.
2. Οδηγήστε με ασφαλή ταχύτητα
αφήνοντας επαρκή απόσταση
πίσω και πλευρικά του οχήματος.
3. Πατήστε απαλά το πεντάλ
φρένου μέχρι να αποκατασταθεί
η κανονική απόδοση πέδησης.

Υπερθέρμανση φρένων
Η παρατεταμένη πέδηση, όταν
οδηγείτε κατηφορικά σε απότομη
κλίση, μπορεί να προκαλέσει
υπερθέρμανση των φρένων. Όταν
οδηγείτε κατηφορικά, επιλέξτε
μικρότερη σχέση. Μην πατάτε
συνεχώς το πεντάλ φρένου.

{Προειδοποίηση
Εάν οδηγήσετε σε περιοχή με
υψηλή στάθμη νερού, πλύνετε το
όχημα ή χρησιμοποιήσετε
παρατεταμένα τα φρένα όταν
διανύετε κατηφορική διαδρομή με
απότομη κλίση, η δύναμη πέδησης
των φρένων μπορεί προσωρινά να
χαθεί. Αυτό μπορεί να οφείλεται
στο γεγονός ότι τα φρένα έχουν
βραχεί ή υπερθερμανθεί.
Εάν χαθεί προσωρινά η δύναμη
πέδησης από τα φρένα λόγω
υπερθέρμανσης:
Όταν οδηγείτε κατηφορικά, επιλέξτε
μικρότερη σχέση. Μην πατάτε
συνεχώς το πεντάλ φρένου.
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{Προειδοποίηση
Εάν χαθεί προσωρινά η δύναμη
πέδησης από τα φρένα επειδή τα
εξαρτήματα φρένων έχουν βραχεί,
η παρακάτω διαδικασία θα
συμβάλλει στην αποκατάσταση της
δύναμης πέδησης:
1. Ελέγξτε εάν πίσω σας
υπάρχουν άλλα οχήματα.
2. Οδηγήστε με ασφαλή ταχύτητα
αφήνοντας επαρκή απόσταση
πίσω και πλευρικά του οχήματος.
3. Πατήστε απαλά το πεντάλ
φρένου μέχρι να αποκατασταθεί
η κανονική απόδοση πέδησης.

{Προειδοποίηση
Όταν ακούγεται ο θόρυβος, μη
συνεχίσετε να οδηγείτε το όχημα.
Αυτό μπορεί να δείχνει, ότι τα
τακάκια χρειάζονται επισκευή ή
αντικατάσταση. Αν οδηγείτε με
φθαρμένα τακάκια, είναι πιθανό να
προκληθεί σύγκρουση και
τραυματισμός.

Σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS)
Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS) δεν επιτρέπει στους
τροχούς να μπλοκάρουν.
Το ABS αρχίζει να ρυθμίζει την πίεση
πέδησης μόλις κάποιος τροχός τείνει
να μπλοκάρει. Μπορείτε ακόμη να
κατευθύνετε το όχημα, ακόμη και σε
περίπτωση πολύ δυνατού
φρεναρίσματος.

Η ενεργοποίηση του ABS γίνεται
αντιληπτή από την αίσθηση
κραδασμών στο πεντάλ φρένου και
το θόρυβο που ακούγεται κατά τη
διαδικασία της ρύθμισης.
Για την καλύτερη δυνατή πέδηση,
πρέπει να κρατάτε το πεντάλ φρένου
πατημένο μέχρι το τέρμα σε όλη τη
διάρκεια του φρεναρίσματος, παρά
τους κραδασμούς στο πεντάλ. Μη
μειώσετε την πίεση που ασκείτε στο
πεντάλ.
Η ενεργοποίηση του ABS γίνεται
αισθητή από τους κραδασμούς και το
θόρυβο κατά την εφαρμογή του ABS.
Για τη βέλτιστη ακινητοποίηση του
αυτοκινήτου, συνεχίστε να πατάτε το
πεντάλ φρένου ακόμη κι αν δονείται.
Μη μειώνετε τη δύναμη με την οποία
πατάτε το πεντάλ φρένου.
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Όταν το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία
αφότου ανοίξετε το διακόπτη
ανάφλεξης, μπορεί να ακούσετε
μηχανικούς θορύβους. Αυτό είναι
φυσιολογικό και αποτελεί ένδειξη ότι το
ABS βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Χειρόφρενο

Το σύστημα διαθέτει μια λυχνία
κατάστασης χειρόφρενου Y και μια
προειδοποιητική λυχνία χειρόφρενου.

Βλ. Προειδοποιητική λυχνία
συστήματος αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS) στη σaλίδα 125.

Σφάλμα
{Προειδοποίηση
Εάν υπάρχει βλάβη στο ABS, οι
τροχοί μπορεί να μπλοκάρουν διότι
η πέδηση είναι πιο απότομη απ’ ό,τι
συνήθως. Τα πλεονεκτήματα του
ABS δεν ισχύουν σε αυτή την
περίπτωση. Σε περίπτωση δυνατού
φρεναρίσματος, ενδέχεται να μην
μπορέσετε να κατευθύνετε το όχημα
και να εκτραπεί της πορείας του.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για την αποκατάσταση της αιτίας της
βλάβης.

C11D3019A

Το όχημα διαθέτει ηλεκτρικό χειρόφρενο
(EPB). Ο διακόπτης για το EPB
βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το
ηλεκτρικό χειρόφρενο ανά πάσα στιγμή,
ακόμη και με κλειστό διακόπτη
ανάφλεξης. Για να αποτραπεί η
αποφόρτιση της μπαταρίας, αποφύγετε
τις επαναλαμβανόμενες ενεργοποιήσεις/
απενεργοποιήσεις του συστήματος EPB
όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.

Βλ. Προειδοποιητική λυχνία
συστήματος φρένων στη σaλίδα 124.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς ηλεκτρικής
ισχύος, το ηλεκτρικό χειρόφρενο δεν
μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να
απενεργοποιηθεί. Πριν
απομακρυνθείτε από το όχημα,
ελέγχετε τη λυχνία κατάστασης
χειρόφρενου για να βεβαιωθείτε ότι το
χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.
Ενεργοποίηση EPB
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το
ηλεκτρικό χειρόφρενο όποτε
σταματήσει το όχημα. Το ηλεκτρικό
χειρόφρενο ενεργοποιείται στιγμιαία
όταν τραβήξετε το διακόπτη EPB
προς τα πάνω. Μόλις το χειρόφρενο
ενεργοποιηθεί πλήρως, η λυχνία
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κατάστασης χειρόφρενου Y ανάβει.
Ενώ ενεργοποιείτε το χειρόφρενο,
η λυχνία κατάστασης χειρόφρενου
αναβοσβήνει μέχρι το χειρόφρενο να
ενεργοποιηθεί πλήρως. Εάν η λυχνία
δεν ανάψει ή εάν εξακολουθεί να
αναβοσβήνει, το όχημα πρέπει να
υποβληθεί σε σέρβις. Μην οδηγείτε
το όχημα εάν η λυχνία κατάστασης
χειρόφρενου αναβοσβήνει.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή.
Βλ. Προειδοποιητική λυχνία
συστήματος φρένων στη σaλίδα 124.
Εάν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό
χειρόφρενο ενώ το όχημα βρίσκεται
σε κίνηση, θα ακουστεί μια ηχητική
ένδειξη. Το όχημα θα επιβραδύνει με
την προϋπόθεση ότι κρατάτε το
διακόπτη στην επάνω θέση. Εάν
αφήσετε το διακόπτη EPB κατά την
επιβράδυνση, το χειρόφρενο θα
απενεργοποιηθεί. Εάν κρατήσετε το
διακόπτη στην επάνω θέση μέχρι το
όχημα να έρθει σε στάση, το
ηλεκτρικό χειρόφρενο θα παραμείνει
ενεργοποιημένο.

Εάν η λυχνία κατάστασης χειρόφρενου
Y αναβοσβήνει συνεχώς, σημαίνει ότι
το ηλεκτρικό χειρόφρενο έχει
ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί
μερικώς ή ότι υπάρχει πρόβλημα στο
ηλεκτρικό χειρόφρενο. Εάν αυτή η
λυχνία αναβοσβήνει συνεχώς,
απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό
χειρόφρενο και επιχειρήστε να το
ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν η λυχνία
εξακολουθήσει να αναβοσβήνει, μην
οδηγήσετε το όχημα. Απευθυνθείτε σε
έναν επισκευαστή. Εάν η
προειδοποιητική λυχνία χειρόφρενου
είναι αναμμένη, το ηλεκτρικό χειρόφρενο
έχει ανιχνεύσει σφάλμα σε κάποιο άλλο
σύστημα και η λειτουργικότητά του είναι
περιορισμένη. Για να ενεργοποιήσετε το
ηλεκτρικό χειρόφρενο όταν αυτή η
λυχνία είναι αναμμένη, τραβήξτε το
διακόπτη EPB προς τα πάνω και
κρατήστε τον στην επάνω θέση.
Η πλήρης επενέργεια του χειρόφρενου
από το σύστημα EPB μπορεί να
διαρκέσει περισσότερο απ’ ό,τι συνήθως
όταν αυτή η λυχνία είναι αναμμένη.

Εξακολουθήστε να κρατάτε το
διακόπτη μέχρι η λυχνία κατάστασης
χειρόφρενου Y να παραμείνει
αναμμένη. Εάν η προειδοποιητική
λυχνία του χειρόφρενου είναι
αναμμένη, απευθυνθείτε σε έναν
επισκευαστή.
Εάν το ηλεκτρικό χειρόφρενο δεν
μπορεί να ενεργοποιηθεί, πρέπει να
ακινητοποιήσετε τους πίσω τροχούς
με τάκους για να αποτραπεί η κίνηση
του οχήματος.
Απενεργοποίηση EPB
Για να απενεργοποιήσετε το
ηλεκτρικό χειρόφρενο, γυρίστε το
διακόπτη ανάφλεξης στη θέση
ON/START, πατήστε το πεντάλ
φρένων και κρατήστε το πατημένο
και πατήστε στιγμιαία το διακόπτη
EPB. Εάν επιχειρήσετε να
απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό
χειρόφρενο χωρίς να πατήσετε το
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πεντάλ φρένων, θα ακουστεί μια
ηχητική ένδειξη και θα εμφανιστεί η
λυχνία του πεντάλ φρένων #.
Το ηλεκτρικό χειρόφρενο είναι
απενεργοποιημένο όταν η λυχνία
κατάστασης χειρόφρενου Y είναι
σβηστή.

Εάν η προειδοποιητική λυχνία
χειρόφρενου είναι αναμμένη, το
ηλεκτρικό χειρόφρενο έχει ανιχνεύσει
σφάλμα σε κάποιο άλλο σύστημα και η
λειτουργικότητά του είναι περιορισμένη.
Για να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό
χειρόφρενο όταν αυτή η λυχνία είναι
αναμμένη, τραβήξτε το διακόπτη EPB
προς τα πάνω και κρατήστε τον στην
κάτω θέση.
Η απενεργοποίηση του ηλεκτρικού
χειρόφρενου μπορεί να διαρκέσει
περισσότερο απ’ ό,τι συνήθως όταν
αυτή η λυχνία είναι αναμμένη.
Εξακολουθήστε να κρατάτε το

διακόπτη μέχρι η λυχνία κατάστασης
χειρόφρενου Y να σβήσει. Εάν η
λυχνία είναι αναμμένη, απευθυνθείτε
σε έναν επισκευαστή.
Σημείωση
Η οδήγηση με ενεργοποιημένο το
χειρόφρενο μπορεί να υπερθερμάνει
το σύστημα φρένων και να
προκαλέσει πρόωρη φθορά ή ζημιά
στα εξαρτήματα του συστήματος
φρένων. Πριν οδηγήσετε,
βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι
πλήρως απενεργοποιημένο και ότι η
προειδοποιητική λυχνία δεν είναι
αναμμένη.

Αυτόματη απενεργοποίηση EPB
Το ηλεκτρικό χειρόφρενο
απενεργοποιείται αυτόματα εάν το
όχημα βρίσκεται σε λειτουργία,
επιλεγεί σχέση στο κιβώτιο
ταχυτήτων και γίνει προσπάθεια να
ξεκινήσει. Αποφύγετε την απότομη
επιτάχυνση όταν το ηλεκτρικό
χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο,
για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής
των τακακιών του χειρόφρενου.

{Προειδοποίηση
Εάν το χειρόφρενο δεν έχει
τραβηχτεί σωστά, το όχημα μπορεί
να μετακινηθεί ξαφνικά.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
εάν απαιτείται ρύθμιση.

Οδήγηση και χρήση 305

Προσοχή
Μην οδηγείτε με το χειρόφρενο
τραβηγμένο.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
υπερθέρμανση ή πρόωρη φθορά
στο χειρόφρενο. Μπορεί να
χρειαστεί να τα αντικαταστήσετε
και να προκληθεί ζημιά σε άλλα
εξαρτήματα του οχήματος.

Προσοχή
Μη σταθμεύετε ή θέτετε σε
λειτουργία το όχημά σας επάνω
από εύφλεκτα υλικά.
Μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα
καυτά τμήματα της εξάτμισης στο
κάτω μέρος του οχήματος και να
αναφλεγούν.

Συστήματα ελέγχου
οδηγικής συμπεριφοράς
Ηλεκτρονικό σύστημα
ελέγχου ευστάθειας (ESC)
Προσοχή
Εάν επιλέξετε να τοποθετήσετε
χειμερινά ελαστικά στο όχημά σας,
βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά που θα
χρησιμοποιήσετε συνιστώνται από
τον επισκευαστή.
Εάν χρησιμοποιήσετε λανθασμένου
τύπου χειμερινά ελαστικά, μπορεί να
επηρεαστεί η απόδοση του
συστήματος ευστάθειας.
Απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή για
λεπτομέρειες σχετικά με τη
διαθεσιμότητα και την επιλογή των
κατάλληλων ελαστικών.

Το ESC είναι ένα ηλεκτρονικό
σύστημα ελέγχου ευστάθειας του
οχήματος και συμπληρωματικής
οδηγικής ασφάλειας, το οποίο
συμβάλλει στην αποφυγή επικίνδυνων
καταστάσεων εφαρμόζοντας πέδηση
στους τροχούς ή μειώνοντας τη ροπή
του κινητήρα ώστε να αντισταθμιστεί η
ευστάθεια του οχήματος όταν είναι
εξαιρετικά ασταθές, π.χ. στις απότομες
στροφές ή κατά τη γρήγορη αλλαγή
λωρίδας. Η λειτουργία ESC
ενεργοποιείται αυτόματα όταν η κίνηση
του οχήματος είναι ιδιαίτερα ασταθής.
Το σύστημα ESC δεν λειτουργεί υπό
συνθήκες φυσιολογικής οδήγησης.
Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει
στη θέση ΟΝ, ανάβει η ενδεικτική
λυχνία ενεργού
ESC/προειδοποιητική λυχνία μαζί με
την ενδεικτική λυχνία
απενεργοποιημένου ESC, και
σβήνουν μετά από 4 δευτερόλεπτα
περίπου.
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Η λυχνία ενεργού
ESC/προειδοποιητική λυχνία
αναβοσβήνει όταν το ESC βρίσκεται
σε λειτουργία, και ανάβει ως ένδειξη
βλάβης στο σύστημα. Απευθυνθείτε
το συντομότερο δυνατόν σε έναν
επισκευαστή, εάν αντιμετωπίσετε
κάτι τέτοιο.
Βλ. Ενδεικτική λυχνία ηλεκτρονικού
συστήματος ελέγχου ευστάθειας
(ESC) στη σaλίδα 127.

Προσοχή
Εάν η ενδεικτική λυχνία ενεργού
ESC/προειδοποιητική λυχνία ανάψει,
σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο
σύστημα ESC. Απευθυνθείτε
οπωσδήποτε σε έναν επισκευαστή το
συντομότερο δυνατόν.

Λειτουργία υδραυλικής
υποβοήθησης πέδησης (HBA)

Λειτουργία συστήματος
ελέγχου πρόσφυσης (TCS)

Όταν το σύστημα ESC αναγνωρίσει
ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη όπου
απαιτείται απότομο φρενάρισμα,
διοχετεύει αυτόματα μεγάλη πίεση
πέδησης στους τροχούς.

Το σύστημα TCS αποτρέπει στο
σπινάρισμα των τροχών, ανεξάρτητα
από την κατάσταση του
οδοστρώματος και την πρόσφυση
των ελαστικών. Μόλις τουλάχιστον
ένας από τους κινητήριους τροχούς
αρχίζει να σπινάρει, η απόδοση του
κινητήρα μειώνεται και το
σπινάρισμα του τροχού περιορίζεται.
Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η
διευθυντικότητα και η κινητήρια ισχύς
του οχήματος, ιδίως σε χιόνι ή πάγο
και όταν το οδόστρωμα είναι
βρεγμένο ή ολισθηρό.

Λειτουργία ενεργής
προστασίας κατά της
ανατροπής (ARP)
Η λειτουργία αυτή αποτελεί μέρος
του συστήματος ESC. Όταν η κίνηση
του οχήματος είναι ιδιαίτερα
ασταθής, η λειτουργία αυτή
συμβάλλει στην αποκατάσταση της
κανονικής ευστάθειας του οχήματος.
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Λειτουργία υποβοήθησης
ευστάθειας τρέιλερ (TSA)

Σύστημα υποβοήθησης
εκκίνησης σε ανηφόρα (HSA)

Οι ελικοειδείς διαδρομές
παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες
στην οδήγηση. Αυτή η λειτουργία
ανιχνεύει ότι η διαδρομή είναι
ελικοειδής και μειώνει την ταχύτητα
του οχήματος που μεταφέρει τρέιλερ
μέχρι να σταματήσει η ταλάντωση.
Η επιβράδυνση επιτυγχάνεται
μειώνοντας τη ροπή του κινητήρα και
αυξάνοντας την πίεση στα φρένα
όλων των τροχών.

Το σύστημα συμβάλλει ώστε να
αποτραπεί τυχόν κύλιση προς τα
πίσω όταν το όχημα ξεκινά σε
ανηφορικό έδαφος.

Κουμπί απενεργοποίησης ESC

Όταν πατάτε το πεντάλ γκαζιού
αφότου αφήσετε το πεντάλ φρένων
σε ανηφορικό έδαφος, τα φρένα
παραμένουν ενεργοποιημένα επί
2 δευτερόλεπτα περίπου.

C11E3005A

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το
ESC πατώντας το κουμπί
απενεργοποίησης του ESC στο
κέντρο του ταμπλό.
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Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί
απενεργοποίησης ESC όταν η
λειτουργία ESC είναι
απενεργοποιημένη (η ενδεικτική
λυχνία απενεργοποιημένου ESC
είναι αναμμένη), το σύστημα
ενεργοποιείται ξανά και η ενδεικτική
λυχνία απενεργοποιημένου ESC
στον πίνακα οργάνων σβήνει
ανακτώντας τη λειτουργία του
συστήματος ESC.

Προσοχή

Σύστημα ελέγχου κατάβασης
(DCS)

Όταν το σύστημα ESC ενεργοποιηθεί
προκειμένου να διατηρήσει την
ευστάθεια του οχήματος, πρέπει να
μειώσετε ταχύτητα και να προσέχετε
ιδιαίτερα το δρόμο.
Το ESC αποτελεί απλώς ένα
συμπληρωματικό σύστημα του
οχήματος. Όταν το όχημα υπερβεί
τα όριά του, δεν μπορεί να ελεγχθεί.
Μη βασίζεστε αποκλειστικά στο
σύστημα. Οδηγείτε προσεκτικά.
Όταν το ESC είναι ενεργοποιημένο,
ενδέχεται να ακούσετε θόρυβο ή να
αισθανθείτε κραδασμό από το
πεντάλ φρένου ή από άλλα σχετικά
συστήματα. Αυτά προκαλούνται από
τις αλλαγές πίεσης στα σχετικά
συστήματα.

C11E3006A

Όταν κινείστε κατηφορικά σε διαδρομή
με απότομη κλίση, αυτή η λειτουργία
σας δίνει τη δυνατότητα να κινείστε με
χαμηλή ταχύτητα χωρίς να πατάτε το
πεντάλ φρένου και σας επιτρέπει να
συγκεντρώνεστε στην οδήγηση. Αυτή
η χρήσιμη λειτουργία προορίζεται
μόνο για την κίνηση σε κατηφορικές
διαδρομές με απότομη κλίση.
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Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα
DCS, πατήστε το κουμπί DCS στο
κέντρο του ταμπλό. Όταν πατήσετε
το κουμπί, το DCS είναι έτοιμο να
χρησιμοποιηθεί. Ανάβει η πράσινη
ενδεικτική λυχνία ενεργού DCS. Όσο
το σύστημα DCS βρίσκεται σε
λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία
ενεργού DCS αναβοσβήνει.
Για να απενεργοποιήσετε το DCS,
πατήστε ξανά το κουμπί DCS.
Η ενδεικτική λυχνία ενεργού DCS θα
σβήσει.
Η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία μη
ετοιμότητας DCS/προειδοποιητική
λυχνία αναβοσβήνει ως ένδειξη ότι το
DCS δεν είναι έτοιμο να
ενεργοποιηθεί, και ανάβει ως ένδειξη
βλάβης στο σύστημα.
Βλ. Λυχνία συστήματος ελέγχου
κατάβασης στη σaλίδα 126.

Προσοχή
Εάν η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία μη
ετοιμότητας DCS/προειδοποιητική
λυχνία ανάψει, σημαίνει ότι το
σύστημα DCS παρουσιάζει βλάβη.
Απευθυνθείτε οπωσδήποτε σε έναν
επισκευαστή το συντομότερο
δυνατόν.

Προϋποθέσεις λειτουργίας του
DCS
1. Το κουμπί DCS πρέπει να είναι
πατημένο (Η πράσινη ενδεικτική
λυχνία ενεργού DCS ανάβει).
2. Η επιφάνεια πρέπει να έχει μια
συγκεκριμένη απότομη κλίση.
3. Η ταχύτητα του οχήματος πρέπει
να είναι μικρότερη από 50 km/h.

(Το σύστημα DCS δεν
ενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του
οχήματος υπερβαίνει τα 50 km/h,
ανεξάρτητα εάν πατήσετε το
κουμπί DCS. Το DCS τίθεται ξανά
σε λειτουργία όταν η ταχύτητα του
οχήματος, μετά τα 50 km/h,
μειωθεί κάτω από τα 30 km/h.
4. Το πεντάλ γκαζιού ή το πεντάλ
φρένου δεν είναι πατημένο.
(Το DCS δεν ενεργοποιείται όταν
το πεντάλ γκαζιού ή το πεντάλ
φρένου είναι πατημένο.)
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Προσοχή

Cruise control

Όταν πατάτε το πεντάλ φρένων ή το
κουμπί Q, το cruise control
απενεργοποιείται.

Το DCS έχει σχεδιαστεί για την
οδήγηση σε διαδρομές εκτός
δρόμου με απότομη κλίση.
Η άσκοπη χρήση του DCS μπορεί
να προκαλέσει βλάβες στο
σύστημα φρένων ή στο ESC.
Μη χρησιμοποιείτε το DCS όταν
οδηγείτε σε κανονικό δρόμο.
Όταν το DCS είναι ενεργοποιημένο,
μπορεί να αισθανθείτε δυνατούς
κραδασμούς και να ακούσετε ισχυρό
θόρυβο από το σύστημα φρένων αυτό είναι φυσιολογικό.

TEL075A

Εάν το αυτοκίνητό σας διαθέτει
cruise control, μπορείτε να
διατηρήσετε ταχύτητα περίπου 40
km/h ή μεγαλύτερη χωρίς να κρατάτε
το πόδι σας επάνω στο πεντάλ
γκαζιού. Αυτό μπορεί να βοηθήσει
πολύ σε μεγάλα ταξίδια. Το cruise
control δεν λειτουργεί όταν η
ταχύτητα του οχήματος είναι
μικρότερη από 40 km/h.

Αν το όχημα κινείται με το cruise
control όταν το σύστημα ελέγχου
πρόσφυσης αρχίσει να περιορίζει τις
περιστροφές των τροχών, το cruise
control θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα. Όταν οι συνθήκες στο
δρόμο σάς επιτρέψουν να
χρησιμοποιήσετε το cruise control
ξανά με ασφάλεια, μπορείτε να τον
θέσετε ξανά σε λειτουργία.
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Προσοχή
Η χρήση του cruise control μπορεί
να είναι επικίνδυνη σε διαδρομές,
όπου απαιτείται συνεχής αλλαγή
ταχυτήτων. Μη χρησιμοποιείτε
λοιπόν το cruise control σε
δρόμους με στροφές ή σε
κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Η χρήση του cruise control μπορεί
να είναι επικίνδυνη σε ολισθηρούς
δρόμους. Σε αυτές τις συνθήκες
οδοστρώματος, οι γρήγορες
μεταβολές στην πρόσφυση των
ελαστικών μπορεί να προκαλέσουν
υπερβολική ολίσθηση των τροχών,
με αποτέλεσμα να χάσετε τον
έλεγχο του αυτοκινήτου. Μη
χρησιμοποιείτε το cruise control σε
ολισθηρούς δρόμους.

Ρύθμιση του cruise control
1. Πατήστε το κουμπί I, που
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του
τιμονιού, για να ενεργοποιήσετε
το cruise control.
2. Επιταχύνετε ως την ταχύτητα
που επιθυμείτε.
3. Πατήστε το κουμπί SET/- και
αφήστε το. Θα ανάψει μια
ενδεικτική λυχνία στον πίνακα
οργάνων ως ένδειξη ότι το cruise
control είναι ενεργοποιημένο.
4. Πάρτε το πόδι από το πεντάλ
γκαζιού.

Προσοχή
Αν αφήσετε το cruise control
ενεργοποιημένο, ενώ δεν τον
χρησιμοποιείτε, μπορεί πατώντας
κατά λάθος κάποιο κουμπί να μπει
σε λειτουργία χωρίς να το θέλετε.
Μπορεί να αιφνιδιαστείτε και ακόμη
να χάσετε τον έλεγχο. Ο διακόπτης
cruise control πρέπει να βρίσκεται
διαρκώς στη θέση OFF, μέχρι τη
στιγμή που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε το cruise control.

Συνέχεια σε ορισμένη
ταχύτητα
Ας υποθέσουμε ότι ρυθμίσατε το
cruise control στην ταχύτητα που
επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήσετε
το πεντάλ φρένων ή το κουμπί I.
Έτσι βεβαίως, απενεργοποιείται το
cruise control. Όμως δεν χρειάζεται να
το επαναρυθμίσετε. Μόλις η ταχύτητα
του οχήματος υπερβεί τα 40 km/h,
μπορείτε να πατήσετε στιγμιαία το
κουμπί RES/+.
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Θα επανέλθετε αμέσως και θα
παραμείνετε στην επιλεγμένη
ταχύτητα.
Εάν πατήσετε περισσότερο το
κουμπί RES/+, το όχημα θα
συνεχίσει να επιταχύνει μέχρι να
αφήσετε το κουμπί, να πατήσετε το
πεντάλ φρένου ή το κουμπί I.
Συνεπώς, εάν δεν θέλετε να
επιταχύνετε, μην κρατάτε το κουμπί
RES/+ πατημένο.

Επιτάχυνση ενώ
χρησιμοποιείται το cruise
control

Επιβράδυνση ενώ
χρησιμοποιείται το cruise
control

Υπάρχουν δύο τρόποι αύξησης της
ταχύτητας:

Υπάρχουν δύο τρόποι μείωσης της
ταχύτητας ενώ χρησιμοποιείται
ρυθμιστής ταχύτητας:

 Πατήστε το πεντάλ γκαζιού για να
αυξήσετε την ταχύτητα. Πατήστε
το κουμπί SET/- και στη συνέχεια
αφήστε το κουμπί και το πεντάλ
γκαζιού. Έτσι κινείστε με
μεγαλύτερη ταχύτητα.
 Πατήστε το κουμπί RES/+.
Κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι
το όχημα να επιταχύνει στην
ταχύτητα που θέλετε, και αφήστε
το. Για να επιταχύνετε σταδιακά,
πατήστε στιγμιαία το κουμπί
RES/+ και αφήστε το. Κάθε φορά
που κάνετε κάτι τέτοιο, η ταχύτητα
του αυτοκινήτου αυξάνεται κατά 2
km/h περίπου. Η λειτουργία
επιτάχυνσης ενεργοποιείται μόνο
εάν έχετε ενεργοποιήσει το cruise
control πατώντας το κουμπί SET/-.

 Πατήστε το κουμπί SET/- μέχρι
να φτάσετε στη μικρότερη
ταχύτητα που θέλετε, και στη
συνέχεια αφήστε το.
 Για να επιβραδύνετε σταδιακά,
πατήστε στιγμιαία το κουμπί
SET/-. Κάθε φορά που κάνετε
κάτι τέτοιο, η ταχύτητα του
αυτοκινήτου μειώνεται κατά
2 km/h περίπου.

Προσπέρασμα άλλου
οχήματος ενώ χρησιμοποιείται
το cruise control
Χρησιμοποιήστε το πεντάλ γκαζιού
για να αυξήσετε την ταχύτητα. Όταν
πάρετε το πόδι σας από το πεντάλ,
το όχημα θα επιβραδύνει μέχρι την
ταχύτητα που ρυθμίσατε νωρίτερα
στο cruise control.
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Χρήση cruise control σε
ανηφόρες

Απενεργοποίηση του cruise
contorl

Η καλή λειτουργία του cruise control
σε επικλινές έδαφος εξαρτάται από
την ταχύτητα, το φορτίο και την κλίση
του εδάφους. Όταν διανύετε
ανηφορική διαδρομή με απότομη
κλίση, μπορεί να χρειαστεί να
πατήσετε το πεντάλ γκαζιού για να
διατηρήσετε την ταχύτητα του
οχήματος. Όταν διανύετε κατηφορική
διαδρομή με απότομη κλίση, μπορεί
να χρειαστεί να φρενάρετε ή να
επιλέξετε μικρότερη σχέση για
διατηρήσετε χαμηλή ταχύτητα.
Φυσικά εάν πατήσετε το πεντάλ
φρένου το cruise control
απενεργοποιείται. Επειδή πολλοί
οδηγοί το θεωρούν μεγάλο κόπο δεν
χρησιμοποιούν το cruise control σε
διαδρομές με απότομη κλίση.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να
απενεργοποιήσετε το cruise control:
 Πατήστε ελαφρά το πεντάλ
φρένου ή το κουμπί I ή πατήστε
το πεντάλ συμπλέκτη, εάν το
αυτοκίνητο διαθέτει μηχανικό
κιβώτιο ταχυτήτων.
 Πατήστε το κουμπί I στο
πλαίσιο χειριστηρίων του cruise
control.

Διαγραφή μνήμης ταχύτητας
Όταν απενεργοποιείτε το cruise
control ή κλείνετε το διακόπτη της
ανάφλεξης, η μνήμη ταχύτητας του
cruise control, που ρυθμίσατε,
διαγράφεται.

Συστήματα ανίχνευσης
εμποδίων
Σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης υπερήχων
Μπροστινό και πίσω σύστημα
υποβοήθησης στάθμευσης
Το σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης βοηθά τον οδηγό όταν
κινείται με την όπισθεν,
ενεργοποιώντας μια ηχητική
προειδοποίηση εάν ανιχνευτεί
κάποιο αντικείμενο ανάμεσα στο
όχημα και το αντικείμενο.
Το σύστημα καταγράφει την
απόσταση χρησιμοποιώντας
αισθητήρες τόσο στον μπροστινό
όσο και τον πίσω προφυλακτήρα.
Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα
κάθε φορά που ο διακόπτης
ανάφλεξης γυρίζει στη θέση ON.
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Πίσω σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης

Σημείωση
Οι μπροστινοί και πίσω
αισθητήρες ενεργοποιούνται μαζί
όταν ο επιλογέας μετακινείται στη
θέση "R".
Εάν ο μοχλός ταχυτήτων δεν
βρίσκεται στη θέση "R", μόνο ο
μπροστινός αισθητήρας
ενεργοποιείται.
Εάν το όχημα πλησιάσει σε ένα
αντικείμενο με το μπροστινό ή το
πίσω μέρος του, ηχεί μια σειρά
από σήματα. Το χρονικό διάστημα
ανάμεσα στα σήματα μειώνεται
όσο η απόσταση μέχρι το εμπόδιο
μικραίνει.

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα,
πατήστε το κουμπί υποβοήθησης
στάθμευσης στο ταμπλό. Η ενδεικτική
λυχνία στο κουμπί θα ανάψει.

Το σύστημα απενεργοποιείται όταν
η ταχύτητα του οχήματος είναι
μεγαλύτερη από 25 km/h.

Εάν πατήσετε το κουμπί ξανά, το
σύστημα απενεργοποιείται και η
ενδεικτική λυχνία σβήνει.

C11D2005A

2491135

Το σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης βοηθά τον οδηγό όταν
κινείται με την όπισθεν,
ενεργοποιώντας μια ηχητική
προειδοποίηση εάν ανιχνευτεί κάποιο
αντικείμενο πίσω από το όχημα.
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Το σύστημα αυτό μπορεί να
ενεργοποιηθεί αυτόματα κάθε φορά
που ο διακόπτης ανάφλεξης
βρίσκεται στη θέση ON και ο
επιλογέας του αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση "R".
Το σύστημα απενεργοποιείται όταν η
ταχύτητα του οχήματος είναι
μεγαλύτερη από 25 km/h περίπου.
Εάν η ηχητική προειδοποίηση
ακουστεί όταν μετακινείτε τον
επιλογέα στη θέση “R”, αυτό είναι
φυσιολογικό.

Ηχητική προειδοποίηση
Μπορείτε να υπολογίσετε την
απόσταση ανάμεσα στο αυτοκίνητό
σας και τυχόν εμπόδια με βάση την
ηχητική προειδοποίηση.
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Τύπος μπροστινής προειδοποίησης
Ζώνη προειδοποίησης
Εμβέλεια προειδοποίησης
Ηχητική προειδοποίηση

Ζώνη 1

Ζώνη 2

Ζώνη 3

100~81 cm

80~41 cm

40 εκ~

μπιπ---μπιπ---μπιπ

μπιπ-μπιπ-μπιπ

συνεχόμενο

Τύπος πίσω προειδοποίησης
Ζώνη προειδοποίησης
Εμβέλεια προειδοποίησης
Ηχητική προειδοποίηση

Ζώνη 1

Ζώνη 2

Ζώνη 3

120~81 cm

80~41 cm

40 εκ~

γκονγκ---γκονγκ---γκονγκ

γκονγκ-γκονγκ-γκονγκ

συνεχόμενο

Σημείωση
Η προειδοποιητική λυχνία του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης μπορεί να ανάψει ως ένδειξη ότι οι αισθητήρες
είναι βρόμικοι.
Εάν η προειδοποιητική λυχνία ανάψει επειδή οι αισθητήρες είναι βρόμικοι, καθαρίστε τους αισθητήρες με ένα μαλακό
σπόγκο και καθαρό νερό.
Εάν η προειδοποιητική λυχνία παραμείνει αναμμένη μετά τον καθαρισμό των αισθητήρων, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο της περιοχής σας για την αποκατάσταση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν.
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Προσοχή

Προσοχή

Οι παρακάτω περιπτώσεις
αποτελούν ένδειξη βλάβης στο
σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
το συντομότερο δυνατόν.

Το σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης επιτελεί απλώς μια
βοηθητική λειτουργία. Ο οδηγός
πρέπει να ελέγχει την κατεύθυνση
προς την οποία θα κινηθεί.

 Η προειδοποιητική λυχνία του
συστήματος υποβοήθησης
στάθμευσης ανάβει ενώ
οδηγείτε.

Το ηχητικό προειδοποιητικό σήμα
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το
αντικείμενο που έχει ανιχνευθεί.

 Η ηχητική προειδοποίηση
ακούγεται 6 φορές
επαναλαμβανόμενα όταν δεν
υπάρχουν εμπόδια γύρω από
τον πίσω προφυλακτήρα.

Το ηχητικό προειδοποιητικό σήμα
ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί
εάν ο αισθητήρας έχει παγώσει ή
έχει καλυφθεί με βρομιά ή λάσπη.
Υπάρχει το ενδεχόμενο το
σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης να υποστεί βλάβη εάν
οδηγείτε σε ανώμαλες επιφάνειες,
όπως στο δάσος, σε χαλίκι, σε
ανώμαλο δρόμο, επικλινή
επιφάνεια, κ.λπ.

Φροντίστε ώστε η επιφάνεια του
αισθητήρα να μην πιέζεται και να μη
γδαρθεί. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να
καταστρέψει το κάλυμμα.
Το σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης ενδέχεται να μην
αναγνωρίσει αιχμηρά αντικείμενα ή
άλλες επιφάνειες όπως χοντρά
χειμερινά ρούχα ή σπόγγο που
απορροφούν τη συχνότητα σήματος.
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Προσοχή
Όταν λαμβάνει υπερηχητικά σήματα
(μεταλλικούς ήχους ή θόρυβο από
τον αέρα από βαριά επαγγελματικά
οχήματα), το σύστημα
υποβοήθησης στάθμευσης
ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά.
Εάν έχει συσσωρευτεί βρομιά στους
αισθητήρες, καθαρίστε τους με ένα
μαλακό σφουγγάρι και καθαρό νερό.
Πρέπει να συνεχίσετε να
χρησιμοποιείτε τους καθρέπτες ή να
ελέγχετε το χώρο γυρίζοντας το
κεφάλι προς τα πίσω. Όταν κινείστε
με την όπισθεν πρέπει να λαμβάνετε
τις συνήθεις προφυλάξεις.
Αποφύγετε την πίεση ή την κρούση
των αισθητήρων που προκαλείται
από χτυπήματα ή από το νερό που
διοχετεύεται απευθείας στους
αισθητήρες από πλυστικό υψηλής
πίεσης κατά το πλύσιμο του
οχήματος, διαφορετικά οι αισθητήρες
μπορεί να υποστούν ζημιά.

Κατά τη στάθμευση του
αυτοκινήτου, το άνω τμήμα του
οχήματος μπορεί να χτυπήσει σε
κάποιο αντικείμενο πριν ο
αισθητήρας ενεργοποιηθεί,
συνεπώς πρέπει να ελέγχετε το
χώρο με τους εξωτερικούς
καθρέπτες ή γυρίζοντας το κεφάλι
προς τα πίσω όταν σταθμεύετε.

Κάμερα πίσω θέασης (RVC)
Το σύστημα RVC βοηθά τον οδηγό
κατά την όπισθεν απεικονίζοντας στην
οθόνη την περιοχή πίσω από το
όχημα. Όταν το κλειδί βρίσκεται στη
θέση ON/START και ο οδηγός
μετακινήσει τον επιλογέα στη θέση R
(όπισθεν), στην οθόνη LCD
εμφανίζεται αυτόματα η βιντεο-εικόνα.
Μόλις ο οδηγός μετακινήσει τον
επιλογέα από την R (όπισθεν) σε
άλλη θέση, η βιντεο-εικόνα σταματά
αυτόματα να εμφανίζεται στην οθόνη
LCD.

{Προειδοποίηση
Το σύστημα κάμερας πίσω θέασης
(RVC) δεν υποκαθιστά την όραση
του οδηγού.
Το σύστημα RVC δεν:
 Ανιχνεύει αντικείμενα που
βρίσκονται εκτός του πεδίου
ορατότητας της κάμερας, κάτω
από τον προφυλακτήρα ή κάτω
από το όχημα.
 Ανιχνεύει παιδιά, πεζούς,
ποδηλάτες ή ζώα.
Μην κάνετε όπισθεν κοιτάζοντας
μόνο στην οθόνη RVC και μη
χρησιμοποιείτε την οθόνη όταν
κάνετε μανούβρες μεγάλης
διάρκειας και με μεγαλύτερη
ταχύτητα ή σε περιπτώσεις που
μπορεί να υπάρχουν
διασταυρούμενα οχήματα. Οι
αποστάσεις, όπως τις υπολογίζετε
βάσει της οθόνης, θα διαφέρουν
από τις πραγματικές αποστάσεις.
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{Προειδοποίηση

Θέση κάμερας πίσω θέασης

Αν δεν προσέξετε πριν από την
όπισθεν, μπορεί να συγκρουστείτε
με κάποιο όχημα, παιδί, πεζό,
ποδηλάτη ή ζώο, με αποτέλεσμα
βλάβη του οχήματος, τραυματισμό
ή θάνατο. Παρότι το όχημα διαθέτει
σύστημα RVC, ελέγχετε πάντοτε
προσεκτικά πριν κάνετε όπισθεν
κοιτάζοντας προς τα πίσω και
γύρω από το όχημα.

(Απ)Ενεργοποίηση της πίσω
θέασης
Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση
της κάμερας όταν το κλειδί βρίσκεται
στη θέση ON/START και ο οδηγός
μετακινήσει τον επιλογέα στη θέση R
(όπισθεν) - η βιντεο-εικόνα θα
εμφανιστεί όταν το κουμπί CAM
πατηθεί στο σύστημα Ιnfotainment.

2265025

Η κάμερα βρίσκεται στο πίσω μέρος
του οχήματος.

Η περιοχή που προβάλλει η κάμερα
είναι περιορισμένη και δεν
εμφανίζονται αντικείμενα που
βρίσκονται κοντά στις γωνίες ή κάτω
από τον προφυλακτήρα. Η περιοχή
που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τον προσανατολισμό του
οχήματος ή τις οδικές συνθήκες.
Η απόσταση στην εικόνα που
εμφανίζεται στην οθόνη διαφέρει από
την πραγματική απόσταση.
Όταν το σύστημα φαίνεται να μη
λειτουργεί σωστά
Το σύστημα RVC μπορεί να μη
λειτουργεί σωστά ή να μην
προβάλλει καθαρή εικόνα:
 Το σύστημα RVC είναι
απενεργοποιημένο.
 Επικρατεί σκοτάδι.
 Ο ήλιος ή το φως των προβολέων
προσπίπτει κατευθείαν πάνω στον
φακό της κάμερας.
 Έχει συσσωρευτεί πάγος, χιόνι,
λάσπη ή οτιδήποτε άλλο πάνω
στο φακό της κάμερας.
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Καθαρίστε το φακό, ξεπλύνετε με
νερό και σκουπίστε με μαλακό
ύφασμα.
 Το πίσω μέρος του οχήματος έχει
εμπλακεί σε ατύχημα. Η θέση και
γωνία στερέωσης του φακού της
κάμερας μπορεί να αλλάξει ή η
κάμερα να επηρεαστεί. Φροντίστε
να ελεγχθεί από την
αντιπροσωπεία η κάμερα και η
θέση της, καθώς και η γωνία
τοποθέτησης.
 Επικρατούν ακραίες
θερμοκρασιακές αλλαγές.

Καύσιμο
Καύσιμο για
βενζινοκινητήρες
Συστάσεις για το καύσιμο
Χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη
βενζίνη με αριθμό οκτανίων RON95.
Η ποιότητα του καυσίμου και τα
πρόσθετα που εμπεριέχονται στο
καύσιμο επηρεάζουν σημαντικά την
απόδοση, τη διευθυντικότητα και τη
διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Τα καύσιμα με πολύ χαμηλό αριθμό
οκτανίων μπορεί να προκαλέσουν
κρουστική καύση (πειράκια).

Προσοχή
Τυχόν χρήση καυσίμου με αριθμό
οκτανίων χαμηλότερο από RON95
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον
κινητήρα. (Σε ορισμένες χώρες
ενδέχεται να μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αμόλυβδη βενζίνη
με βαθμό οκτανίων RON91.
Για περισσότερες πληροφορίες,
απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.)
Η χρήση απλής βενζίνης προκαλεί
ζημιά στο σύστημα εξάτμισης και
ακυρώνει την εγγύηση.
Σημείωση
Για να αποφευχθεί η εσφαλμένη
χρήση απλής βενζίνης, τα
ακροφύσια των αντλιών απλής
βενζίνης είναι μεγαλύτερα και δεν
χωρούν στο στόμιο πλήρωσης
καυσίμου του οχήματός σας.
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Μη χρησιμοποιείτε μεθανόλη.

Πρόσθετα καυσίμου

Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο που
περιέχει μεθανόλη στο όχημά σας.

Η βενζίνη πρέπει να περιέχει
απορρυπαντικά πρόσθετα που
βοηθούν στην πρόληψη της
δημιουργίας επικαθίσεων στον
κινητήρα και στο σύστημα καυσίμου.
Οι καθαρές βαλβίδες εισαγωγής και
τα καθαρά μπεκ ψεκασμού καυσίμου
επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του
συστήματος ελέγχου εκπομπών.
Μερικές βενζίνες δεν περιέχουν
επαρκείς ποσότητες πρόσθετων για
να διατηρούνται τα μπεκ ψεκασμού
καυσίμου και οι βαλβίδες εισαγωγής
καθαρά. Για να αναπληρωθεί αυτή η
έλλειψη απορρύπανσης, συνιστάται
η προσθήκη του GM Fuel System
Treatment PLUS (ACDelco αρ.
88861013) στο ρεζερβουάρ
καυσίμου σε κάθε αλλαγή λαδιού
κινητήρα ή κάθε 15.000 χλμ, όποιο
επέλθει πρώτο.

Αυτός ο τύπος καυσίμου μπορεί να
μειώσει την απόδοση και να
προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα
του συστήματος καυσίμου.

Προσοχή
Η χρήση της μεθανόλης ενδέχεται
να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα
καυσίμου. Αυτό το είδος κακής
χρήσης δεν καλύπτεται από την
εγγύηση του οχήματος.
Λειτουργία στο εξωτερικό Εάν
πρόκειται να οδηγήσετε το όχημά
σας σε μια άλλη χώρα:
Τηρείτε όλους τους κανονισμούς περί
άδειας κυκλοφορίας και ασφάλισης.
Βεβαιωθείτε ότι διατίθεται
κατάλληλο καύσιμο.

Βενζίνες που περιέχουν
οξυγονούχες ενώσεις, όπως αιθέρα
και αιθανόλη, μπορεί να διατίθενται
στην περιοχή σας. Ωστόσο, καύσιμα
που περιέχουν περισσότερο από
15 % αιθανόλη, όπως Ε85 (85 %
αιθανόλη) ή περισσότερο από 15 %
ΜΤΒΕ (ένας αιθέρας) δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε οχήματα που
δεν είναι σχεδιασμένα για αυτά τα
καύσιμα.

Σημείωση
Αυτό το όχημα δεν σχεδιάστηκε για
καύσιμο που περιέχει μεθανόλη.
Μην χρησιμοποιείτε καύσιμο που
περιέχει μεθανόλη. Μπορεί να
διαβρώσει μεταλλικά εξαρτήματα
στο σύστημα καυσίμου και επίσης
να καταστρέψει πλαστικά και
λαστιχένια εξαρτήματα. Αυτή η
ζημιά δεν καλύπτεται από την
εγγύηση του οχήματος.
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Μερικές βενζίνες μπορεί να
περιέχουν ένα πρόσθετο αύξησης
των οκτανίων που ονομάζεται
μεθυλοκυκλοπενταδιενυλικό
μαγγανιούχο τρικαρβονύλιο (ΜΜΤ).
Ρωτήστε στο βενζινάδικο αν η
βενζίνη που αγοράζετε περιέχει
ΜΜΤ. Σας συνιστούμε να μην
χρησιμοποιείτε τέτοιες βενζίνες.
Τα καύσιμα που περιέχουν ΜΜΤ
μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια
ζωής των μπουζί και να επηρεάσουν
την απόδοση του συστήματος
ελέγχου εκπομπών. Μπορεί να
ανάψει η ενδεικτική λυχνία βλάβης.
Αν συμβεί αυτό, επιστρέψτε στην
αντιπροσωπεία για σέρβις.

Καύσιμο για
πετρελαιοκινητήρες
Ο πετρελαιοκινητήρας πρέπει να
λειτουργεί με καύσιμο diesel που
διατίθεται στο εμπόριο και πληροί τις
προδιαγραφές DIN EN 590. Μη
χρησιμοποιείτε πετρέλαιο diesel
ναυτικών κινητήρων, πετρέλαιο
θέρμανσης ή καύσιμα πλήρους ή
μερικής φυτικής προέλευσης, όπως
το κραμβέλαιο ή το βιοdiesel,
Aquazole και παρόμοια διαλύματα
diesel-νερού.
Η ροή και η ικανότητα διήθησης του
πετρελαίου diesel εξαρτάται από τη
θερμοκρασία.
Για το λόγο αυτό, στην αγορά
διατίθενται καύσιμα diesel με
βελτιωμένες ιδιότητες στις χαμηλές
θερμοκρασίες για τους χειμερινούς
μήνες. Φροντίστε να γεμίζετε το
ρεζερβουάρ με χειμερινό καύσιμο
πριν αρχίσει η χειμερινή περίοδος.

Πλήρωση του ρεζερβουάρ
Προσοχή
Εάν χρησιμοποιήσετε καύσιμο
ακατάλληλης ποιότητας ή
λανθασμένα πρόσθετα καυσίμου
στο ρεζερβουάρ, ο κινητήρας και ο
καταλυτικός μετατροπέας ενδέχεται
να υποστούν σοβαρή ζημιά.
Κατά τον ανεφοδιασμό, φροντίστε να
χρησιμοποιείτε το σωστό καύσιμο
(βενζίνη ή πετρέλαιο) που αντιστοιχεί
στο όχημά σας. Εάν το όχημά σας
διαθέτει πετρελαιοκινητήρα και
χρησιμοποιήσετε βενζίνη, μπορεί να
υποστεί σοβαρή ζημιά. Εάν το όχημά
σας διαθέτει πετρελαιοκινητήρα,
μπορείτε να βεβαιωθείτε για το
σωστό τύπο καυσίμου εάν
ανατρέξετε στις πληροφορίες που
αναγράφονται στην τάπα του στομίου
πλήρωσης καυσίμου.
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Για λόγους ασφάλειας, τα δοχεία
καυσίμου, οι αντλίες και οι
σωλήνες πρέπει να είναι σωστά
γειωμένοι. Ο στατικός ηλεκτρισμός
που συσσωρεύεται μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη των
αναθυμιάσεων βενζίνης. Μπορεί
να υποστείτε εγκαύματα και το
όχημα να υποστεί ζημιά.

{Κίνδυνος
Πριν από τον ανεφοδιασμό
καυσίμου, σβήστε τον κινητήρα και
τυχόν εξωτερικούς θερμαντήρες με
θαλάμους καύσης. Απενεργοποιήστε
τυχόν κινητά τηλέφωνα.
Οι αναθυμιάσεις καυσίμου μπορεί
να αναφλεγούν από τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή από το
ρεύμα του κινητού τηλεφώνου.

Το καύσιμο είναι εύφλεκτο και
εκρηκτικό. Μην καπνίζετε. Οι
ακάλυπτες φλόγες και οι σπινθήρες
απαγορεύονται. Ακολουθείτε τις
οδηγίες χρήσης και ασφάλειας του
πρατηρίου καυσίμων κατά τον
ανεφοδιασμό καυσίμου.

{Κίνδυνος
Εάν υπάρχει οσμή καυσίμου μέσα
στο όχημα, απευθυνθείτε αμέσως
σε έναν επισκευαστή για την
αποκατάσταση της αιτίας.

Αφαιρέστε το στατικό ηλεκτρισμό
από τα χέρια σας αγγίζοντας κάποιο
άλλο αντικείμενο για να εκτονωθεί ο
στατικός ηλεκτρισμός όταν πιάνετε ή
όταν ανοίγετε την τάπα του
καυσίμου ή το ακροφύσιο της
αντλίας καυσίμου του πρατηρίου.
Αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια
που δημιουργεί στατικό
ηλεκτρισμό, όπως η είσοδος και η
έξοδος από το αυτοκίνητο κατά τον
ανεφοδιασμό. Οι αναθυμιάσεις
καυσίμου μπορεί να αναφλεγούν
από το στατικό ηλεκτρισμό.

C11E3003A

Το πορτάκι του ρεζερβουάρ
βρίσκεται στην πίσω αριστερή
πλευρά του οχήματος.
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1. Σβήστε στον κινητήρα.
2. Ξεκλειδώστε τις πόρτες
πατώντας το διακόπτη
κλειδώματος θυρών στο πλαίσιο
επένδυσης της πόρτας οδηγού.
3. Ανοίξτε το πορτάκι του
ρεζερβουάρ.
4. Περιστρέψτε αργά την τάπα του
στομίου πλήρωσης καυσίμου
αριστερά. Εάν ακούσετε ένα
συριγμό, περιμένετε μέχρι να
σταματήσει πριν ξεβιδώσετε
εντελώς την τάπα.

Σημείωση
Εάν σε συνθήκες χαμηλής
θερμοκρασίας το πορτάκι του
στομίου πλήρωσης δεν ανοίγει,
χτυπήστε ελαφρά το πορτάκι. Στη
συνέχεια επιχειρήστε ξανά να το
ανοίξετε.

Προσοχή

C11E3004A

5. Αφαιρέστε την τάπα. Η τάπα είναι
προσδεδεμένη στο άγκιστρο του
μεντεσέ.
6. Μετά τον ανεφοδιασμό καυσίμου,
κλείστε την τάπα. Περιστρέψτε τη
δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα
"κλικ".
7. Πιέστε το πορτάκι του στομίου
πλήρωσης μέχρι να ασφαλίσει.

Σκουπίστε αμέσως τυχόν καύσιμο
που έχει υπερχειλίσει.
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Γενικές πληροφορίες
Αξεσουάρ και
τροποποιήσεις
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Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε
γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ,
τα οποία έχουν εγκριθεί από το
εργοστάσιο και διατίθενται
συγκεκριμένα για τον τύπο του
οχήματός σας. Δεν μπορούμε να
αξιολογήσουμε ή να εγγυηθούμε την
αξιοπιστία άλλων προϊόντων - ακόμη
κι αν φέρουν έγκριση από ρυθμιστικό
ή άλλο φορέα.
Μην κάνετε τροποποιήσεις στο
ηλεκτρικό σύστημα, π.χ. αλλαγές
ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου
(chip βελτίωσης).

Προσοχή
Ποτέ μην προβαίνετε σε
μετατροπές του οχήματός σας.
Μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση,
η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια του
οχήματος, ενώ είναι πιθανό η
εγγύηση να μην καλύψει τυχόν
προβλήματα που θα προκύψουν
λόγω της μετατροπής.

Αποθήκευση οχήματος
Αποθήκευση για μεγάλο
χρονικό διάστημα
Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το
όχημα για αρκετούς μήνες:
 Πλύνετε και κερώστε το όχημα.
 Ελέγξτε την προστατευτική
επίστρωση κεριού στο χώρο του
κινητήρα και την κάτω πλευρά
του αμαξώματος.
 Καθαρίστε και συντηρήστε τα
στεγανοποιητικά λάστιχα.
 Αλλάξτε το λάδι του κινητήρα.
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 Αδειάστε το δοχείο υγρού πλύσης.
 Ελέγξτε την αντιψυκτική και
αντιδιαβρωτική προστασία.
 Ρυθμίστε την πίεση των
ελαστικών στην τιμή που
καθορίζεται για πλήρες φορτίο.
 Σταθμεύστε το όχημα σε στεγνό,
καλά αεριζόμενο χώρο. Στο
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων,
επιλέξτε πρώτη ή όπισθεν. Στο
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,
επιλέξτε τη θέση P. Φροντίστε
ώστε το όχημα να μην κυλίσει.
 Μην τραβήξετε το χειρόφρενο.
 Ανοίξτε το καπό του κινητήρα,
κλείστε όλες τις πόρτες και
κλειδώστε το όχημα.
 Αποσυνδέστε την κλέμα από τον
αρνητικό πόλο της μπαταρίας του
οχήματος. Φροντίστε να
απενεργοποιήσετε όλα τα
συστήματα, π.χ. το αντικλεπτικό
σύστημα συναγερμού.
 Κλείστε το καπό.

Για να χρησιμοποιήσετε ξανά
το όχημα
Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το
όχημα:
 Συνδέστε την κλέμα στον
αρνητικό πόλο της μπαταρίας του
οχήματος. Ενεργοποιήστε το
ηλεκτρονικό σύστημα των
ηλεκτρικών παραθύρων.
 Ελέγξτε την πίεση ελαστικών
 Γεμίστε το δοχείο υγρού πλύσης.
 Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού
κινητήρα.
 Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού
υγρού.
 Τοποθετήστε την πινακίδα
αριθμού κυκλοφορίας εάν είναι
απαραίτητο.

Απόσυρση αυτοκινήτου
Πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα
απόσυρσης οχημάτων στο τέλος του
κύκλου ζωής τους και την ανακύκλωση
των οχημάτων παρατίθενται στο
δικτυακό μας τόπο. Αναθέστε αυτή τη
διαδικασία μόνο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο ανακύκλωσης.
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Έλεγχοι οχήματος

{Προειδοποίηση

Εργασίες σέρβις από τον
κάτοχο του οχήματος

Οι έλεγχοι στο χώρο του κινητήρα
πρέπει να πραγματοποιούνται
μόνο όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
είναι κλειστός.
Ο ανεμιστήρας ψύξης ενδέχεται να
τεθεί σε λειτουργία ακόμη κι όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός.

{Προειδοποίηση
Το σύστημα ανάφλεξης
χρησιμοποιεί εξαιρετικά υψηλή
τάση. Μην τα αγγίζετε.
TDL065A
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Καπό κινητήρα

Προσοχή

Άνοιγμα

Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός,
πιάνετε μόνο την επένδυση
αφρώδους υλικού στη λαβή της
ράβδου στήριξης του καπό.

Κλείσιμο
Για να κλείσετε το καπό του
κινητήρα:
C11E2080A

2203362

1. Τραβήξτε τη λαβή απασφάλισης
και επαναφέρετέ τη στην αρχική
της θέση.

2. Βάλτε το χέρι σας κάτω από το
μπροστινό άκρο του καπό
κινητήρα και πιέστε το μοχλό
απασφάλισης προς τα πάνω.
3. Ανασηκώστε απαλά το καπό του
κινητήρα. Δυο ράβδοι στήριξης
με πίεση αέρα συγκρατούν το
καπό του κινητήρα ανοικτό.

1. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας ή άλλα
σημεία του σώματός σας, ή άλλων
ατόμων, δεν βρίσκονται κοντά στα
άκρα του χώρου κινητήρα και στα
σημεία κλεισίματος του καπό στο
αμάξωμα.
2. Κατεβάστε το καπό του κινητήρα
και αφήστε το να πέσει από ύψος
30 cm περίπου.
3. Βεβαιωθείτε ότι το καπό του
κινητήρα έχει ασφαλίσει καλά στη
θέση του.
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{Προειδοποίηση
Τραβήξτε το μπροστινό άκρο του
καπό κινητήρα για να βεβαιωθείτε
ότι έχει ασφαλίσει πριν οδηγήσετε
το όχημα.
Μην τραβήξετε το μοχλό
απασφάλισης του καπό κινητήρα
ενώ το όχημα κινείται.
Μη μετακινείτε το όχημα με το
καπό του κινητήρα ανοικτό. Εάν το
καπό του κινητήρα είναι ανοικτό, η
ορατότητα του οδηγού εμποδίζεται.
Εάν οδηγήσετε το όχημά σας με το
καπό του κινητήρα ανοικτό, μπορεί
να προκληθεί σύγκρουση με
αποτέλεσμα να σημειωθεί ζημιά στο
όχημά σας, υλική ζημία τρίτων,
τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος.
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Επισκόπηση χώρου κινητήρα
2.4 DOHC - ΑρΤ

C12E6001A
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2.4 DOHC - ΔξΤ

C12E6001R
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3.0 DOHC - ΑρΤ

C3E9004A
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3.0 DOHC -ΔξΤ

C3E9005A
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DIESEL - ΑρΤ

C11E6016A
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DIESEL - ΔξΤ

C11E6004R
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1. Φίλτρο αέρα κινητήρα
2. Δοχείο υγρού υδραυλικού
τιμονιού
3. Τάπα λαδιού κινητήρα
4. Δοχείο υγρού φρένων
5. Δοχείο ψυκτικού κινητήρα
6. Δοχείο υγρού συμπλέκτη
7. Ασφαλειοθήκη
8. Μπαταρία
9. Δοχείο υγρού πλύσης
10. Δείκτης στάθμης λαδιού κινητήρα
11. Βοηθητική ασφαλειοθήκη

Λάδι κινητήρα
Φροντίστε ώστε ο κινητήρας να
λιπαίνεται σωστά διατηρώντας το
λάδι του κινητήρα στη σωστή
στάθμη.

Έλεγχος στάθμης λαδιού
κινητήρα

Είναι φυσιολογικό ο κινητήρας να
καταναλώνει μια ορισμένη ποσότητα
λαδιού.
Ελέγχετε τακτικά στη στάθμη λαδιού,
π.χ. κάθε φορά που σταματάτε για
ανεφοδιασμό καυσίμου.
Προκειμένου η ένδειξη να είναι
ακριβής, το λάδι πρέπει να είναι
ζεστό και να όχημα να βρίσκεται σε
επίπεδη επιφάνεια.

C11E6006A

1. Σταθμεύστε το όχημα σε επίπεδο
έδαφος.
2. Σβήστε τον κινητήρα και
περιμένετε 5 λεπτά ώστε το λάδι
να επιστρέψει στην ελαιολεκάνη.
Διαφορετικά, ο δείκτης στάθμης
λαδιού μπορεί να μη δείξει την
πραγματική στάθμη.
3. Τραβήξτε έξω το δείκτη στάθμης
λαδιού και σκουπίστε τον.
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4. Επανατοποθετήστε το δείκτη
στάθμης λαδιού έως μέσα.
5. Τραβήξτε έξω το δείκτη στάθμης
λαδιού ξανά.

Ανάλογα με την έκδοση του
κινητήρα χρησιμοποιούνται
διαφορετικοί δείκτες στάθμης
λαδιού.

{Προειδοποίηση
Το λάδι του κινητήρα είναι
ερεθιστικό και, σε περίπτωση
κατάποσης, μπορεί να προκαλέσει
αδιαθεσία ή θάνατο.
Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από
τα παιδιά.
Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη
ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.
Πλύνετε τα σημεία που ήρθαν σε
επαφή με λάδι με νερό και σαπούνι
ή καθαριστικό χεριών.

C11D6011A

6. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού επάνω
στο δείκτη στάθμης λαδιού.
Η στάθμη λαδιού πρέπει να
βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων
MIN και MAX.
Εάν δεν μπορείτε να διακρίνετε
τη στάθμη λαδιού, δείτε την
απέναντι πλευρά του δείκτη.

C11E6001A

7. Εάν η στάθμη λαδιού βρίσκεται
κάτω από την ένδειξη MIN,
συμπληρώστε αρκετό λάδι ίδιας
κατηγορίας με αυτό που περιέχει
ήδη ο κινητήρας, ώστε η στάθμη
να ανέλθει έως την ένδειξη MAX.
Μη συμπληρώνετε λάδι πάνω
από την ένδειξη ΜΑΧ.
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{Προειδοποίηση
Η συμπλήρωση υπερβολικής
ποσότητας λαδιού μπορεί να
επηρεάσει τη λειτουργία του
κινητήρα.
Μην αφήνετε τη στάθμη λαδιού να
υπερβαίνει την ένδειξη MAX στο
δείκτη στάθμης λαδιού.
Τυχόν υπερπλήρωση του δοχείου
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
όχημά σας, όπως:
Αύξηση της κατανάλωσης λαδιού.
Ρύπανση των μπουζί.
Συσσώρευση υπερβολικής
ποσότητας ιζημάτων άνθρακα
στον κινητήρα.

Αλλαγή λαδιού κινητήρα και
φίλτρου
{Προειδοποίηση
Πριν επιχειρήσετε να
πραγματοποιήσετε αυτή την εργασία,
βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί
πλήρως με τη διαδικασία.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για την εκτέλεση αυτής της
εργασίας, εάν δεν είστε σίγουροι
ότι θα την ολοκληρώσετε με
ασφάλεια. Σας συνιστούμε έναν
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.
Διαφορετικά, μπορεί να
τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε
ζημιά στο όχημα.
Το λάδι του κινητήρα χάνει την
ικανότητα λίπανσής του, εάν
ρυπανθεί. Φροντίστε ώστε να
αλλάζετε το λάδι του κινητήρα
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
συντήρησης.

Φροντίστε ώστε να αντικαθιστάτε το
φίλτρο λαδιού του κινητήρα κάθε
φορά που αλλάζετε λάδι κινητήρα.
Σε περίπτωση σκληρής χρήσης,
αλλάζετε το λάδι και το φίλτρο λαδιού
συχνότερα απ’ ό,τι συνιστάται στο
χρονοδιάγραμμα τυπικής
συντήρησης.
Η σκληρή χρήση μεταξύ άλλων
περιλαμβάνει:
 Συχνές εκκινήσεις με κρύο
κινητήρα.
 Μεγάλες διαδρομές σε
κυκλοφοριακή συμφόρηση.
 Συχνές μικρές διαδρομές.
 Συχνή οδήγηση όταν η
θερμοκρασία περιβάλλοντος
παραμένει κάτω από το μηδέν.
 Παρατεταμένο ρελαντί.
 Συχνή οδήγηση σε χαμηλή
ταχύτητα.
 Οδήγηση σε περιοχή με πολύ
σκόνη.
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{Προειδοποίηση
Το λάδι κινητήρα και τα σχετικά
δοχεία μπορεί να είναι επιβλαβή
για την υγεία σας.
Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη
ή παρατεταμένη επαφή με το λάδι
κινητήρα.
Καθαρίστε το δέρμα και τα νύχια
σας με νερό και σαπούνι ή
καθαριστικό χεριών μετά από
επαφή με λάδι κινητήρα.
Φυλάσσετε το λάδι και τα άλλα
τοξικά υλικά μακριά από τα παιδιά.
Το λάδι κινητήρα μπορεί να
ερεθίσει το δέρμα και να
προκαλέσει αδιαθεσία ή ακόμη και
θάνατο σε περίπτωση κατάποσης.

Προσοχή
Η χρήση μη εγκεκριμένου ή χαμηλής
ποιότητας λαδιού κινητήρα ή χημικών
προσθέτων κινητήρα μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
πριν χρησιμοποιήσετε πρόσθετα.
Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε σε
έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.

Επιλογή του σωστού λαδιού
κινητήρα
Χρησιμοποιείτε και ζητάτε λάδια
κινητήρα με το σήμα πιστοποίησης
dexos. Τα λάδια πληρούν τις
απαιτήσεις του οχήματος εάν στο
δοχείο υπάρχει το σήμα
πιστοποίησης dexos.
Αυτό το σήμα πιστοποίησης δηλώνει
ότι το λάδι έχει εγκριθεί σύμφωνα με
την προδιαγραφή dexos.

Προσοχή
Μην πετάτε το χρησιμοποιημένο
λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Χρησιμοποιήστε τις εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις διαχείρισης
απορριμμάτων της περιοχής σας.
Το χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα
και φίλτρο λαδιού περιέχουν
επιβλαβή συστατικά, τα οποία
ενδέχεται να είναι επιβλαβή για την
υγεία σας και το περιβάλλον.

2398375
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Προσοχή

C3E9006A

Η πλήρωση του οχήματος
πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο
με εγκεκριμένο λάδι κινητήρα dexos.

Χρησιμοποιείτε μόνο λάδι κινητήρα
εγκεκριμένο σύμφωνα με την
προδιαγραφή dexos ή αντίστοιχο
λάδι κινητήρα με κατάλληλο βαθμό
ιξώδους. Τα λάδια κινητήρα που
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την
προδιαγραφή dexos φέρουν το
σύμβολο dexos στο δοχείο. Αν δεν
χρησιμοποιηθεί το συνιστώμενο λάδι
κινητήρα ή αντίστοιχο, ο κινητήρας
μπορεί να υποστεί ζημιά η οποία δεν
καλύπτεται από την εγγύηση του
οχήματος. Αν δεν είστε βέβαιοι ότι το
λάδι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές dexos, απευθυνθείτε
στο συνεργείο που κάνετε σέρβις.

Το SAE 5W-30 είναι ο καλύτερος
βαθμός ιξώδους για το όχημα.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
λάδια SAE 0W-30, 0W-40 ή 5W-40.
Μη χρησιμοποιείτε λάδια με άλλους
βαθμούς ιξώδους, όπως SAE 10W-30,
10W-40 ή 20W-50.
Σε πολύ κρύες περιοχές, όπου η
θερμοκρασία μειώνεται κάτω από
τους -29 °C, πρέπει να
χρησιμοποιείται λάδι SAE 0W-30.
Τα λάδια αυτού του βαθμού ιξώδους
καθιστούν ευκολότερη την κρύα
εκκίνηση του κινητήρα σε εξαιρετικά
χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν
επιλέγετε λάδι με το σωστό βαθμό
ιξώδους, φροντίστε να επιλέγετε
πάντοτε λάδι που πληροί τις
απαιτούμενες προδιαγραφές.
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Σύστημα ελέγχου διάρκειας
ζωής λαδιού κινητήρα
Αυτό το όχημα διαθέτει έναν
υπολογιστή που δείχνει πότε πρέπει
να αλλάζετε το λάδι του κινητήρα και το
φίλτρο. Βασίζεται στις στροφές και τη
θερμοκρασία του κινητήρα και στα
διανυθέντα χιλιόμετρα. Η ένδειξη
αλλαγής λαδιού βάσει των χιλιομέτρων
που έχει διανύσει το όχημα ποικίλει
σημαντικά ανάλογα με τις συνθήκες
οδήγησης. Για να λειτουργεί σωστά το
σύστημα ελέγχου διάρκειας ζωής
λαδιού, η ένδειξη πρέπει να
μηδενίζεται σε κάθε αλλαγή λαδιού.

Όταν το σύστημα υπολογίσει ότι η
διάρκεια ζωής του λαδιού έχει
ελαχιστοποιηθεί, εμφανίζει μια ένδειξη
ότι απαιτείται αλλαγή λαδιού.
Εμφανίζεται η λυχνία αλλαγής λαδιού
κινητήρα. Αλλάξτε το λάδι το
συντομότερο δυνατόν, εντός των
επόμενων 1.000 km. Υπάρχει το
ενδεχόμενο, εάν οδηγείτε υπό
βέλτιστες συνθήκες, το σύστημα
ελέγχου διάρκειας ζωής λαδιού να
μην εμφανίσει ένδειξη ότι απαιτείται
αλλαγή λαδιού για διάστημα έως και
ένα χρόνο. Πρέπει να αλλάζετε το
λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και
ταυτόχρονα να μηδενίζετε το
σύστημα. Στον αντιπρόσωπο της
περιοχής σας υπάρχουν
εκπαιδευμένοι τεχνικοί σέρβις, οι
οποίοι θα πραγματοποιήσουν αυτή
την εργασία θα μηδενίσουν την
ένδειξη του συστήματος. Είναι επίσης
σημαντικό να ελέγχετε τακτικά το λάδι
κατά την αποστράγγιση λαδιού, και να
το διατηρείτε στη σωστή στάθμη.

Εάν η ένδειξη του συστήματος
μηδενιστεί ακούσια, πρέπει να
αλλάξετε το λάδι στα 5.000 km από
την τελευταία αλλαγή λαδιού.
Μετά την αλλαγή λαδιού, η ένδειξη
διάρκειας ζωής λαδιού πρέπει να
μηδενιστεί. Απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή για το
σέρβις.
Πώς να επαναρυθμίσετε το
σύστημα ελέγχου διάρκειας ζωής
του λαδιού κινητήρα
Το σύστημα ελέγχου διάρκειας ζωής
του λαδιού κινητήρα υπολογίζει πότε
πρέπει να αλλάξετε το λάδι κινητήρα
και το φίλτρο λαδιού ανάλογα με τη
χρήση του οχήματος. Κάθε φορά
που αλλάζετε το λάδι, πρέπει να
επαναρυθμίζετε το σύστημα ώστε να
μπορεί να υπολογίσει πότε
χρειάζεται η επόμενη αλλαγή λαδιού.
Για να επαναρυθμίσετε το σύστημα
ελέγχου διάρκειας ζωής λαδιού
κινητήρα, ακολουθήστε ένα από τα
παρακάτω βήματα:
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 Χρησιμοποιώντας το εργαλείο
σάρωσης.
Ο εξουσιοδοτημένος
επισκευαστής της περιοχής σας
θα επαναρυθμίσει το σύστημα
χρησιμοποιώντας το εργαλείο
σάρωσης αφού αλλάξει το λάδι
κινητήρα. Απευθυνθείτε σε έναν
επισκευαστή.
 Χρησιμοποιώντας το πεντάλ
γκαζιού
Βενζινοκινητήρας
1. Γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης στη
θέση ON/START ενώ ο
κινητήρας είναι σβηστός.
2. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού μέχρι
το τέρμα και αφήστε το, τρεις
φορές εντός πέντε
δευτερολέπτων.
3. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση LOCK.

Εάν η λυχνία αλλαγής λαδιού
κινητήρα ανάψει ξανά και παραμείνει
αναμμένη όταν θέσετε σε λειτουργία
το όχημα, σημαίνει ότι το σύστημα
ελέγχου διάρκειας ζωής του λαδιού
κινητήρα δεν έχει επαναρυθμιστεί.
Επαναλάβετε τη διαδικασία.

Πετρελαιοκινητήρας
1. Αφαιρέστε το κλειδί από το
διακόπτη ανάφλεξης
περισσότερο από ένα λεπτό.
Στη συνέχεια γυρίστε το κλειδί
ανάφλεξης (μη θέσετε τον
κινητήρα σε λειτουργία).
2. Ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία:
2-1. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού
μέχρι τέρμα και κρατήστε το
πατημένο σε αυτή τη θέση
επί 2 δευτερόλεπτα.
2-2. Αφήστε το πεντάλ γκαζιού
και σηκώστε το πόδι σας
από το πεντάλ επί 2
δευτερόλεπτα.
2-3. Επαναλάβετε αυτά τα
βήματα (1, 2) δύο ακόμη
φορές (συνολικά τρεις
φορές) εντός ενός λεπτού.
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Εάν η λυχνία αλλαγής λαδιού
κινητήρα ανάψει ξανά και παραμείνει
αναμμένη όταν θέσετε σε λειτουργία
το όχημα, σημαίνει ότι το σύστημα
ελέγχου διάρκειας ζωής του λαδιού
κινητήρα δεν έχει επαναρυθμιστεί.
Επαναλάβετε τη διαδικασία.

Προσοχή
Θυμηθείτε να επαναρυθμίζετε το
σύστημα ελέγχου διάρκειας ζωής
του λαδιού κινητήρα σε κάθε
αλλαγή λαδιού κινητήρα.

Συνιστώμενο λάδι κινητήρα
και πρόγραμμα συντήρησης
Συνιστώμενο λάδι κινητήρα
Βλ. Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά
στη σaλίδα 409.
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης
Βλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ στη σaλίδα 404.

Λάδι αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων

Λάδι μηχανικού κιβωτίου
ταχυτήτων

Δεν χρειάζεται να ελέγχετε τη στάθμη
λαδιού του αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων.

Δεν χρειάζεται να ελέγχετε τη στάθμη
λαδιού του μηχανικού κιβωτίου
ταχυτήτων. Εάν έχετε κάποιο
πρόβλημα π.χ. διαρροή, αναθέστε
την επισκευή σε έναν επισκευαστή.

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα π.χ.
διαρροή, αναθέστε την επισκευή σε
έναν επισκευαστή.
Σημείωση
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί το σωστό
υγρό, το όχημα μπορεί να υποστεί
ζημιά. Χρησιμοποιείτε πάντοτε το
λάδι που αναγράφεται στα
Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά.
Βλ. Συνιστώμενα υγρά και
λιπαντικά στη σaλίδα 409.

Σημείωση
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί το σωστό
υγρό, το όχημα μπορεί να υποστεί
ζημιά. Χρησιμοποιείτε πάντοτε το
λάδι που αναγράφεται στα
Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά.
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Φίλτρο αέρα κινητήρα

4. Καθαρίστε το στοιχείο του
φίλτρου αέρα διοχετεύοντας αέρα
υπό πίεση αντίθετα προς την
κανονική ροή αέρα.

Προσοχή
Ο κινητήρας χρειάζεται καθαρό
αέρα για να λειτουργήσει σωστά.
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία
εάν δεν έχει τοποθετηθεί το
στοιχείο του φίλτρου αέρα.
2204064

1. Κουνήστε το στοιχείο του φίλτρου
αέρα για να απομακρυνθεί η
σκόνη από την επιφάνεια.
2. Καθαρίστε την εσωτερική
επιφάνεια του κελύφους του
φίλτρου αέρα.
3. Καλύψτε το ανοικτό κέλυφος του
φίλτρου αέρα με ένα υγρό πανί
ενώ καθαρίζετε το στοιχείο.

Εάν οδηγήσετε χωρίς το στοιχείο
του φίλτρου αέρα να έχει
τοποθετηθεί σωστά, ο κινητήρας
ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Ψυκτικό υγρό κινητήρα
Στις χώρες με ήπιο κλίμα, το ψυκτικό
παρέχει προστασία έως και τους
-30 °C περίπου.
Στις χώρες με εξαιρετικά ψυχρό
κλίμα, το ψυκτικό παρέχει προστασία
έως και τους -40 °C περίπου.
Η συγκέντρωση του αντιψυκτικού
πρέπει να διατηρείται σε επαρκή
επίπεδα.

Προσοχή
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο
αντιψυκτικό.
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Στάθμη ψυκτικού

{Προειδοποίηση

Προσοχή

Ποτέ μην αφαιρείτε την τάπα του
δοχείου ψυκτικού όταν ο κινητήρας
και το ψυγείο είναι ζεστά. Μπορεί να
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
Ο κινητήρας πρέπει να είναι κρύος
πριν ανοίξετε την τάπα. Ανοίξτε
προσεκτικά την τάπα, προκειμένου
η πίεση να εκτονωθεί αργά.

Εάν η στάθμη ψυκτικού είναι πολύ
χαμηλή, μπορεί να προκληθεί
ζημιά στον κινητήρα.

C11E6008A

Όταν ο κινητήρας είναι κρύος, η
στάθμη του ψυκτικού πρέπει να
βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων ΜΙΝ
και ΜΑΧ στο δοχείο ψυκτικού.
Η στάθμη του ψυκτικού αυξάνεται
καθώς ο κινητήρας ζεσταίνεται και
μειώνεται ξανά όταν ο κινητήρας
κρυώνει.

Γεμίστε με μείγμα αποσταγμένου
νερού και αντιψυκτικού εγκεκριμένου
για το όχημα. Σφίξτε την τάπα.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για τον έλεγχο της συγκέντρωσης
αντιψυκτικού και την αποκατάσταση
της αιτίας απώλειας ψυκτικού.
Σημείωση
Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού
μειωθεί κάτω από την ένδειξη ΜΙΝ,
συμπληρώστε στο ψυγείο μίγμα
αποσταγμένου νερού και
κατάλληλου αντιψυκτικού σε
αναλογία 56:44.
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Προκειμένου το όχημά σας να
προστατευτεί σε συνθήκες πολύ
χαμηλής θερμοκρασίας,
χρησιμοποιήστε μίγμα 48 % νερού
και 52 % αντιψυκτικού.

Προσοχή
Το ψυκτικό μπορεί να είναι
επιβλαβές υλικό.

Προσοχή

Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη
ή παρατεταμένη επαφή με το
ψυκτικό.

Το σκέτο νερό ή τυχόν ακατάλληλο
μίγμα μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στο σύστημα ψύξης.

Καθαρίστε το δέρμα και τα νύχια
σας με νερό και σαπούνι μετά από
επαφή με ψυκτικό.

Μη χρησιμοποιείτε σκέτο νερό,
οινόπνευμα ή αντιψυκτικό
μεθανόλης στο σύστημα ψύξης.

Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από
τα παιδιά.

Ο κινητήρας μπορεί να
υπερθερμανθεί ή να αναφλεγεί.

Το ψυκτικό μπορεί να ερεθίσει το
δέρμα και να προκαλέσει αδιαθεσία
ή θάνατο σε περίπτωση κατάποσης.

Προσοχή
Δεν είναι απαραίτητο να
συμπληρώνετε ψυκτικό συχνότερα
από τα συνιστώμενα
μεσοδιαστήματα.
Η ανάγκη για συχνή συμπλήρωση
ψυκτικού ενδέχεται να αποτελεί
ένδειξη ότι ο κινητήρας χρειάζεται
συντήρηση.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για τον έλεγχο του συστήματος
ψύξης.
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Υπερθέρμανση κινητήρα

Σημείωση

Εάν ο δείκτης θερμοκρασίας
ψυκτικού του κινητήρα βρίσκεται
στην κόκκινη ζώνη ή εάν
υποψιάζεστε για οποιοδήποτε λόγο
ότι ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί:

Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα
κλιματισμού (A/C) σε μεγάλες
ανηφορικές ή πυκνή κυκλοφορία
ενδέχεται να προκληθεί
υπερθέρμανση του κινητήρα.

1. Σταματήστε το όχημα.
2. Απενεργοποιήστε το σύστημα
κλιματισμού.
3. Αφήστε τον κινητήρα να
λειτουργήσει στο ρελαντί επί
μερικά λεπτά.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας
ψύξης λειτουργεί.

Εάν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί και
υπάρχουν υδρατμοί, κάνετε τα εξής:

{Προειδοποίηση
Εάν βλέπετε υδρατμούς,
απομακρυνθείτε από το όχημα
μέχρις ότου ο κινητήρας κρυώσει.
Οι υδρατμοί μπορεί να
προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.

1. Σβήστε τον κινητήρα.
2. Απομακρυνθείτε από το όχημα
χωρίς να ανοίξετε το καπό του
κινητήρα.
3. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.
4. Όταν δεν φαίνονται πλέον
υδρατμοί, ανοίξτε προσεκτικά το
καπό του κινητήρα.
5. Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
το συντομότερο δυνατόν.
Εάν ο ανεμιστήρας λειτουργεί και δεν
υπάρχουν υδρατμοί, κάνετε τα εξής:

1. Ανοίξτε προσεκτικά το καπό του
κινητήρα.
2. Αφήστε τον κινητήρα να
λειτουργήσει στο ρελαντί μέχρι να
κρυώσει.
3. Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού
υγρού.
Εάν ο ανεμιστήρας λειτουργεί, αλλά
η θερμοκρασία του κινητήρα δεν
μειώνεται, κάνετε τα εξής:
1. Σβήστε στον κινητήρα.
2. Ανοίξτε προσεκτικά το καπό του
κινητήρα.
3. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.
4. Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού
υγρού.
Εάν η στάθμη του ψυκτικού είναι
χαμηλή, ελέγξτε εάν υπάρχουν
διαρροές από τα παρακάτω
εξαρτήματα:
1.
2.
3.
4.

Ψυγείο.
Εύκαμπτοι σωλήνες ψυγείου.
Συνδέσεις ψυγείου.
Εύκαμπτοι σωλήνες καλοριφέρ.
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5. Συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων
καλοριφέρ.
6. Αντλία νερού.

Υγρού υδραυλικού τιμονιού

Εάν εντοπίσετε διαρροή ή άλλη ζημιά
ή εάν συνεχίσει να υπάρχει διαρροή
ψυκτικού, απευθυνθείτε αμέσως σε
έναν επισκευαστή.

{Προειδοποίηση
Ο καυτός ατμός ψυκτικού μπορεί
να εκτονωθεί προς τα έξω με
μεγάλη πίεση, με αποτέλεσμα να
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
Ποτέ μην αφαιρείτε την τάπα του
δοχείου ψυκτικού όταν ο κινητήρας
και το ψυγείο είναι ζεστά.

C11D6014A

1. Γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης στη
θέση LOCK/OFF και αφήστε το
χώρο του κινητήρα να κρυώσει.
2. Σκουπίστε την τάπα και το άνω
μέρος του δοχείου για να τα
καθαρίσετε.
3. Ξεβιδώστε την τάπα και τραβήξτε
την ίσια επάνω.
4. Σκουπίστε τη ράβδο του δείκτη
στάθμης με ένα καθαρό πανί.

5. Επανατοποθετήστε την τάπα και
σφίξτε την μέχρι τέρμα.
6. Αφαιρέστε ξανά την τάπα και
κοιτάξτε τη στάθμη υγρού στο
δείκτη.
Πετρελαιοκινητήρας &
βενζινοκινητήρας 3.0
Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, η
στάθμη πρέπει να βρίσκεται στο
σημάδι MAX.
Όταν ο κινητήρας είναι κρύος, η
στάθμη υγρού πρέπει να βρίσκεται
ανάμεσα στα σημάδια MIN και MAX
στη ράβδο του δείκτη στάθμης.
2.4 Βενζινοκινητήρας
Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, η
στάθμη πρέπει να βρίσκεται στο
εύρος HOT (ζεστό).
Όταν ο κινητήρας είναι κρύος, η
στάθμη υγρού πρέπει να βρίσκεται
στο εύρος COLD (κρύο) στη ράβδο
του δείκτη στάθμης.
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Προσοχή
Ακόμη και εξαιρετικά μικρές
ποσότητες ακαθαρσιών μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στο σύστημα
διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να μη
λειτουργεί σωστά.
Φροντίστε ώστε να μην υπάρχουν
ακαθαρσίες στην πλευρά της τάπας
του δοχείου που είναι στραμμένη
προς το υγρό και να μην
εισχωρήσουν ακαθαρσίες στο δοχείο.

{Προειδοποίηση

Υγρό πλύσης

Τυχόν υπερχείλιση υγρού μπορεί
να προκαλέσει ανάφλεξη του
υγρού ή να αποχρωματίσει τις
βαμμένες επιφάνειες.
Αποφύγετε την υπερπλήρωση του
δοχείου.
Τυχόν φωτιά στον κινητήρα μπορεί
να προκαλέσει τραυματισμό, ζημιά
στο όχημά σας και υλική ζημία
τρίτων.
2204060

Προσοχή
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία
εάν η στάθμη του υγρού
υδραυλικού συστήματος
διεύθυνσης δεν είναι σωστή.
Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, το
υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης
του οχήματός σας μπορεί να
υποστεί ζημιά με αποτέλεσμα να
χρειαστούν δαπανηρές επισκευές.

Συμπληρώστε υγρό πλύσης
παρμπρίζ που περιέχει αντιψυκτικό.
Για την επαναπλήρωση του δοχείου
υγρού συστήματος πλύσης
παρμπρίζ:
 Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό
πλύσης που διατίθεται στο
εμπόριο έτοιμο προς χρήση για
αυτό το σκοπό.
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 Μη χρησιμοποιείτε νερό βρύσης.
Τα μεταλλικά στοιχεία που
υπάρχουν στο νερό βρύσης
μπορεί να φράξουν τις
σωληνώσεις του υγρού
συστήματος πλύσης παρμπρίζ.
 Εάν η θερμοκρασία του αέρα
ενδέχεται να μειωθεί κάτω από το
μηδέν, χρησιμοποιήστε το υγρό
πλύσης παρμπρίζ το οποίο
διαθέτει αντιψυκτικές ιδιότητες.

Υγρό φρένων

<Υγρό φρένων>

Υγρό φρένων και συμπλέκτη
{Προειδοποίηση
Το υγρό φρένων/συμπλέκτη είναι
δηλητηριώδες και διαβρωτικό. Δεν
πρέπει να έρθει σε επαφή με τα
μάτια, το δέρμα και τα ρούχα σας ή
με βαμμένες επιφάνειες.

C11D6013A

<Υγρό συμπλέκτη>
Η στάθμη του υγρού
φρένων/συμπλέκτη πρέπει να
βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN
και MAX.

C11E6004A

Φροντίδα οχήματος 351

Όταν συμπληρώνετε υγρό,
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόλυτη
καθαριότητα διότι σε περίπτωση
ρύπανσης του υγρού φρένων μπορεί
να προκληθούν βλάβες στο σύστημα
πέδησης. Απευθυνθείτε σε έναν
επισκευαστή για την αποκατάσταση
της αιτίας απώλειας υγρού φρένων.
Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό φρένων
εγκεκριμένο για το αυτοκίνητό σας.
Βλ. "Υγρό φρένων" στην ενότητα
Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά στη
σaλίδα 409.

Προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει
καλά την περιοχή γύρω από την
τάπα του δοχείου υγρού
φρένων/συμπλέκτη, πριν
αφαιρέσετε την τάπα.
Τυχόν ρύπανση του συστήματος
υγρού φρένων/συμπλέκτη μπορεί
να επηρεάσει την απόδοση του
συστήματος με αποτέλεσμα να
χρειαστούν δαπανηρές επισκευές.

Προσοχή
Αν χρησιμοποιήσετε άλλο υγρό
φρένων από αυτό που συνιστά η
GM, μπορεί να προκληθεί
διάβρωση στα εξαρτήματα του
συστήματος φρένων. Η διάβρωση
μπορεί να προκαλέσει κακή
λειτουργία του συστήματος
φρένων και να προκληθεί ατύχημα.

Προσοχή
Τυχόν υπερχείλιση του υγρού
φρένων/συμπλέκτη στον κινητήρα
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
του υγρού.
Αποφύγετε την υπερπλήρωση του
δοχείου.
Τυχόν φωτιά στον κινητήρα μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό, ζημιά στο
όχημά σας και υλική ζημία τρίτων.
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Προσοχή

Προσοχή

Μην πετάτε το χρησιμοποιημένο
υγρό φρένων / συμπλέκτη μαζί με
τα απορρίμματα οικιακής χρήσης.

Το υγρό φρένων είναι όξινο και
μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τα
μάτια σας.

Χρησιμοποιήστε τις εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις διαχείρισης
απορριμμάτων της περιοχής σας.

Το υγρό φρένων / συμπλέκτη δεν
πρέπει να έρθει σε επαφή με το
δέρμα ή τα μάτια σας. Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, πλύνετε αμέσως την εν
λόγω περιοχή με νερό και σαπούνι
ή καθαριστικό χεριών.

Το χρησιμοποιημένο υγρό φρένων
/ συμπλέκτη και τα σχετικά δοχεία
είναι επιβλαβή. Μπορεί να είναι
επιβλαβή για την υγεία σας και το
περιβάλλον.

Μπαταρία
Μπαταρία
Τα οχήματα χωρίς σύστημα stop-start
διαθέτουν μπαταρία μολύβδου οξέος.
Τα οχήματα με σύστημα stop-start
διαθέτουν μπαταρία AGM, η οποία
έχει υψηλότερη απόδοση από
μπαταρία μολύβδου οξέος.
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Αντικατάσταση της μπαταρίας
Σημείωση
Οποιαδήποτε απόκλιση από τις
οδηγίες που παρατίθενται σε αυτή
την παράγραφο μπορεί να οδηγήσει
σε προσωρινή απενεργοποίηση του
συστήματος Stop-Start.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που
επιτρέπουν στην ασφαλειοθήκη να
τοποθετηθεί επάνω από την
μπαταρία. Στα οχήματα με σύστημα
Stop-Start, βεβαιωθείτε ότι η
μπαταρία θα αντικατασταθεί με
μπαταρία AGM (Absorbent Glass
Mat). Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια
μπαταρία AGM από την ετικέτα της.
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε
αυθεντική μπαταρία GM.

Σημείωση
Εάν χρησιμοποιηθεί μπαταρία AGM
διαφορετική από την εργοστασιακή
μπαταρία GM, η απόδοση του
συστήματος Stop-Start μπορεί να
είναι χαμηλή. Σας συνιστούμε να
αναθέσετε την αντικατάσταση της
μπαταρίας στον εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή της περιοχής σας.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ανάφλεξης είναι κλειστός πριν να
συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε τη
μπαταρία του οχήματος.
Βλ. Προστασία κατά της
αποφόρτισης της μπαταρίας στη
σaλίδα 153.

Η μπαταρία του οχήματος δεν
χρειάζεται συντήρηση.
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Πρέπει να
απορρίπτονται σε ειδικούς χώρους
συλλογής για ανακύκλωση.
Εάν το όχημα παραμείνει
ακινητοποιημένο περισσότερο από 4
εβδομάδες, η μπαταρία μπορεί να
αποφορτιστεί. Αποσυνδέστε την
κλέμα από τον αρνητικό πόλο της
μπαταρίας του οχήματος.

C3E9007A

Σημασία των συμβόλων:
 Απαγορεύονται οι σπινθήρες, οι
ακάλυπτες φλόγες και το
κάπνισμα.
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 Καλύπτετε πάντοτε τα μάτια σας.
Τυχόν εκρηκτικά αέρια μπορεί να
προκαλέσουν τύφλωση ή
τραυματισμό.
 Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά
από παιδιά.
 Η μπαταρία περιέχει θειικό οξύ το
οποίο μπορεί να προκαλέσει
τύφλωση ή σοβαρό τραυματισμό
από εγκαύματα.
 Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας
για περισσότερες πληροφορίες.
 Ενδέχεται να υπάρχουν
εκρηκτικά αέρια στην περιοχή της
μπαταρίας.

{Προειδοποίηση
Μην πλησιάζετε τσιγάρα, φλόγες
και σπίθες κοντά στην μπαταρία
όταν ελέγχετε την μπαταρία διότι
μπορεί να δημιουργηθούν
εκρηκτικά αέρια.
Εάν η μπαταρία εκραγεί, μπορεί να
προκληθούν ζημιές στο αυτοκίνητό
σας και σοβαρός ή θανάσιμος
τραυματισμός.
Αποφύγετε την επαφή του
δέρματος με οξύ μπαταρίας διότι
μπορεί να υποστείτε σοβαρό
τραυματισμό από το εξαιρετικά
διαβρωτικό και τοξικό θειικό οξύ
που περιέχει.
Εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα
σας, ξεπλύνετε την προσβληθείσα
περιοχή με νερό και απευθυνθείτε
αμέσως σε ιατρό.
Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά
από παιδιά διότι περιέχουν θειικό
οξύ και αέριο.

Το οξύ μπαταρίας δεν πρέπει να
έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα
μάτια και τα ρούχα σας ή με
βαμμένες επιφάνειες.
Μην ανοίγετε και μη γέρνετε στο
πλάι την μπαταρία.

Φίλτρο σωματιδίων
πετρελαίου
Το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
αφαιρεί τα επιβλαβή σωματίδια
αιθάλης από τα καυσαέρια. Το
σύστημα περιλαμβάνει μια
λειτουργία αυτοκαθαρισμού η οποία
επενεργεί αυτόματα ενώ οδηγείτε. Το
φίλτρο καθαρίζεται μέσω της καύσης
των σωματιδίων αιθάλης σε υψηλή
θερμοκρασία. Η διαδικασία αυτή
πραγματοποιείται αυτόματα υπό
συγκεκριμένες συνθήκες οδήγησης
και μπορεί να διαρκέσει περισσότερο
από 15 λεπτά. Οι οσμές και η
εμφάνιση καπνού στη διάρκεια αυτής
της διαδικασίας είναι κάτι
φυσιολογικό.
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ, κατά
την οδήγηση σε μικρές αποστάσεις,
το σύστημα δεν μπορεί να
πραγματοποιήσει αυτόματα τη
διαδικασία αυτοκαθαρισμού.
Εάν το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό
και ο καθαρισμός δεν ήταν εφικτός
λόγω των προηγούμενων συνθηκών
οδήγησης, η ενδεικτική λυχνία DPF
ανάβει ή αναβοσβήνει. Η ενδεικτική
λυχνία θα σβήσει, όταν η λειτουργία
αυτοκαθαρισμού ολοκληρωθεί.
Δεν συνιστάται να σταματάτε το
όχημα ή να σβήνετε τον κινητήρα
ενώ διεξάγεται η διαδικασία
καθαρισμού.

{Προειδοποίηση
Φροντίστε να λάβετε τις παρακάτω
προφυλάξεις, διότι τα εξαρτήματα
της εξάτμισης αναπτύσσουν υψηλή
θερμοκρασία κατά την ανανέωση
του PDF.
Τυχόν εύφλεκτες ύλες κάτω από το
όχημα μπορεί να έρθουν σε επαφή
με τα καυτά εξαρτήματα της
εξάτμισης και να αναφλεγούν. Κάτω
από το όχημα δεν πρέπει να
υπάρχουν χαρτιά, φύλλα, ξερά χόρτα
ή άλλες ύλες που μπορεί να
αναφλεγούν.
Μόλις το όχημα εισέλθει σε γκαράζ,
γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση OFF το συντομότερο δυνατό.
Μην πλησιάζετε στα καυτά
εξαρτήματα της εξάτμισης, όπως
στον πίσω σωλήνα της εξάτμισης.

Αντικατάσταση μάκτρου
υαλοκαθαριστήρα
Η σωστή λειτουργία των
υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ είναι
απαραίτητη για την καλή ορατότητα
και την ασφαλή οδήγηση. Ελέγχετε
τακτικά την κατάσταση των μάκτρων
υαλοκαθαριστήρων. Αντικαταστήστε
τα μάκτρα εάν έχουν σκληρύνει, εάν
είναι εύθραυστα, εάν έχουν σπάσει ή
εάν απλώνουν βρωμιά στο παρμπρίζ.
Τυχόν ξένες ύλες στο παρμπρίζ ή
στα μάκτρα μπορεί να μειώσουν την
αποτελεσματικότητα των
υαλοκαθαριστήρων. Εάν τα μάκτρα
δεν καθαρίζουν σωστά το παρμπρίζ,
καθαρίστε το παρμπρίζ και τα
μάκτρα με ένα καλό καθαριστικό ή με
ήπιο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε
καλά με νερό.
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Επαναλάβετε τη διαδικασία, εάν είναι
απαραίτητο. Δεν υπάρχει τρόπος να
αφαιρεθούν τα υπολείμματα
σιλικόνης από το κρύσταλλο. Για
αυτό το λόγο, μην επαλείφετε ποτέ
με σιλικονούχο γυαλιστικό το
παρμπρίζ του οχήματος, διότι θα
σχηματιστούν λωρίδες, τριγμοί ή
θόρυβος από τα μάκτρα, και θα
εμποδίζεται η ορατότητα του οδηγού.
Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά,
βενζίνη, κηροζίνη ή αραιωτικό
χρώματος για να καθαρίσετε τα
μάκτρα. Πρόκειται για ουσίες υψηλής
σκληρότητας, οι οποίες μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στα μάκτρα και
τις βαμμένες επιφάνειες.

Αντικατάσταση
λαμπτήρα

Αντικατάσταση μάκτρων
υαλοκαθαριστήρα

Αντικατάσταση λαμπτήρων
Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης και
τον αντίστοιχο διακόπτη ή κλείστε τις
πόρτες.
Κρατάτε τον καινούργιο λαμπτήρα
μόνο από τη βάση του! Μην αγγίζετε
το γυάλινο τμήμα του λαμπτήρα με
το χέρι.
2204062

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το κλιπ συγκράτησης μάκτρου
υαλοκαθαριστήρα.
2. Τραβήξτε το μάκτρο για να το
αφαιρέσετε από το βραχίονα του
υαλοκαθαριστήρα.
3. Τοποθετήστε καινούργιο μάκτρο
στο βραχίονα του
υαλοκαθαριστήρα.

Πρέπει να αντικαθιστάτε τους
λαμπτήρες μόνο με λαμπτήρες ίδιου
τύπου.
Αντικαθιστάτε τους λαμπτήρες των
προβολέων μέσα από το χώρο του
κινητήρα.
Σημείωση
Μετά από οδήγηση σε έντονη
βροχόπτωση ή μετά από πλύσιμο,
κάποια κρύσταλλα εξωτερικών
φώτων μπορεί να φαίνονται
παγωμένα.
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Αυτό προκαλείται από τη διαφορά
θερμοκρασίας ανάμεσα στην
εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια
του φωτός.
Η κατάσταση αυτή είναι παρόμοια
με το σχηματισμό υδρατμών στην
εσωτερική πλευρά των
παραθύρων του αυτοκινήτου όταν
βρέχει και δεν αποτελεί ένδειξη
προβλήματος στο αυτοκίνητο.

Προβολείς και φώτα
στάθμευσης
Μεσαία σκάλα και μεγάλη
σκάλα

Εάν εισρεύσει νερό στα κυκλώματα
του λαμπτήρα, το αυτοκίνητο πρέπει
να ελεγχθεί, συνιστούμε από έναν
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.
C11E6017A

1. Ανοίξτε το καπό κινητήρα.
2. Αφαιρέστε τις υποδοχές
στερέωσης που συγκρατούν το
άνω κάλυμμα του ψυγείου.
3. Αφαιρέστε το άνω κάλυμμα του
ψυγείου.
4. Αφαιρέστε τους τρεις κοχλίες και
το φωτιστικό σώμα προβολέων.

5. Αφαιρέστε το κάλυμμα του
προβολέα.
6. Απελευθερώστε το ελατήριο που
συγκρατεί το λαμπτήρα.
7. Αφαιρέστε το λαμπτήρα.
8. Τοποθετήστε το σωστό
ανταλλακτικό λαμπτήρα
προβολέων.
9. Επανατοποθετήστε το ελατήριο
συγκράτησης λαμπτήρα.
10. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα
του προβολέα.
11. Συνδέστε τη φίσα της πλεξούδας
καλωδίωσης.
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Φώτα στάθμευσης

6. Τοποθετήστε καινούργιο
λαμπτήρα.
7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα
του προβολέα με την αντίστροφη
σειρά.

Μπροστινά φλας

Φώτα ομίχλης
Αναθέστε την αντικατάσταση των
λαμπτήρων σε έναν επισκευαστή.

C11E6018A

1. Ανοίξτε το καπό κινητήρα.
2. Αφαιρέστε το φωτιστικό σώμα
προβολέα.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα του
προβολέα.
4. Τραβήξτε το ντουί του λαμπτήρα
που βρίσκεται δίπλα στο
λαμπτήρα της μεγάλης σκάλας
του προβολέα.
5. Αφαιρέστε το λαμπτήρα
τραβώντας τον έξω από το ντουί.

C11E6019A

1. Ανοίξτε το καπό κινητήρα.
2. Αφαιρέστε το φωτιστικό σώμα
προβολέα.
3. Αποσυνδέστε τη φίσα της
πλεξούδας καλωδίωσης από το
ντουί του λαμπτήρα.
4. Περιστρέψτε το ντουί του
λαμπτήρα μπροστινών φλας
αριστερόστροφα.
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5. Τραβήξτε το ντουί του λαμπτήρα
μπροστινών φλας έξω από το
κέλυφος.
6. Πιέστε το λαμπτήρα προς τα
μέσα και περιστρέψτε τον
αριστερόστροφα για να τον
αφαιρέσετε από το ντουί.
7. Τοποθετήστε καινούργιο
λαμπτήρα στο ντουί πιέζοντας
και περιστρέφοντάς τον
δεξιόστροφα.
8. Τοποθετήστε το ντουί στο
κέλυφος του φωτιστικού σώματος
περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.
9. Επανατοποθετήστε το φωτιστικό
σώμα προβολέων.

Πίσω φώτα, φλας, φώτα
φρένων και φώτα όπισθεν

2204077

1. Ανοίξτε την πέμπτη πόρτα.
2. Αφαιρέστε και τα δύο καλύμματα.
3. Αφαιρέστε δύο βίδες και το
φωτιστικό σώμα.
4. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα
περιστρέφοντάς το
αριστερόστροφα.
5. Αφαιρέστε το λαμπτήρα από το
ντουί πιέζοντας και περιστρέφοντάς
τον αριστερόστροφα.

6. Τοποθετήστε τον κατάλληλο
ανταλλακτικό λαμπτήρα στο ντουί.
7. Επανατοποθετήστε το ντουί του
λαμπτήρα στο κέλυφος του
φωτιστικού σώματος. Περιστρέψτε
το ντουί του λαμπτήρα
δεξιόστροφα για να ασφαλίσει.
8. Επανατοποθετήστε το κέλυφος
του λαμπτήρα στο όχημα
χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες
που αφαιρέσατε νωρίτερα.
9. Κλείστε την πέμπτη πόρτα.
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Πίσω φώτα και φώτα φρένων
(LED)

Φως πινακίδας αριθμού
κυκλοφορίας

Αναθέστε τον έλεγχο και την
αντικατάσταση σε έναν επισκευαστή.

Πλαϊνά φλας
Εάν ο λαμπτήρας του πλαϊνού φλας
στον εξωτερικό καθρέπτη δεν
λειτουργεί, πρέπει να ελεγχθεί από
έναν επισκευαστή.

Πλαφονιέρες
Φώτα χώρου επιβατών

Τρίτο φως φρένων (CHMSL)
Εάν το τρίτο φως φρένων δεν
λειτουργεί, πρέπει να ελεγχθεί από
έναν επισκευαστή.

Πίσω φώτα ομίχλης
Αναθέστε την αντικατάσταση της
λυχνίας LED σε έναν επισκευαστή.

5. Τοποθετήστε το ντουί του
λαμπτήρα στο κέλυφος του
φωτιστικού σώματος,
περιστρέφοντας το ντουί
δεξιόστροφα.
6. Επανατοποθετήστε τα
καλύμματα της λυχνίας.

2204081

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες και το
κάλυμμα του λαμπτήρα.
2. Για να αφαιρέσετε το ντουί του
λαμπτήρα από το κέλυφος του
φωτιστικού σώματος, περιστρέψτε
το ντουί αριστερόστροφα.
3. Τραβήξτε το λαμπτήρα έξω από
το ντουί.
4. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.

1. Για την αφαίρεση, ανασηκώστε
την απέναντι πλευρά του
διακόπτη του φωτός
χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι
με επίπεδη μύτη.
(Προσέξτε να μη δημιουργήσετε
γρατσουνιές.)
2. Αφαιρέστε το λαμπτήρα.
3. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.
4. Επανατοποθετήστε το φωτιστικό
σώμα.
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Ηλεκτρικό σύστημα
Ασφάλειες
Τα χαρακτηριστικά της καινούργιας
ασφάλειας πρέπει να είναι ίδια με τα
χαρακτηριστικά της καμένης
ασφάλειας.
Σε μια θήκη επάνω από το θετικό
πόλο της μπαταρίας υπάρχουν
ορισμένες κεντρικές ασφάλειες. Εάν
χρειαστούν αντικατάσταση,
απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή.
Πριν αντικαταστήσετε μια ασφάλεια,
κλείστε τον αντίστοιχο διακόπτη και
το διακόπτη ανάφλεξης.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια
καμένη ασφάλεια από το λιωμένο
σύρμα. Μην τοποθετήσετε την
καινούργια ασφάλεια εάν πρώτα δεν
αποκατασταθεί η βλάβη.
Ορισμένες λειτουργίες προστατεύονται
από πολλές ασφάλειες.

Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν
ασφάλειες χωρίς το όχημα να
διαθέτει την αντίστοιχη λειτουργία.

Ασφαλειοθήκη

Σημείωση
Ενδέχεται να μην ισχύουν για το
όχημά σας όλοι οι τύποι
ασφαλειοθήκης που περιγράφονται
σε αυτό το εγχειρίδιο.
Όταν ελέγχετε την ασφαλειοθήκη,
ανατρέξτε στην ετικέτα της
ασφαλειοθήκης.

Τσιμπίδα ασφαλειών
Ενδέχεται να υπάρχει μια τσιμπίδα
ασφαλειών στην ασφαλειοθήκη του
χώρου του κινητήρα.
Τοποθετήστε την τσιμπίδα
ασφαλειών στην επάνω πλευρά ή
στο πλάι της εκάστοτε ασφάλειας και
τραβήξτε την ασφάλεια για να την
αφαιρέσετε.

2056576

1. Η ασφαλειοθήκη χώρου
επιβατών βρίσκεται στην
αριστερή πλευρά του χώρου
ποδιών του συνοδηγού.
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Σημείωση
Ενδέχεται να μην ισχύουν για το
όχημά σας όλοι οι τύποι
ασφαλειοθήκης που
περιγράφονται σε αυτό το
εγχειρίδιο. Οι περιγραφές ισχύουν
κατά την περίοδο της εκτύπωσης.
Όταν θέλετε να ελέγξετε την
ασφαλειοθήκη στο όχημά σας,
ανατρέξτε στην ετικέτα της
ασφαλειοθήκης.
C11E6002A

2. Η ασφαλειοθήκη χώρου κινητήρα
βρίσκεται δίπλα στο δοχείο
ψυκτικού.

C11E6003A

3. Η εφεδρική ασφαλειοθήκη χώρου
κινητήρα (πετρελαιοκινητήρες
μόνο) βρίσκεται στο κέντρο του
μπροστινού πλαισίου.

Φροντίδα οχήματος 363

Ασφαλειοθήκη χώρου επιβατών

ΗΛ. ΚΑΘ.
ΟΔ.
ΗΛΙΟ/
ΦΗ
ΤΡΕΙΛΕΡ

ΗΛ. ΒΑΛΒ.
ΕΞ. ΚΑΥΣ.

ΚΛΕΙΔ.
ΜΠΡ. ΠΟΡΤ.

ΚΛΕΙΔ.
ΟΔ.

ΠΡΙΖΑ ΑΞΕΣ.
(ΚΟΝΣΟΛΑ)

ΜΠΡ/ΠΙΣ AC
ΘΕΡΜ. ΚΑΘ.

BCM
(ΣΤΑΘ./ΣΤΡΟΦ.)

BCM
(ΣΤΟΠ)

ΡΕΛΕ
ΑΞΕΣ./
ΕΦ. ΙΣΧ.
ΡΕΛΕ
ΠΡΙΖΑΣ
ΑΝΑΠΤ.

ΕΦΕΔΡΙΚΗ

ΗΛΙΟ/
ΦΗ ΜΠΑΤ.

RUN/
CRNK

ΡΕΛΕ
RUN/CRNK

ΔΙΑΚ. ΘΕΡΜ.
ΕΠΕΝΔ.

ΗΛ. ΒΑΛΒ.
ΑΕΡ./ΚΑΥΣ.

RUN2

ΕΣ. ΚΑΘΡ./
ΗΛ. ΠΥΞ.

AWD/
ΑΕΡΑΓ.

ΠΙΝ. ΟΡΓ.

SSPS
ΕΞ.
ΚΑΘΡ.

ΗΛ.
ΠΑΡΑΘ.
ΟΔ.

ΠΡΙΖΑ ΑΞΕΣ.
(ΠΙΣΩ ΧΩΡΟΥ)

ΡΕΛΕ ΘΕΣΗΣ
RUN

ΑΝΕΜ.
HVAC

BCM
(ΠΛΑΦΟΝ.)

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ
ΕΦΕΔΡΙΚΗ

ΗΛ.
ΠΑΡΑΘ.
ΣΥΝΟΔ.

ΗΛ.
ΛΥΧΝΙΑ

XBCM

ΦΩΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΑΣ

ΜΠΡ.
ΨΕΚΑΣΤ.

ΠΕΜΠΤΗ
ΠΟΡΤΑ

BCM
(ΡΟΟΣΤ.)

ΕΦΕΔΡΙΚΗ

IPC
ΔΙΑΚ. ΣΤΟ
ΤΙΜΟΝΙ

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚ
Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

BCM
(ΜΠΑΤ.)
ΜΠΑΤ.
ΤΡΕΙΛΕΡ

BCM (ΠΛΑΦΟΝ.)
ΦΩΣ ΟΜΙΧ.
ΤΡΕΙΛΕΡ

PA KS

BCM
(ΦΛΑΣ)

ΘΕΡΜ
ΠΙΣ ΚΑΘ.
ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ
ΟΜΙΧΛΗΣ

SDM
(ΑΝΑΦΛ. 1)

ΣΥΛΛΗΨΗ
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/
ΚΛΕΙΔΙΟΥ

ΕΦΕΔΡΙΚΗ

RVS/
HVAC/DLC

ΗΛΕΚΤΡ.
ΛΕΙΤ.

ΜΠΑΤ.
SDM

ΕΦΕΔΡΙΚΗ

ΜΕΤΑΣΧ.
DC/DC

C3E9001A

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
*: προαιρετικός εξοπλισμός
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Ασφαλειοθήκη χώρου κινητήρα

ΕΦΕΔΡΙΚΟ
ΡΕΛΕ

ΕΦΕΔΡΙΚΟ
ΡΕΛΕ

ΑΙΣΘΗΤ.
ΚΙΝΗΤ.

ΑΝΕΜ. PWM

ΑΝΕΜ.1

ΡΕΛΕ
ΣΥΣΤ.
ΜΕΤΑΔ.
ΚΙΝ.

ΠΟΛΛ/ΣΤΗΣ
B
ΠΟΛΛ/ΣΤΗΣ
Α

ECM PWR
TRN

ΚΑΥΣ./
ΚΕΝΟ

ΜΠΑΤ.3

ΜΙΖΑ

ABS

ΡΕΛΕ
ΜΙΖΑΣ

BCM

ΡΕΛΕ
ΑΝΤΛ.
ΚΑΥΣ./
ΚΕΝΟΥ

ΕΦΕΔΡΙΚΗ
ΡΕΛΕ
ΒΟΗΘ
ΑΝΤΛΙΑΣ

ΕΦΕΔΡΙΚΗ

A/C

ΠΙΣΩ
ΥΑΛΟΚΑΘ.

ΦΩΣ ΣΤΑΘ.
ΔΕΞ.

ΦΩΣ ΣΤΑΘ.
ΤΡΕΙΛ.

ΦΩΣ ΣΤΑΘ.
ΔΕΞ.

ΠΛΥΣ.
ΠΡΟΒΟΛ.

ΡΕΛΕ ΕΛ.
ΥΑΛΟΚΑΘ.

ΒΟΗΘ
ΑΝΤΛΙΑ

TCM

ECM

ΕΦΕΔΡΙΚΗ

EPB

ΜΠΑΤ.2

ΜΕΣ. ΣΚ.
ΑΡΙΣΤ.

ABS

ΜΠΑΤ.1

ΡΕΛΕ
ΠΛΥΣ.
ΠΡΟΒΟΛ.
ΜΠΡ.
ΦΩΤΑ
ΟΜΙΧ.

ΘΕΡΜ.
ΠΛΥΣ./
ΚΑΘΡ.
ΜΕΣ. ΣΚ.
ΔΕΞ.

ΡΕΛΕ
ΦΩΤ.
ΦΡΕΝ.

ΠΙΣΩ ΣΥΣΤ.
ΑΠΟΘΑΜΒ.

ΡΕΛΕ ΤΑΧ.
ΥΑΛΟΚΑΘ.

ΜΠΡ.
ΥΑΛΟΚΑΘ.
ΦΩΣ
ΦΡΕΝΩΝ

ΔΕΞ ΦΩΣ ΣΤΑΘ /
ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΟΥ
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΡΕΛΕ
ΑΠΟΘΑΜΒ.
ΠΙΣΩ

ΡΕΛΕ
ΜΕΓ.
ΣΚΑΛΑΣ

ΡΕΛΕ
ΜΠΡΟΣΤ.
ΦΩΤ.
ΟΜΙΛ.
ΜΕΓ.
ΣΚΑΛΑ
ΔΕΞ
ΜΕΓ. ΣΚ.
ΑΡΙΣΤ.
ΚΟΡΝΑ

ΡΕΛΕ
ΜΕΣ.
ΣΚΑΛΑΣ

C3E9002A

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
*: προαιρετικός εξοπλισμός

Φροντίδα οχήματος 365

Εφεδρική ασφαλειοθήκη χώρου κινητήρα (Πετρελαιοκινητήρες μόνο)

ΡΕΛΕ PTC3

ΡΕΛΕ PTC2

PTC3
40A

PTC2
40A

ΡΕΛΕ
PTC1

PTC1
40A

ΜΠΡ.
ΘΕΡΜ.
30A

GPCU
60A

ΡΕΛΕ ΜΠΡ.
ΘΕΡΜ.

C11E6025A

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Εργαλεία οχήματος

{Προειδοποίηση

Εργαλεία

Αφαίρεση του γρύλου και των
εργαλείων

Πρέπει πάντοτε να αποθηκεύετε το
γρύλο, τον εφεδρικό τροχό, τα
υπόλοιπα εργαλεία και τον
εξοπλισμό με ασφάλεια στη σωστή
θέση.
Μην αποθηκεύετε το γρύλο, τον
εφεδρικό τροχό και τον υπόλοιπο
εξοπλισμό στο χώρο επιβατών.

2497282

Ο εφεδρικός τροχός, ο γρύλος και τα
εργαλεία είναι στερεωμένα στο χώρο
αποσκευών και κάτω από τον πίσω
προφυλακτήρα.
Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν γρύλο
με λαβή.
Τα εργαλεία στο όχημα μπορεί να
διαφέρουν σε σχέση με την
περιγραφή.

Σε περίπτωση απότομου
σταματήματος ή σύγκρουσης, ο
εξοπλισμός που δεν έχει στερεωθεί
μπορεί να εκτοξευτεί προς πάσα
κατεύθυνση μέσα στο όχημα και να
προκαλέσει τραυματισμό

2178531

1. Ανοίξτε την πέμπτη πόρτα.
2. Τραβήξτε προς τα πάνω το
κάλυμμα του δαπέδου και
εντοπίστε την πεταλούδα.
3. Αφαιρέστε την πεταλούδα από το
γρύλο περιστρέφοντας την προς
τα αριστερά.
4. Αφαιρέστε το γρύλο και τη θήκη
των εργαλείων.
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5. Αφαιρέστε τους ιμάντες που
συγκρατούν τη θήκη που περιέχει
το εργαλείο. Στη συνέχεια
αφαιρέστε το μπουλονόκλειδο και
τη λαβή του γρύλου από τη θήκη.

Αφαίρεση του εφεδρικού τροχού

4. Αφαιρέστε τον εφεδρικό τροχό
από το φορέα ελαστικού.
Σημείωση
Για να ελαχιστοποιηθεί το
ενδεχόμενο κροταλίσματος από το
γρύλο και τα εργαλεία όταν το όχημα
κινείται, στερεώστε τα καλά κάτω
από το κάλυμμα του δαπέδου.
Προδιαγραφές γρύλου
Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο: 900 kg

2178534

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με
επίπεδη μύτη για να αφαιρέσετε
το κάλυμμα της οπής πάνω από
τον πίσω προφυλακτήρα.
2. Χρησιμοποιήστε το κλειδί τροχού
που παρέχεται για να λασκάρετε
το μπουλόνι προκειμένου να
τοποθετήσετε τον εφεδρικό τροχό.
3. Αφαιρέστε την ντίζα από το
φορέα του ελαστικού που
βρίσκεται κάτω από τον πίσω
προφυλακτήρα.
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{Προειδοποίηση
Ο γρύλος έχει σχεδιαστεί για
χρήση μόνο στο όχημά σας.
Μη χρησιμοποιείτε το γρύλο που
παρέχεται με το όχημά σας σε
άλλα οχήματα.
Ποτέ μην υπερβαίνετε το ανώτατο
επιτρεπτό φορτίο του γρύλου.
Εάν χρησιμοποιήσετε αυτό το
γρύλο σε άλλο όχημα, τόσο ο
γρύλος όσο και το εν λόγω όχημα
ενδέχεται να υποστούν ζημιά και
να προκληθεί τραυματισμός.

Ζάντες και ελαστικά
Ζάντες και ελαστικά
Κατάσταση ελαστικών,
κατάσταση ζαντών
Όταν περνάτε πάνω από σημεία με
γωνίες, οδηγείτε αργά και κάθετα εάν
αυτό είναι εφικτό. Εάν περνάτε πάνω
από αιχμηρά σημεία, τα ελαστικά και
οι ζάντες ενδέχεται να υποστούν
ζημιά. Κατά τη στάθμευση, τα
ελαστικά δεν πρέπει να πιέζονται
επάνω στο κράσπεδο.
Ελέγχετε τακτικά τις ζάντες για τυχόν
ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς ή μη
φυσιολογικής φθοράς, απευθυνθείτε
σε έναν επισκευαστή.

Χειμερινά ελαστικά
Τα χειμερινά ελαστικά παρέχουν
μεγαλύτερη ασφάλεια σε
θερμοκρασίες κάτω των 7 °C και,
συνεπώς, πρέπει να τοποθετούνται
σε όλους τους τροχούς.

Ονομασίες ελαστικών
Π.χ. 215/60 R 16 95 H
215: Πλάτος ελαστικού, mm
60: Λόγος εγκάρσιας διατομής
(ύψος προς πλάτος ελαστικού), %
R: Τύπος λινών: ακτινικά
RF: Τύπος: RunFlat
16: Διάμετρος ζάντας, ίντσες
95: Δείκτης φορτίου π.χ. το 95
αντιστοιχεί σε 690 kg
H: Γράμμα δείκτη ταχύτητας
Γράμμα δείκτη ταχύτητας:
Q: έως 160 km/h
S: έως 180 km/h
T: έως 190 km/h
H: έως 210 km/h
V: έως 240 km/h
W: έως 270 km/h
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Πίεση ελαστικών
Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών
όταν είναι κρύα τουλάχιστον κάθε
14 ημέρες και πριν από μεγάλα ταξίδια.
Μην ξεχνάτε τον εφεδρικό τροχό.
Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας.

Φουσκώνετε πάντοτε τον εφεδρικό
τροχό στη συνιστώμενη πίεση για
πλήρες φορτίο.
Εάν η πίεση των ελαστικών είναι
λανθασμένη, ενδέχεται να
διακυβευτεί η ασφάλεια, ο χειρισμός
του οχήματος, η άνεση και η
οικονομία καυσίμου και να αυξηθεί η
φθορά των ελαστικών.

Σημείωση
Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών
όταν είναι κρύα. Εάν τα ελαστικά
είναι ζεστά, οι μετρήσεις δεν είναι
ακριβείς. Τα ελαστικά ζεσταίνονται
εάν διανύσετε απόσταση
μεγαλύτερη από 1,6 km και
παραμένουν ζεστά έως και τρεις
ώρες από τη στιγμή που το όχημα
έρθει σε στάση.

{Προειδοποίηση

Ανεπαρκής
πίεση
THR020A

Η ετικέτα πιέσεων ελαστικών
βρίσκεται στο πλαίσιο της πόρτας
του οδηγού.
Οι πιέσεις ελαστικών αφορούν σε
κρύα ελαστικά. Ισχύουν επίσης για
θερινά και χειμερινά ελαστικά.

Σωστή
Υπερβολική
πίεση
πίεση
ελαστικών

S3W64014A

Εάν η πίεση είναι πολύ χαμηλή,
μπορεί να προκληθεί σημαντική
υπερθέρμανση και εσωτερική
ζημιά στα ελαστικά, με κίνδυνο να
σχιστεί το πέλμα ή ακόμη και να
κλατάρει το ελαστικό σε υψηλή
ταχύτητα.
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Σύστημα παρακολούθησης
πίεσης ελαστικών

Τα ελαστικά παλιώνουν ακόμη κι αν
δεν χρησιμοποιούνται. Σας
συνιστούμε να αντικαθιστάτε τα
ελαστικά κάθε 6 χρόνια.

Το σύστημα παρακολούθησης πίεσης
ελαστικών ελέγχει την πίεση και των
τεσσάρων ελαστικών μία φορά ανά
λεπτό όταν το όχημα υπερβαίνει ένα
συγκεκριμένο όριο ταχύτητας.
Όλοι οι τροχοί πρέπει να διαθέτουν
αισθητήρες πίεσης και τα ελαστικά να
είναι φουσκωμένα στην καθορισμένη
πίεση. Εάν στο όχημα τοποθετηθούν
τροχοί χωρίς αισθητήρες, το σύστημα
παρακολούθησης πίεσης ελαστικών
δεν λειτουργεί. Οι αισθητήρες
μπορούν να τοποθετηθούν και εκ των
υστέρων.

Βάθος πέλματος
Ελέγχετε το βάθος πέλματος σε
τακτά χρονικά διαστήματα.
Για λόγους ασφαλείας, τα ελαστικά
πρέπει να αντικαθίστανται εάν το
βάθος πέλματος μειωθεί κάτω από
τα 2-3 mm (4 mm για τα χειμερινά
ελαστικά).

Εναλλαγή θέσεων
ελαστικών χιαστί
Τα ελαστικά εναλλάσσονται κυκλικά
για να επιτευχθεί ομοιόμορφη φθορά
για όλα τα ελαστικά. Η πρώτη
εναλλαγή είναι η σημαντικότερη.
MD144

Το πέλμα έχει μειωθεί μέχρι το
ελάχιστο βάθος που προβλέπεται
από το νόμο (1,6 mm) όταν η φθορά
έχει φτάσει μέχρι έναν από τους
δείκτες φθοράς (TWI). Η θέση τους
επισημαίνεται από σημάδια στο
πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού.
Εάν η φθορά στα μπροστινά
ελαστικά είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι
στα πίσω, εναλλάξτε τα μπροστινά
με τα πίσω ελαστικά. Βεβαιωθείτε ότι
η φορά περιστροφής των τροχών
είναι ίδια όπως και πριν.

Οποιαδήποτε στιγμή παρατηρηθεί
ασυνήθιστη φθορά, εναλλάξτε τα
ελαστικά το συντομότερο δυνατό και
ελέγξτε την ευθυγράμμιση των
τροχών. Ελέγξτε επίσης για ελαστικά
ή ζάντες που έχουν υποστεί ζημιά.
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Επαναφέρετε το σύστημα
παρακολούθησης πίεσης ελαστικών.
Ελέγξτε αν όλα τα παξιμάδια τροχών
έχουν συσφιχθεί σωστά.

{Προειδοποίηση

1970757

Όταν εναλλάσσετε τα ελαστικά, να
χρησιμοποιείτε πάντοτε το σωστό
μοτίβο κυκλικής εναλλαγής που
υποδεικνύεται εδώ. Μην
περιλαμβάνετε τη ρεζέρβα στην
κυκλική εναλλαγή ελαστικών.
Ρυθμίστε τα μπροστινά και τα πίσω
ελαστικά στη συνιστώμενη πίεση
αέρα που υπάρχει στην ετικέτα
πληροφοριών ελαστικών και
φόρτωσης, αφότου τα ελαστικά
έχουν εναλλαχθεί κυκλικά.

Σκουριά ή βρωμιά σε έναν τροχό ή
στα εξαρτήματα στα οποία είναι
βιδωμένος, μπορούν μετά από
καιρό να προκαλέσουν χαλάρωση
στα παξιμάδια του τροχού. Ο τροχός
μπορεί να φύγει και να προκαλέσει
ατύχημα. Όταν αλλάζετε έναν τροχό,
αφαιρέστε τυχόν σκουριά ή βρωμιά
από τα σημεία που συνδέεται ο
τροχός στο όχημα. Σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ένα πανί ή
χαρτοπετσέτα. Ωστόσο αργότερα
χρησιμοποιήστε ξύστρα ή
συρματόβουρτσα για να αφαιρέσετε
όλη τη σκουριά ή τη βρωμιά.

Επαλείψτε ελαφρά το κέντρο του
μουαγιέ τροχού με γράσο ρουλεμάν
τροχών μετά από αλλαγή ελαστικού ή
κυκλική εναλλαγή ελαστικών για την
αποφυγή διάβρωσης ή σκουριάς. Μην
γρασάρετε την επίπεδη επιφάνεια
τοποθέτησης του τροχού ή στα
παξιμάδια ή μπουλόνια των τροχών.
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Ελαστικά και ζάντες
διαφορετικών διαστάσεων
Εάν χρησιμοποιηθούν ελαστικά με
διαστάσεις διαφορετικές από τα
εργοστασιακά, μπορεί να χρειαστεί
επαναπρογραμματιστός του
ταχύμετρου και της ονομαστικής
πίεσης των ελαστικών, καθώς και
άλλες τροποποιήσεις στο όχημα.
Εάν επιλέξετε ελαστικά διαφορετικών
διαστάσεων, αντικαταστήστε την
ετικέτα πιέσεων ελαστικών.

{Προειδοποίηση
Η χρήση ακατάλληλων ελαστικών
ή ζαντών μπορεί να οδηγήσει σε
ατύχημα και να ακυρώσει την
έγκριση τύπου του οχήματος.

{Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε ελαστικά και
ζάντες διαφορετικού τύπου και
διαστάσεων από τα εργοστασιακά.
Ενδέχεται να επηρεαστεί η
ασφάλεια και η απόδοση του
οχήματος. Ενδέχεται να οδηγήσει
σε ασταθή χειρισμό ή ανατροπή,
προκαλώντας σοβαρό
τραυματισμό. Όταν αντικαθιστάτε
τα ελαστικά, φροντίστε να
τοποθετείτε και στους τέσσερις
τροχούς ελαστικά και ζάντες ίδιων
διαστάσεων, τύπου, πέλματος,
λινών και ικανότητας φορτίου.
Τυχόν χρήση ελαστικών άλλων
διαστάσεων ή τύπου μπορεί να
επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα
κύλισης, την οδηγική συμπεριφορά
του αυτοκινήτου, την απόσταση
από το έδαφος, την απόσταση
ακινητοποίησης, το διάκενο από το
αμάξωμα και την αξιοπιστία του
ταχύμετρου.

Τάσια
Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα
τάσια και τα ελαστικά που έχουν
εγκριθεί από το εργοστάσιο για το
αντίστοιχο όχημα και που πληρούν
όλες τις προδιαγραφές των σχετικών
συνδυασμών ζάντας-ελαστικού.
Εάν χρησιμοποιηθούν μη
εγκεκριμένα τάσια και ελαστικά, δεν
πρέπει να έχουν προστατευτικό
προεξέχον χείλος.
Τα τάσια δεν πρέπει να εμποδίζουν
την ψύξη των φρένων.

{Προειδοποίηση
Εάν χρησιμοποιηθούν ακατάλληλα
ελαστικά ή τάσια, μπορεί να
προκληθεί ξαφνική απώλεια πίεσης
και, κατά συνέπεια, ατύχημα.
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Αντιολισθητικές αλυσίδες

 Ξανασφίξτε τις αλυσίδες αφού
διανύσετε απόσταση περίπου
1,0 χλμ.

Προσοχή
Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το
χειρισμό του οχήματος.

MD145

Πριν τοποθετήσετε τις αλυσίδες,
αφαιρέστε τα τάσια των τροχών για
να μη γδαρθούν.
 Ακολουθήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή αλυσίδων.
 Η χρήση αντιολισθητικών
αλυσίδων επιτρέπεται μόνο σε
μπροστινά ελαστικά διαστάσεων
16 ιντσών. Μη χρησιμοποιείτε
αντιολισθητικές αλυσίδες σε
ελαστικό άλλων διαστάσεων.

Οδηγείτε πάντοτε αργά όταν
χρησιμοποιείτε αντιολισθητικές
αλυσίδες.
Εάν ακούσετε τις αλυσίδες να
έρχονται σε επαφή με το όχημα,
σταματήστε και ξανασφίξτε τις
αλυσίδες.
Εάν συνεχίζουν να έρχονται σε
επαφή, επιβραδύνετε μέχρι ο
θόρυβος να σταματήσει.

Μην υπερβαίνετε τα 50 km/h ή το
όριο ταχύτητας που συνιστά ο
κατασκευαστής αλυσίδων, όποιο
είναι μικρότερο.

Κιτ επισκευής ελαστικών

Αποφύγετε τις απότομες στροφές,
τις ανωμαλίες και τις τρύπες στο
οδόστρωμα.

Αποθήκευση του κιτ
στεγανοποιητικού και
συμπιεστή ελαστικού

Αποφύγετε το φρενάρισμα με
κλειδωμένο το τιμόνι.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κιτ
στεγανοποιητικού και συμπιεστή
ελαστικού:

Σημείωση
Ο σωστός τύπος αλυσίδων για το
όχημά σας είναι τύπου S
κατηγορίας SAE.
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2417141

1. Ανοίξτε την πόρτα χώρου
αποσκευών.
2. Σηκώστε το κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε το κιτ στεγανοποιητικού
και συμπιεστή ελαστικών.
Για να αποθηκεύσετε το κιτ
στεγανοποιητικού και συμπιεστή
ελαστικού, ακολουθήστε τα ίδια
βήματα με την αντίστροφη σειρά.

{Προειδοποίηση

{Προειδοποίηση

Η λειτουργία του οχήματος στο
ρελαντί σε κλειστό χώρο με
περιορισμένο εξαερισμό είναι
επικίνδυνη. Τα καυσαέρια μπορεί
να εισέλθουν στο όχημα. Τα
καυσαέρια του κινητήρα περιέχουν
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) που
είναι αόρατο και άοσμο.

Εάν το ελαστικό είναι υπερβολικά
φουσκωμένο, μπορεί να κλατάρει και
να προκληθεί τραυματισμός.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και
ακολουθείτε τις οδηγίες του κιτ
στεγανοποιητικού και συμπιεστή
ελαστικών, και φουσκώστε το
ελαστικό στην κατάλληλη πίεση. Μην
υπερβαίνετε τη συνιστώμενη πίεση.

Μπορεί να προκαλέσει απώλεια
των αισθήσεων ή ακόμη και
θάνατο. Μη λειτουργείτε ποτέ τον
κινητήρα σε κλειστό χώρο που δεν
διαθέτει εξαερισμό με καθαρό αέρα.

{Προειδοποίηση
Η αποθήκευση του κιτ
στεγανοποιητικού και συμπιεστή
ελαστικών ή άλλου εξοπλισμού στο
χώρο των επιβατών του οχήματος
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Σε περίπτωση απότομου
σταματήματος ή σύγκρουσης, τα
αντικείμενα που δεν έχουν στερεωθεί
μπορεί να χτυπήσουν κάποιον
επιβάτη. Αποθηκεύστε το κιτ
στεγανοποιητικού και συμπιεστή
ελαστικών στην αρχική του θέση.
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Εάν αυτό το όχημα διαθέτει κιτ
στεγανοποιητικού και συμπιεστή
ελαστικών, ενδεχομένως δεν διαθέτει
εφεδρικό τροχό και εξοπλισμό
αλλαγής τροχού και, σε μερικά
οχήματα, μπορεί να μην υπάρχει
χώρος για αποθήκευση τροχού.
Το στεγανοποιητικό και ο
συμπιεστής ελαστικών μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή
στεγανοποίηση διατρήσεων έως και
6 mm στο πέλμα του ελαστικού.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
για φούσκωμα ενός ξεφουσκωμένου
ελαστικού.
Εάν το ελαστικό έχει βγει από τη
ζάντα, έχει υποστεί φθορά στο
πλαϊνό τοίχωμα ή έχει μεγάλη τρύπα,
τότε η ζημιά είναι σοβαρή και το κιτ
στεγανοποιητικού και συμπιεστή δεν
μπορεί να είναι αποτελεσματικό.
Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις
οδηγίες του κιτ στεγανοποιητικού και
συμπιεστή ελαστικών.

Το κιτ περιλαμβάνει:

C11E5012A
C11E5011A

1. Μανόμετρο
2. Κουμπί εκτόνωσης πίεσης
(λευκό)
3. Διακόπτης επιλογής
4. Κουμπί (απ)ενεργοποίησης
(πορτοκαλί)
5. Φιάλη στεγανοποιητικού
ελαστικών
6. Εύκαμπτος σωλήνας που
παρέχει μόνο αέρα (μαύρος
σωλήνας/λευκό στόμιο)

7. Εύκαμπτος σωλήνα
στεγανοποιητικού/αέρα (διαφανής
σωλήνας/πορτοκαλί στόμιο)
8. Βύσμα τροφοδοσίας

Στεγανοποιητικό ελαστικού
Διαβάστε και ακολουθήστε τις
οδηγίες ασφαλούς χειρισμού στην
ετικέτα που βρίσκεται πάνω στη
φιάλη του στεγανοποιητικού.
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Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του
στεγανοποιητικού ελαστικών που
αναγράφεται στη φιάλη του
στεγανοποιητικού. Η φιάλη του
στεγανοποιητικού πρέπει να
αντικαθίσταται πριν από την
ημερομηνία λήξης.
Ανταλλακτικές φιάλες
στεγανοποιητικού διατίθενται από
τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.
Η ποσότητα του στεγανοποιητικού
επαρκεί για ένα μόνο ελαστικό. Μετά
τη χρήση, η φιάλη στεγανοποιητικού
και το σύστημα φιάλης και σωλήνα
στεγανοποιητικού/αέρα πρέπει να
αντικαθίστανται.

Χρήση του κιτ
στεγανοποιητικού και
συμπιεστή ελαστικού για
προσωρινή στεγανοποίηση
και φούσκωμα κλαταρισμένου
ελαστικού
Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ
στεγανοποιητικού και συμπιεστή
ελαστικών σε χαμηλές θερμοκρασίες,
τοποθετήστε το κιτ σε ζεστό
περιβάλλον επί πέντε λεπτά για να
ζεσταθεί.
Με αυτό τον τρόπο, το ελαστικό θα
φουσκώσει γρηγορότερα.
Αν κλατάρει κάποιο ελαστικό,
μπορείτε να αποφύγετε περαιτέρω
ζημιά στο ελαστικό και τη ζάντα
οδηγώντας αργά μέχρι να φτάσετε σε
ένα επίπεδο σημείο. Ανάψτε τα
αλάρμ.
Μην αφαιρείτε τυχόν αντικείμενα που
έχουν διατρήσει το ελαστικό.

C11E5011A

1. Βγάλτε το κιτ στεγανοποιητικού
και συμπιεστή ελαστικών από τη
θέση αποθήκευσης.
2. Ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα
στεγανοποιητικού/αέρα (7) και το
βύσμα τροφοδοσίας (8).
3. Τοποθετήστε το κιτ στο έδαφος.
Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα του
ελαστικού βρίσκεται κοντά στο
έδαφος έτσι ώστε να μπορείτε να
τη φτάσετε με τον εύκαμπτο
σωλήνα.
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4. Αφαιρέστε το καπάκι της
βαλβίδας από το κλαταρισμένο
ελαστικό, περιστρέφοντάς το
αριστερά.

6. Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας
(8) στην προαιρετική πρίζα
ρεύματος του οχήματος.
Αποσυνδέστε όλα τα υπόλοιπα
αξεσουάρ από άλλες προαιρετικές
πρίζες ρεύματος του οχήματος.
Εάν το όχημα διαθέτει προαιρετική
πρίζα ρεύματος, μη χρησιμοποιείτε
την πρίζα του αναπτήρα.
Εάν το όχημα διαθέτει μόνο πρίζα
στον αναπτήρα, χρησιμοποιήστε
αυτή την πρίζα.
Προσέξτε ώστε το καλώδιο
τροφοδοσίας να μην τσακίσει στην
πόρτα ή το παράθυρο.

C11E5012A

5. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα
στεγανοποιητικού/αέρα (7) στη
βαλβίδα του ελαστικού.
Περιστρέψτε το σωλήνα δεξιά για
να τον σφίξετε.

2290817

7. Θέστε το όχημα σε λειτουργία. Το
όχημα πρέπει να λειτουργεί όταν
χρησιμοποιείτε το συμπιεστή
αέρα.
8. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής (3)
αριστερά στη θέση Sealant + Air
(Στεγανοποιητικό + Αέρας).
9. Πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίηση
ς (4) για να ενεργοποιήσετε το κιτ
στεγανοποιητικού και συμπιεστή
ελαστικών.
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Ο συμπιεστής θα διοχετεύσει
στεγανοποιητικό και αέρα στο
ελαστικό.
Το μανόμετρο (1) θα δείξει αρχικά
υψηλή πίεση καθώς ο συμπιεστής
πιέζει το στεγανοποιητικό μέσα στο
ελαστικό. Μόλις το στεγανοποιητικό
απλωθεί εντελώς στο εσωτερικό
του ελαστικού, η πίεση θα
ελαττωθεί γρήγορα και θα αρχίσει
να αυξάνεται ξανά καθώς το
ελαστικό φουσκώνει μόνο με αέρα.
10. Φουσκώστε το ελαστικό στη
συνιστώμενη πίεση σύμφωνα με
το μανόμετρο (1). Η συνιστώμενη
πίεση αναγράφεται στην ετικέτα
πληροφοριών ελαστικών και
φόρτωσης.

Η ένδειξη στο μανόμετρο (1)
μπορεί να είναι υψηλότερη σε
σχέση με την πραγματική πίεση
του ελαστικού όταν λειτουργεί ο
συμπιεστής. Απενεργοποιήστε το
συμπιεστή για έχετε ακριβή ένδειξη
της πίεσης. Ο συμπιεστής μπορεί
να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί
μέχρι να επιτευχθεί η σωστή πίεση.

Προσοχή
Εάν η συνιστώμενη πίεση δεν
μπορεί να επιτευχθεί μετά από
περίπου 25 λεπτά, δεν πρέπει να
οδηγήσετε το όχημα. Το ελαστικό
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά και δεν
μπορεί να φουσκώσει με το κιτ
στεγανοποιητικού και συμπιεστή
ελαστικών. Αφαιρέστε το βύσμα
τροφοδοσίας από την προαιρετική
πρίζα ρεύματος και ξεβιδώστε το
σωλήνα του συμπιεστή από τη
βαλβίδα του ελαστικού.

11. Πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίηση
ς (4) για να απενεργοποιήσετε το
κιτ στεγανοποιητικού και
συμπιεστή ελαστικών.
Το ελαστικό δεν έχει
στεγανοποιηθεί και θα συνεχίσει
να χάνει αέρα μέχρι το όχημα να
κινηθεί και το στεγανοποιητικό να
απλωθεί στο εσωτερικό του
ελαστικού. Για το λόγο αυτό, τα
βήματα 12 έως 18 πρέπει να
εκτελεστούν αμέσως μετά το
βήμα 11.
Προσέχετε όταν χειρίζεστε το κιτ
στεγανοποιητικού και συμπιεστή
ελαστικών διότι ενδέχεται να είναι
ζεστό μετά τη χρήση.
12. Αποσυνδέστε το βύσμα
τροφοδοσίας (8) από την
προαιρετική πρίζα ρεύματος του
οχήματος.
13. Περιστρέψτε τον εύκαμπτο
σωλήνα στεγανοποιητικού/αέρα
(7) αριστερά για να τον αφαιρέσετε
από τη βαλβίδα του ελαστικού.
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14. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της
βαλβίδας.
15. Επανατοποθετήστε τον
εύκαμπτο σωλήνα
στεγανοποιητικού/αέρα (7) και το
βύσμα τροφοδοσίας (8) στην
αρχική τους θέση.

2360199

16. Εάν το ελαστικό φουσκώσει στη
συνιστώμενη πίεση, αφαιρέστε την
ετικέτα μέγιστης ταχύτητας από τη
φιάλη του στεγανοποιητικού (5) και
τοποθετήστε τη σε ένα εμφανές
σημείο.
Μην υπερβαίνετε την ταχύτητα
που αναγράφεται σε αυτή την
ετικέτα μέχρι να επισκευάσετε ή
να αντικαταστήσετε το
τρυπημένο ελαστικό.

17. Επανατοποθετήστε τον
εξοπλισμό στην αρχική του θέση
αποθήκευσης μέσα στο όχημα.
18. Οδηγήστε αμέσως το όχημα για
8 km για να απλωθεί το
στεγανοποιητικό στο εσωτερικό
του ελαστικού.
19. Σταματήστε σε ένα ασφαλές
σημείο και ελέγξτε την πίεση του
ελαστικού. Βλ. 1 έως 11 στην
ενότητα "Χρήση του κιτ
στεγανοποιητικού και συμπιεστή
ελαστικών χωρίς στεγανοποιητικό
για φούσκωμα ελαστικού (ελαστικό
χωρίς διάτρηση)".
Εάν η πίεση του ελαστικού έχει
μειωθεί περισσότερο από 68 kPa
(10 psi) κάτω από τη συνιστώμενη
πίεση, σταματήστε να οδηγείτε το
όχημα. Το ελαστικό έχει υποστεί
σοβαρή ζημιά και δεν μπορεί να
στεγανοποιηθεί από το
στεγανοποιητικό.

Εάν η πίεση του ελαστικού δεν έχει
μειωθεί περισσότερο από 68 kPa
(10 psi) κάτω από τη συνιστώμενη
πίεση, φουσκώστε το ελαστικό στη
συνιστώμενη πίεση.
20. Σκουπίστε τυχόν
στεγανοποιητικό από τη ζάντα, το
ελαστικό ή το όχημα.
21. Πετάξτε τη χρησιμοποιημένη
φιάλη στεγανοποιητικού (5) και
τον εύκαμπτο σωλήνα
στεγανοποιητικού/αέρα (7) στον
ειδικό χώρο στον τοπικό σας
αντιπρόσωπο ή σύμφωνα με
τους τοπικούς κανονισμούς και
πρακτικές.
22. Αντικαταστήστε τη με νέα φιάλη
που διατίθεται από τον
αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
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23. Μετά την προσωρινή
στεγανοποίηση ενός ελαστικού με
το κιτ στεγανοποιητικού και
συμπιεστή ελαστικών, μεταβείτε με
το όχημα σε έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο σε απόσταση όχι
μεγαλύτερη από 161 χλμ.
προκειμένου το ελαστικό να
επιδιορθωθεί ή να αντικατασταθεί.

Χρήση του κιτ
στεγανοποιητικού και
συμπιεστή ελαστικού χωρίς
στεγανοποιητικό για
φούσκωμα ελαστικού
(ελαστικό χωρίς διάτρηση)
Για να χρησιμοποιήσετε το
συμπιεστή αέρα για να φουσκώσετε
ένα ελαστικό μόνο με αέρα χωρίς
στεγανοποιητικό:

C11E5011A

Αν κλατάρει κάποιο ελαστικό, μπορείτε
να αποφύγετε περαιτέρω ζημιά στο
ελαστικό και τη ζάντα οδηγώντας αργά
μέχρι να φτάσετε σε ένα επίπεδο
σημείο. Ανάψτε τα αλάρμ.
1. Βγάλτε το κιτ στεγανοποιητικού
και συμπιεστή ελαστικών από τη
θέση αποθήκευσης.
2. Ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα
που παρέχει μόνο αέρα (6) και το
βύσμα τροφοδοσίας (8).
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3. Τοποθετήστε το κιτ στο έδαφος.
Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα του
ελαστικού βρίσκεται κοντά στο
έδαφος έτσι ώστε να μπορείτε να
τη φτάσετε με τον εύκαμπτο
σωλήνα.
4. Αφαιρέστε το καπάκι από τη
βαλβίδα του ελαστικού
περιστρέφοντάς το αριστερά.

5. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα
που παρέχει μόνο αέρα (6) στη
βαλβίδα του ελαστικού και
περιστρέψτε δεξιά για να τον
σφίξετε.
6. Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας
(8) στην προαιρετική πρίζα
ρεύματος του οχήματος.
Αποσυνδέστε όλα τα υπόλοιπα
αξεσουάρ από άλλες προαιρετικές
πρίζες ρεύματος του οχήματος.
Εάν το όχημα διαθέτει προαιρετική
πρίζα ρεύματος, μη χρησιμοποιείτε
την πρίζα του αναπτήρα.
Εάν το όχημα διαθέτει μόνο
πρίζα στον αναπτήρα,
χρησιμοποιήστε αυτή την πρίζα.
Προσέξτε ώστε το καλώδιο
τροφοδοσίας να μην τσακίσει
στην πόρτα ή το παράθυρο.
7. Θέστε το όχημα σε λειτουργία. Το
όχημα πρέπει να λειτουργεί όταν
χρησιμοποιείτε το συμπιεστή
αέρα.

8. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής (3)
δεξιά στη θέση Air Only (Μόνο
αέρας).
9. Πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίηση
ς (4) για να ενεργοποιήσετε το
συμπιεστή ελαστικού.
Ο συμπιεστής θα φουσκώσει το
ελαστικό μόνο με αέρα.
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10. Φουσκώστε το ελαστικό στη
συνιστώμενη πίεση σύμφωνα με
το μανόμετρο (1). Η συνιστώμενη
πίεση αναγράφεται στην ετικέτα
πληροφοριών ελαστικών και
φόρτωσης.

Η ένδειξη στο μανόμετρο (1)
μπορεί να είναι υψηλότερη σε
σχέση με την πραγματική πίεση
του ελαστικού όταν λειτουργεί ο
συμπιεστής. Απενεργοποιήστε το
συμπιεστή για έχετε ακριβή
ένδειξη. Ο συμπιεστής μπορεί να
ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί
μέχρι να επιτευχθεί η σωστή πίεση.
Εάν φουσκώσετε το ελαστικό
περισσότερο από τη
συνιστώμενη πίεση, μπορείτε να
μειώσετε την πλεονάζουσα πίεση
πατώντας το κουμπί εκτόνωσης
πίεσης (4) μέχρι να επιτευχθεί η
κατάλληλη τιμή πίεσης.
Αυτή η δυνατότητα υπάρχει μόνο
όταν χρησιμοποιείτε τον
εύκαμπτο σωλήνα που παρέχει
μόνο αέρα (6).
11. Πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίηση
ς (4) για να απενεργοποιήσετε το
κιτ στεγανοποιητικού και
συμπιεστή ελαστικών.

Προσέχετε όταν χειρίζεστε το κιτ
στεγανοποιητικού και συμπιεστή
ελαστικών διότι ενδέχεται να είναι
ζεστό μετά τη χρήση.
12. Αποσυνδέστε το βύσμα
τροφοδοσίας (8) από την
προαιρετική πρίζα ρεύματος του
οχήματος.
13. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο
σωλήνα που παρέχει μόνο αέρα
(6) από τη βαλβίδα του ελαστικού
περιστρέφοντάς τον αριστερά και
επανατοποθετήστε το καπάκι στη
βαλβίδα του ελαστικού.
14. Επανατοποθετήστε τον
εύκαμπτο σωλήνα που παρέχει
μόνο αέρα (6) και το βύσμα
τροφοδοσίας (8) στην αρχική του
θέση.
15. Τοποθετήστε τον εξοπλισμό στην
αρχική του θέση φύλαξης μέσα
στο όχημα.
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Αφαίρεση και τοποθέτηση του
δοχείου στεγανοποιητικού
Για να αφαιρέσετε τη φιάλη
στεγανοποιητικού:

2394131

Το κιτ στεγανοποιητικού και συμπιεστή
ελαστικών διαθέτει έναν προαιρετικό
αντάπτορα που βρίσκεται σε μια θήκη
στο κάτω μέρος του κελύφους του, ο
οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να φουσκώσετε αερόστρωμα, μπάλες,
κ.λπ.

2396425

1. Ξετυλίξτε και τους δύο
εύκαμπτους σωλήνες.
2. Σύρετε τη φιάλη μακριά από το
κέλυφος του συμπιεστή.
3. Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα
που είναι συνδεδεμένος στη
φιάλη.

4. Αντικαταστήστε τη με καινούργια
φιάλη που διατίθεται από τον
αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
5. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα
στη φιάλη και σφίξτε τον.
6. Σύρετε την καινούργια φιάλη στη
θέση της. Βεβαιωθείτε ότι
εδράζεται στην υποδοχή του
κελύφους του συμπιεστή.
7. Επανατοποθετήστε και τους δύο
εύκαμπτους σωλήνες στην
αρχική τους θέση.
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Αλλαγή ελαστικού
Εάν τοποθετηθούν διαφορετικοί
τύποι ελαστικών, μπορεί να χάσετε
τον έλεγχο του αυτοκινήτου όταν
οδηγείτε.
Εάν τοποθετηθούν ελαστικά
διαφορετικών διαστάσεων, τύπου
λινών ή τύπου (ακτινικών και
σταυρωτών λινών), η οδηγική
συμπεριφορά του αυτοκινήτου μπορεί
να επηρεαστεί και να προκληθεί
σύγκρουση. Η χρήση ελαστικών
διαφορετικών διαστάσεων, μάρκας ή
τύπων μπορεί επίσης να προκαλέσει
ζημιά στο αυτοκίνητό σας. Βεβαιωθείτε
ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές
διαστάσεις, μάρκα και τύπο ελαστικών
και στους τέσσερις τροχούς.
Ορισμένα οχήματα διαθέτουν κιτ
επισκευής ελαστικών αντί για
εφεδρικό τροχό.
Βλ. Κιτ επισκευής ελαστικών στη
σaλίδα 373.

Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις και
τηρείτε τις παρακάτω πληροφορίες:
 Σταματήστε το αυτοκίνητο σε
ασφαλές σημείο στην άκρη του
δρόμου.
 Σταθμεύστε το όχημα σε μια
επίπεδη, στέρεη και μη ολισθηρή
επιφάνεια. Οι μπροστινοί τροχοί
πρέπει να βρίσκονται στη θέση
ευθείας πορείας.
 Τραβήξτε το χειρόφρενο.
Στο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων,
επιλέξτε πρώτη ή όπισθεν.
Στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,
επιλέξτε τη θέση P.
 Σβήστε τον κινητήρα και
αφαιρέστε το κλειδί.
 Ανάψτε τα φλας.
 Τοποθετήστε έναν τάκο, ένα
κομμάτι ξύλο ή μια πέτρα μπροστά
και πίσω από τον τροχό που
βρίσκεται διαγωνίως απέναντι από
το ελαστικό που θα αλλάξετε.
 Όλοι οι επιβάτες πρέπει να βγουν
από το όχημα.

 Αφαιρέστε τον εφεδρικό τροχό.
 Ποτέ μην αλλάζετε περισσότερους
από έναν τροχούς κάθε φορά.
 Χρησιμοποιείτε το γρύλο μόνο
για την αλλαγή των τροχών με
κλαταρισμένα ελαστικά και όχι για
την εποχική αλλαγή χειμερινών ή
θερινών ελαστικών.
 Εάν το όχημα βρίσκεται σε μαλακό
έδαφος, πρέπει να τοποθετήσετε
μια σανίδα (μέγ. πάχους 1 cm)
κάτω από το γρύλο.
 Δεν πρέπει να υπάρχουν
άνθρωποι ή κατοικίδια μέσα στο
όχημα όταν το ανυψώνετε με το
γρύλο.
 Ποτέ μην μπαίνετε κάτω από το
όχημα όταν είναι ανυψωμένο με
γρύλο.
 Μη θέσετε το όχημα σε
λειτουργία όσο είναι ανυψωμένο
με το γρύλο.
 Καθαρίστε τα μπουλόνια και το
σπείρωμά τους προτού
τοποθετήσετε τον τροχό.
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{Προειδοποίηση
Ο γρύλος έχει σχεδιαστεί για
χρήση μόνο στο όχημά σας.
Μη χρησιμοποιείτε το γρύλο που
παρέχεται με το όχημά σας σε
άλλα οχήματα.
Ποτέ μην υπερβαίνετε το ανώτατο
επιτρεπτό φορτίο του γρύλου.
Εάν χρησιμοποιήσετε αυτό το
γρύλο σε άλλο όχημα, τόσο ο
γρύλος όσο και το εν λόγω όχημα
ενδέχεται να υποστούν ζημιά και
να προκληθεί τραυματισμός.

Τρόπος αλλαγής κλαταρισμένου
ελαστικού
1. Αφαιρέστε το γρύλο, το
μπουλονόκλειδο, τη λαβή του
γρύλου και τον εφεδρικό τροχό
από τη θήκη αποθήκευσης στο
χώρο αποσκευών και κάτω από
τον πίσω προφυλακτήρα.
2. Χρησιμοποιήστε το κλειδί τροχού
για να λασκάρετε τα περικόχλια
του τροχού κατά μία περιστροφή
έκαστο.

Προσοχή
Μην αφαιρείτε κανένα από τα
περικόχλια, εάν πρώτα ο τροχός
δεν ανυψωθεί από το έδαφος.

1913313

3. Εισάγετε τη λαβή του γρύλου και
το κλειδί τροχού στο γρύλο.
4. Περιστρέψτε το μπουλονόκλειδο
προς τα δεξιά για να
ανασηκώσετε ελαφρά την κεφαλή
ανύψωσης.
5. Τοποθετήστε το γρύλο σύμφωνα
με την παρακάτω εικόνα.
Υπάρχει μια εγκοπή στο
μπροστινό και πίσω μέρος του
οχήματος κάτω από τις πόρτες.
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Προσοχή
Καθώς ο γρύλος αρχίζει να
ανυψώνει το όχημα, βεβαιωθείτε
ότι έχει τοποθετηθεί σωστά ώστε
να μην ολισθήσει από τη θέση του.
Σημείωση

2038889

6. Τοποθετήστε κάθετα το γρύλο
στην μπροστινή ή πίσω εγκοπή
ανύψωσης δίπλα στον τροχό που
θέλετε να αντικαταστήσετε.

Προσοχή
Μην επιχειρήσετε να ανυψώσετε
το όχημα μέχρις ότου ο γρύλος
βρίσκεται στη σωστή θέση και έχει
στερεωθεί τόσο στο όχημα όσο και
στο έδαφος.

C11E5009A

7. Ανυψώστε το όχημα
περιστρέφοντας το
μπουλονόκλειδο ή τη λαβή του
γρύλου προς τα δεξιά, μέχρι η
κεφαλή ανύψωσης να εφαρμόσει
στην κατάλληλη εγκοπή και το
ελαστικό να ανυψωθεί από το
έδαφος κατά 2,5 cm περίπου.

Μην ανυψώνετε το όχημα
περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται
για την αντικατάσταση του
ελαστικού.

{Προειδοποίηση
Ποτέ μην μπαίνετε κάτω από το
όχημα, μη βάζετε μπροστά και μη
λειτουργείτε τον κινητήρα ενώ το
όχημα στηρίζεται σε γρύλο.
Το όχημα μπορεί να ολισθήσει από
το γρύλο με αποτέλεσμα να
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
ή θάνατος.
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8. Αφαιρέστε εντελώς τα περικόχλια
του τροχού περιστρέφοντάς τα
αριστερά.
9. Αφαιρέστε το ελαστικό και τον
τροχό.
10. Στερεώστε τον εφεδρικό τροχό
στο μουαγιέ.

{Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα
σωστά περικόχλια και μπουλόνια
και ότι έχουν συσφιχθεί με τη
σωστή ροπή.

Προσοχή
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λάδι ή
γράσο στα περικόχλια τροχού.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα σωστά
περικόχλια τροχού.
Μεταβείτε το συντομότερο δυνατόν
με το όχημά σας στον επισκευαστή
για σύσφιξη των παξιμαδιών τροχού
σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Εάν δεν συσφιχθούν σωστά, τα
περικόχλια ενδέχεται να λασκάρουν.

1913320

11. Επανατοποθετήστε τα παξιμάδια
τροχού. Σφίξτε κάθε παξιμάδι με
το χέρι έως ότου ο τροχός
στερεωθεί στο μουαγιέ.
12. Περιστρέψτε το μπουλονόκλειδο
προς τα αριστερά και κατεβάστε
το όχημα στο έδαφος.
13. Σφίξτε καλά τα παξιμάδια τροχού
με ροπή 125 Nm χιαστί.
12345 (Βλ. εικόνα
παρακάτω)

Εάν τα παξιμάδια ή τα μπουλόνια
του τροχού είναι λανθασμένου
τύπου ή εάν δεν έχουν συσφιχθεί
σωστά, ο τροχός μπορεί να
λασκάρει και να αποσυνδεθεί.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει ατύχημα.
14. Κρεμάστε το φορέα του ελαστικού
στη ράβδο στήριξης και σφίξτε το
μπουλόνι στην οπή επάνω από
τον πίσω προφυλακτήρα με ροπή
6 Nm, για να ανυψωθεί ο φορέας
ελαστικού.
15. Αναρτήστε την ντίζα και
επανατοποθετήστε το κάλυμμα
της οπής στην αρχική του θέση.
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16. Στερεώστε το γρύλο και τα
εργαλεία στην αρχική τους θέση
και τοποθετήστε το κλαταρισμένο
ελαστικό στο χώρο αποσκευών.

Προσοχή
Μην τοποθετείτε το κλαταρισμένο
ελαστικό στη θέση που βρισκόταν
ο εφεδρικός τροχός κάτω από τον
πίσω προφυλακτήρα. Το
κλαταρισμένο ελαστικό μπορεί να
βγει από αυτή τη θέση.

{Προειδοποίηση
Μην αποθηκεύετε το γρύλο και τα
εργαλεία στο χώρο επιβατών.
Σε περίπτωση απότομου
σταματήματος ή σύγκρουσης, ο
εξοπλισμός που δεν έχει στερεωθεί
μπορεί να εκτοξευτεί προς πάσα
κατεύθυνση μέσα στο όχημα και να
προκαλέσει τραυματισμό.

Σημείωση
Ο συμπαγής εφεδρικός τροχός
προορίζεται μόνο για προσωρινή
χρήση.
Απευθυνθείτε σε έναν
επισκευαστή για την
αντικατάσταση του εφεδρικού
τροχού με κανονικό τροχό το
συντομότερο δυνατόν.

Προσοχή
Όταν χρησιμοποιείτε το γρύλο, το
όχημα μπορεί να μην είναι σταθερό
και να μετακινηθεί, με αποτέλεσμα
να υποστεί ζημιά και να προκληθεί
τραυματισμός.
 Τοποθετήστε το γρύλο που
παρέχεται στη σωστή θέση
ανύψωσης.
 Όταν τοποθετείτε το γρύλο για
να ανυψώσετε το όχημα, ο
γρύλος πρέπει να είναι κάθετος
στο έδαφος.
 Μην μπαίνετε κάτω από το όχημα
όταν έχει ανυψωθεί με γρύλο.
 Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία
ενώ είναι ανυψωμένο με γρύλο.
 Πριν τη χρήση του γρύλου,
βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες
έχουν βγει από το όχημα και
στέκονται μακριά από το όχημα
και από την κυκλοφορία.
 Χρησιμοποιείτε το γρύλο μόνο για
την αντικατάσταση των τροχών.
 Μην ανυψώνετε το όχημα με
γρύλο εάν βρίσκεται σε
επικλινή ή ολισθηρή επιφάνεια.
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Προσοχή
 Τοποθετήστε το γρύλο στη
θέση ανύψωσης που βρίσκεται
πλησιέστερα στον τροχό που
πρέπει να αντικατασταθεί.
 Τοποθετήστε έναν τάκο στον
τροχό που βρίσκεται διαγωνίως
απέναντι από τον τροχό που
πρέπει να αντικατασταθεί.
 Πριν την ανύψωση με γρύλο,
βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο
είναι τραβηγμένο και ότι στο
κιβώτιο ταχυτήτων έχει επιλεγεί
η 1η ή η όπισθεν (Μηχ. κιβ.
ταχυτήτων) ή η θέση Ρ
(Αυτ. κιβ. ταχυτήτων).
 Μην ανυψώνετε το όχημα με
γρύλο και μην αλλάζετε το
ελαστικό κοντά στην
κυκλοφορία οχημάτων.

Προσοχή
Τηλεφωνήστε σε συνεργείο ή σε
υπηρεσία οδικής βοήθειας όταν οι
συνθήκες που επικρατούν δεν είναι
οι κατάλληλες για την ανύψωση
του οχήματος με γρύλο ή εάν δεν
είστε σίγουροι ότι μπορεί να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία με
ασφάλεια.

Βοηθητικά καλώδια
εκκίνησης
Εκκίνηση με βοηθητικά
καλώδια
Προσοχή
Μην επιχειρήσετε να θέσετε σε
λειτουργία το όχημα σπρώχνοντας
ή τραβώντας το.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στον καταλυτικό μετατροπέα και το
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, και
να προκληθεί τραυματισμός.
Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το
όχημα με την αποφορτισμένη
μπαταρία μεταδίδοντας ηλεκτρική
ισχύ από την μπαταρία ενός
δεύτερου οχήματος.
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{Προειδοποίηση

{Προειδοποίηση

Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν.
Μπορεί να υποστείτε έγκαυμα από το
οξύ της μπαταρίας, ενώ τυχόν
βραχυκύκλωμα μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό ή ζημιά στα οχήματα.
 Μην πλησιάζετε φλόγες ή
σπίθες κοντά στην μπαταρία.
 Μη σκύβετε πάνω από την
μπαταρία κατά την εκκίνηση με
βοηθητικά καλώδια.
 Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες
των καλωδίων δεν έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους.
 Φοράτε προστατευτικά γυαλιά
όταν πραγματοποιείτε εργασίες
στην μπαταρία.
 Τα υγρά μπαταρίας δεν πρέπει
να έρθουν σε επαφή με τα
μάτια, το δέρμα, τα ρούχα σας
ή τις βαμμένες επιφάνειες.
 Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία
εκκίνησης έχει την ίδια τάση με
την αποφορτισμένη μπαταρία.
 Μην αποσυνδέετε την
αποφορτισμένη μπαταρία από
το όχημα.

Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις
προφυλάξεις ή τις παρακάτω
οδηγίες για την εκκίνηση του
κινητήρα με βοηθητικά καλώδια, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί με
αποτέλεσμα να προκληθούν
εγκαύματα από το οξύ της
μπαταρίας ή βραχυκύκλωμα.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στα ηλεκτρικά συστήματα και των
δύο οχημάτων και να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός.

Πριν την εκκίνηση με βοηθητικά
καλώδια
1. Τραβήξτε το χειρόφρενο.
2. Εάν το όχημα διαθέτει αυτόματο
κιβώτιο ταχυτήτων, επιλέξτε
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, ενώ εάν διαθέτει
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων,
επιλέξτε ΝΕΚΡA.
3. Θέστε όλα τα ηλεκτρικά
εξαρτήματα εκτός λειτουργίας.

Προσοχή
Απενεργοποιήστε το ηχοσύστημα
πριν την εκκίνηση του οχήματος με
βοηθητικά καλώδια. Διαφορετικά,
το ηχοσύστημα ενδέχεται να
υποστεί ζημιά.
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{Προειδοποίηση
Πρέπει να διευθετείτε πάντοτε τα
βοηθητικά καλώδια εκκίνησης με
τρόπο τέτοιο, ώστε να μην
εμπλακούν σε περιστρεφόμενα
μέρη στο χώρο του κινητήρα.

Σύνδεση των βοηθητικών
καλωδίων εκκίνησης
Για την εκκίνηση του οχήματος με
βοηθητικά καλώδια, συνδέστε τα
βοηθητικά καλώδια με την εξής σειρά:

Διαφορετικά, το όχημα ενδέχεται
να υποστεί ζημιά και να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός.

JE85A

1. Συνδέστε το ένα άκρο του
πρώτου βοηθητικού καλωδίου
στο θετικό πόλο της βοηθητικής
μπαταρίας (επισημαίνεται με το
πρόσημο "+" στη θήκη ή τον
πόλο της μπαταρίας).

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του ίδιου
βοηθητικού καλωδίου στο θετικό
πόλο της αποφορτισμένης
μπαταρίας (πρόσημο "+").
3. Συνδέστε το πρώτο άκρο του
άλλου βοηθητικού καλωδίου στον
αρνητικό πόλο της βοηθητικής
μπαταρίας (επισημαίνεται με το
πρόσημο "-" στη θήκη ή τον πόλο
της μπαταρίας).
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{Προειδοποίηση
Η τελευταία σύνδεση ΔΕΝ πρέπει
να γίνεται στον αρνητικό (–) πόλο
της μπαταρίας του οχήματος που
πρόκειται να φορτιστεί.
Συνδέστε το σφιγκτήρα για την
τελευταία σύνδεση στο χαλύβδινο
βραχίονα που είναι βιδωμένος στο
μπλοκ κινητήρα.
Αυτή η τελευταία σύνδεση πρέπει
να γίνεται κατά το δυνατόν
μακρύτερα από την μπαταρία.
Τυχόν σύνδεση του βοηθητικού
καλωδίου εκκίνησης στον αρνητικό
πόλο της αποφορτισμένης
μπαταρίας ενδέχεται να σχηματίσει
βολταϊκό τόξο και έκρηξη της
μπαταρίας.
Μπορεί να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός ή ζημιά στο όχημα.

4. Συνδέστε το άλλο άκρο του
δεύτερου βοηθητικού καλωδίου
στη γείωση στο άλλο όχημα, π.χ.
σε χαλύβδινο βραχίονα που είναι
βιδωμένος στο μπλοκ κινητήρα.
5. Ο κινητήρας του οχήματος με τη
φορτισμένη μπαταρία μπορεί να
παραμείνει σε λειτουργία κατά τη
βοηθητική εκκίνηση.
Μόλις το όχημα με την
αποφορτισμένη μπαταρία τεθεί σε
λειτουργία:
1. Αποσυνδέστε προσεκτικά τη
σύνδεση γείωσης (-). Αρχίστε
από το όχημα με την
αποφορτισμένη μπαταρία.
Αφήστε το όχημα με την
αποφορτισμένη μπαταρία σε
λειτουργία.
2. Αποσυνδέστε το αρνητικό
καλώδιο από το όχημα με τη
φορτισμένη μπαταρία.

3. Αποσυνδέστε το άκρο “+” του
καλωδίου και από τις δύο
μπαταρίες. Αποθηκεύστε τα
βοηθητικά καλώδια εκκίνησης
μαζί με τον εφεδρικό τροχό.
4. Φροντίστε ώστε ο κινητήρας του
οχήματος με την αποφορτισμένη
μπαταρία να λειτουργήσει επί 20
λεπτά περίπου. Με αυτό τον
τρόπο, το σύστημα φόρτισης θα
επαναφορτίσει την μπαταρία του
οχήματός σας.
5. Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί
ξανά, απευθυνθείτε σε έναν
επισκευαστή.
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Ρυμούλκηση
Ρυμούλκηση του
αυτοκινήτου
Αν πρέπει να ρυμουλκηθεί το όχημά
σας, παρακαλούμε να χρησιμοποιήστε
το δίκτυο του σέρβις μας ή μια
επαγγελματική εταιρεία ρυμούλκησης.

C11E5001A

C11E5002A

Αν γίνεται ρυμούλκηση με 2 τροχούς,
ανυψώστε τους μπροστινούς
κινητήριους τροχούς και
ρυμουλκήστε με τα μπροστινά
ελαστικά ασφαλισμένα.

C11E5003A

Η καλύτερη μέθοδος είναι η
μεταφορά του αυτοκινήτου με όχημα
οδικής βοήθειας.
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Ρυμούλκηση οχήματος με
σύστημα τετρακίνησης

Παρακαλούμε να τηρείτε τις
ακόλουθες διαδικασίες κατά τη
ρυμούλκηση ενός οχήματος:
 Κανείς επιβάτης δεν πρέπει να
παραμένει μέσα στο όχημα που
ρυμουλκείται.
 Ελευθερώστε το χειρόφρενο του
ρυμουλκούμενου οχήματος και
βάλτε τη νεκρά στο κιβώτιο
ταχυτήτων.
C11E5005B

 Ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα
κινδύνου.
 Τηρείτε τα όρια ταχύτητας.

C11E5004A

Για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά, ο
εξοπλισμός επίπεδης πλατφόρμας
είναι η καλύτερη μέθοδος ρυμούλκησης
του οχήματος εάν διαθέτει σύστημα
τετρακίνησης (AWD).
Εάν η χρήση εξοπλισμού επίπεδης
πλατφόρμας δεν είναι εφικτή,
χρησιμοποιήστε πλατφόρμα
ρυμούλκησης για να ρυμουλκήσετε
το όχημα όπως δείχνει η εικόνα.

Προσοχή
Εάν ρυμουλκήσετε ένα όχημα με
σύστημα τετρακίνησης (AWD) με
τους μπροστινούς ή τους πίσω
τροχούς στο έδαφος, το σύστημα
μετάδοσης κίνησης του οχήματος
μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά.
Ποτέ μη ρυμουλκείτε το όχημά σας
με τους μπροστινούς και τους
πίσω τροχούς στο έδαφος.

Ρυμούλκηση έκτακτης
ανάγκης
Εάν η ρυμούλκηση του αυτοκινήτου
σας από ρυμουλκό όχημα δεν είναι
εφικτή, προχωρήστε ως εξής:
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Μπροστινός κρίκος ρυμούλκησης

C3E9003A

Ο μπροστινός κρίκος ρυμούλκησης
βρίσκεται κάτω από τον μπροστινό
προφυλακτήρα. Αφαιρέστε την
αεροτομή από την πλευρά του
οδηγού και συνδέστε τον κρίκο
ρυμούλκησης. Ο οδηγός πρέπει να
βρίσκεται μέσα στο όχημα για να
χειρίζεται το τιμόνι και τα φρένα.
Η ρυμούλκηση κατ’ αυτό τον τρόπο
πρέπει να γίνεται μόνο σε συμπαγές
οδόστρωμα για μικρή απόσταση και
με σε χαμηλή ταχύτητα.

Επίσης, οι τροχοί, οι άξονες, το
σύστημα μετάδοσης κίνησης, το
σύστημα διεύθυνσης και τα φρένα
πρέπει να βρίσκονται σε καλή
κατάσταση.

Προσοχή
Κατά τη ρυμούλκηση με σχοινί, το
όχημα μπορεί να υποστεί ζημιά.
Για να μειωθεί η ζημιά:
 Χρησιμοποιείτε τον κρίκο
ρυμούλκησης, μόνο εάν δεν
υπάρχει άλλος εξοπλισμός
ρυμούλκησης.
 Ρυμουλκείτε το όχημα μόνο
από το μπροστινό μέρος.
 Βεβαιωθείτε ότι το σχοινί
ρυμούλκησης δεν έρχεται σε
επαφή με τον προφυλακτήρα.
 Βεβαιωθείτε, ότι το σχοινί
ρυμούλκησης έχει στερεωθεί
καλά στον κρίκο ρυμούλκησης,
και στα δύο του άκρα. Ελέγξτε
το σχοινί ρυμούλκησης
τραβώντας το.
 Η ρυμούλκηση με σχοινί μπορεί
να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
Κατά τη ρυμούλκηση οχήματος
που διαθέτει αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων, χρησιμοποιείτε
επίπεδη πλατφόρμα ή εξοπλισμό
ανύψωσης τροχών.
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Προσοχή

{Προειδοποίηση

Όχημα με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων: Μην ρυμουλκείτε το
όχημα από τον κρίκο ρυμούλκησης.
Η ρυμούλκηση με σχοινί μπορεί να
προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Κατά
τη ρυμούλκηση οχήματος που
διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,
χρησιμοποιείτε επίπεδη πλατφόρμα
ή εξοπλισμό ανύψωσης τροχών.

Εάν η ρυμούλκηση γίνει με σχοινί,
ο έλεγχος του ρυμουλκούμενου
οχήματος μπορεί να χαθεί.

 Για όχημα με μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων, το όχημα πρέπει να
ρυμουλκηθεί στραμμένο προς τα
εμπρός, με ταχύτητα όχι
μεγαλύτερη από 88 km/h. Σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις ή όταν
υπάρχει πρόβλημα στο κιβώτιο
ταχυτήτων, ο μπροστινός άξονας
πρέπει να είναι ανυψωμένος από
το έδαφος.
 Ξεκινήστε αργά και αποφύγετε
τις απότομες κινήσεις.

 Μη ρυμουλκείτε το όχημα εάν
οι τροχοί, το κιβώτιο
ταχυτήτων, οι άξονες, το
σύστημα διεύθυνσης ή τα
φρένα έχουν υποστεί ζημιά.

Πίσω κρίκος ρυμούλκησης
Κατά τη ρυμούλκηση άλλου
οχήματος, χρησιμοποιήστε τον πίσω
κρίκο ρυμούλκησης.
Για να χρησιμοποιήσετε τον πίσω
κρίκο ρυμούλκησης, κάνετε τα εξής:

 Μην αφαιρείτε το κλειδί από το
διακόπτη ανάφλεξης διότι έτσι
το τιμόνι θα κλειδώσει και δεν
θα είναι δυνατή η
διευθυντικότητα του οχήματος.

Προσοχή
Μη χρησιμοποιείτε τον κρίκο
πρόσδεσης για να ρυμουλκήσετε
το όχημά σας.
Το όχημα μπορεί να υποστεί ζημιά.

C11E5007A

1. Εντοπίστε τον πίσω κρίκο
ρυμούλκησης κάτω από το
κάλυμμα του δαπέδου στο χώρο
αποσκευών.
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2. Ανοίξτε το κάλυμμα στον πίσω
προφυλακτήρα και βιδώστε
σφικτά τον πίσω κρίκο
ρυμούλκησης στη θέση του.
Όταν χρησιμοποιείτε τον πίσω κρίκο
ρυμούλκησης, το συρματόσχοινο ή η
αλυσίδα κατά την έλξη πρέπει να
είναι πάντοτε στην ευθεία σε σχέση
με τον κρίκο. Μην ασκείτε δύναμη
στον κρίκο από άλλη κατεύθυνση.
Για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά, μη
λασκάρετε απότομα το
συρματόσχοινο.

Προσοχή
Μη χρησιμοποιείτε τον κρίκο
πρόσδεσης για να ρυμουλκήσετε
άλλο όχημα.
Το όχημα μπορεί να υποστεί ζημιά.

Φροντίδα της εμφάνισης
του οχήματος
Φροντίδα εξωτερικού του
οχήματος
Κλειδαριές
Οι κλειδαριές έχουν λιπανθεί στο
εργοστάσιο με υψηλής ποιότητας
γράσο για ομφαλούς κλειδαριάς.
Χρησιμοποιείτε ουσίες ξεπαγώματος
μόνο σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, διότι έχουν ιδιότητες
απολίπανσης και εμποδίζουν τη
λειτουργία των κλειδαριών. Μετά τη
χρήση ουσίας ξεπαγώματος,
απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για το γρασάρισμα των κλειδαριών.

Πλύσιμο
Η βαφή του οχήματός σας είναι
εκτεθειμένη στο περιβάλλον. Πρέπει
να πλένετε και να κερώνετε το όχημά
σας τακτικά. Όταν χρησιμοποιείτε
αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων,
επιλέξτε ένα πρόγραμμα που
περιλαμβάνει και κέρωμα.
Τα περιττώματα πουλιών, τα νεκρά
έντομα, το ρετσίνι, η γύρη και
συναφείς ουσίες πρέπει να
αφαιρούνται αμέσως, διότι περιέχουν
επιβλαβή συστατικά τα οποία μπορεί
να προκαλέσουν ζημιά στη βαφή.
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Εάν χρησιμοποιείτε πλυντήριο
αυτοκινήτων, πρέπει να ακολουθείτε τις
σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή του
πλυντηρίου. Οι υαλοκαθαριστήρες του
μπροστινού παρμπρίζ και ο
υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρμπρίζ
πρέπει να είναι απενεργοποιημένοι.
Κλειδώστε το όχημα ώστε το πορτάκι
του ρεζερβουάρ να μην μπορεί να
ανοίξει. Αφαιρέστε την κεραία και τα
εξωτερικά αξεσουάρ όπως τη σχάρα
οροφής κ.λπ.
Εάν πλένετε το όχημά σας με το χέρι,
φροντίστε επίσης να ξεπλένετε καλά
την εσωτερική επιφάνεια στους
θόλους των τροχών.
Καθαρίζετε τις ακμές και τις πτυχές
στις ανοικτές πόρτες και το καπό του
κινητήρα, καθώς και τις περιοχές
που καλύπτονται από τις πόρτες.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για το γρασάρισμα των μεντεσέδων
όλων των θυρών.

Μην καθαρίζετε το χώρο του κινητήρα
με σύστημα καθαρισμού με ατμό ή
σύστημα πλύσης υψηλής πίεσης.
Ξεπλένετε καλά και σκουπίζετε το
όχημα με το πετσί. Ξεπλένετε το
πετσί συχνά. Χρησιμοποιείτε
διαφορετικό πετσί για τις βαμμένες
και τις γυάλινες επιφάνειες: τυχόν
υπολείμματα κεριού στα παράθυρα
θα εμποδίσουν την ορατότητά σας.
Μη χρησιμοποιείτε σκληρά
αντικείμενα για να αφαιρέσετε τους
λεκέδες πίσσας. Χρησιμοποιείτε
σπρέι αφαίρεσης πίσσας στις
βαμμένες επιφάνειες.

Εξωτερικά φώτα
Τα καλύμματα των προβολέων και των
υπόλοιπων φώτων είναι πλαστικά.
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή
καυστικά καθαριστικά ή ξύστρα
πάγου και μην τα καθαρίζετε στεγνά.

Όταν καθαρίζετε τα υπολείμματα
εντόμων, γράσα και πίσσα από τα
εξωτερικά φώτα και κρύσταλλα,
χρησιμοποιήστε μόνο χλιαρό νερό,
ένα μαλακό πανί και σαπούνι
πλύσης αυτοκινήτου.
Το καθάρισμα με στεγνό πανί μπορεί
να προκαλέσει ζημιά στα εξωτερικά
φώτα ή στα κρύσταλλα.
Μην καθαρίζετε τα εξωτερικά φώτα
με ισχυρό υγρό καθαρισμού
αυτοκινήτων.
Αποφύγετε το επικίνδυνο
καθαριστικό να πάει πάνω στο φως.
Μπορεί να προκληθεί ράγισμα του
κρυστάλλου από χημική αντίδραση.

Σημείωση
Ακολουθήστε τον οδηγό πλύσης
αυτοκινήτου και χρησιμοποιήστε
απαλό απορρυπαντικό.
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Μπορεί να προκληθούν
μικρορωγμές του κρυστάλλου και
ρωγμές στην περιοχή συγκόλλησης,
αν δεν τηρηθεί ο οδηγός πλύσης
αυτοκινήτου.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υγρό
πλύσης όπως τα παρακάτω για
καθαρισμό.
• Ασετόν
• Βενζόλιο
• Tολουένιο
• Ξυλένιο
• Διαλυτικό

Γυάλισμα και κέρωμα
Κερώνετε το όχημα τακτικά (το
αργότερο όταν το νερό δεν
σχηματίζει πλέον σταγόνες επάνω
στη βαμμένη επιφάνεια).
Διαφορετικά το χρώμα θα ξεραθεί.
Το γυάλισμα είναι απαραίτητο μόνο
εάν το χρώμα έχει θαμπώσει ή εάν
έχουν προσκολληθεί στερεές ξένες
ύλες στις βαμμένες επιφάνειες.
Το γυαλιστικό χρώματος με σιλικόνη
σχηματίζει μια προστατευτική
μεμβράνη, η οποία καταργεί την
ανάγκη για κέρωμα.
Τα πλαστικά μέρη του αμαξώματος
δεν πρέπει να επαλείφονται με κερί ή
γυαλιστικές ουσίες.

Παρμπρίζ και μάκτρα
υαλοκαθαριστήρων
Χρησιμοποιείτε ένα απαλό πανί που
δεν αφήνει χνούδι ή ένα πετσί σε
συνδυασμό με καθαριστικό τζαμιών
και ένα προϊόν για την αφαίρεση
υπολειμμάτων εντόμων.

Όταν καθαρίζετε το πίσω παρμπρίζ,
προσέχετε ώστε να μην υποστεί
ζημιά η αντίσταση στην εσωτερική
επιφάνεια του παρμπρίζ.
Για την αφαίρεση του πάγου με
μηχανικά μέσα, χρησιμοποιείτε ειδική
ξύστρα πάγου. Πιέστε δυνατά την
ξύστρα επάνω στο τζάμι έτσι, ώστε η
βρομιά να μην εισχωρήσει κάτω από
την ξύστρα και προκαλέσει ζημιά στο
τζάμι.
Καθαρίζετε τα βρόμικα μάκτρα
υαλοκαθαριστήρων
χρησιμοποιώντας ένα απαλό πανί
και καθαριστικό τζαμιών.

Ζάντες και ελαστικά
Μη χρησιμοποιείτε πλυστικά υψηλής
πίεσης.
Καθαρίζετε τις ζάντες με καθαριστικό
ζαντών ουδέτερου pH.
Οι ζάντες είναι βαμμένες και
μπορείτε να τις επαλείψετε με τα ίδια
προϊόντα που χρησιμοποιείτε για το
αμάξωμα.
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Ζημιά στη βαφή
Επιδιορθώστε τις μικρές ζημιές στη
βαφή με στικ επιδιόρθωσης
χρώματος πριν σχηματιστεί σκουριά.
Τα σημεία που έχουν υποστεί
μεγαλύτερη ζημιά ή που έχουν
σκουριάσει πρέπει να
επισκευάζονται σε επισκευαστή.

Κάτω πλευρά αμαξώματος
Τα διαβρωτικά υλικά που
χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση
του χιονιού ή της σκόνης μπορεί να
συσσωρευτούν στο κάτω μέρος του
αμαξώματος. Εάν δεν αφαιρέσετε
αυτά τα υλικά, η διάβρωση και η
οξείδωση μπορεί να επιταχυνθούν.
Περιοδικά, ξεπλένετε αυτά τα υλικά
με σκέτο νερό από το κάτω μέρος
του οχήματός σας.
Φροντίστε να καθαρίζετε τις περιοχές
στις οποίες συσσωρεύεται λάσπη και
άλλες ακαθαρσίες. Αφαιρέστε τυχόν
υλικά που έχουν στερεοποιηθεί σε
κλειστά σημεία πριν τα ξεπλύνετε με
νερό.

Φροντίδα εσωτερικού του
οχήματος
Εσωτερικό οχήματος και
ταπετσαρία οχήματος
Καθαρίζετε το εσωτερικό του
οχήματος, συμπ. του ταμπλό και των
πλαισίων, μόνο με ένα στεγνό πανί ή
καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτων.
Πρέπει να καθαρίζετε το ταμπλό
χρησιμοποιώντας μόνο ένα απαλό
υγρό πανί.
Καθαρίζετε την υφασμάτινη επένδυση
με ηλεκτρικό σκουπάκι και βούρτσα.
Για να αφαιρέσετε τυχόν λεκέδες,
χρησιμοποιήστε καθαριστικό
ταπετσαρίας αυτοκινήτων.
Καθαρίζετε τις ζώνες ασφαλείας με
χλιαρό νερό ή καθαριστικό
εσωτερικού αυτοκινήτων.

Προσοχή
Κλείνετε τα Velcro στα ρούχα σας,
διότι εάν είναι ανοικτά μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στην
επένδυση των καθισμάτων.
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Πλαστικά και λαστιχένια μέρη
Για τον καθαρισμό των πλαστικών
και λαστιχένιων μερών, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το ίδιο καθαριστικό
που χρησιμοποιείτε για τον
καθαρισμό του αμαξώματος.
Χρησιμοποιήστε καθαριστικό
εσωτερικού αυτοκινήτων εάν
χρειαστεί. Μη χρησιμοποιείτε άλλη
ουσία. Αποφύγετε τα διαλυτικά και
ιδίως τη βενζίνη. Μη χρησιμοποιείτε
πλυστικά υψηλής πίεσης.

Σημειώσεις
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Γενικές πληροφορίες
Πληροφορίες σέρβις
Για να διασφαλιστεί η οικονομική και
ασφαλής λειτουργία του οχήματός
σας και να διατηρηθεί η αξία του, έχει
πολύ μεγάλη σημασία όλες οι
εργασίες συντήρησης να
πραγματοποιούνται στα χρονικά
διαστήματα που καθορίζονται.

Βεβαιώσεις
Η βεβαίωση του σέρβις καταχωρείται
στον Οδηγό Service.
Συμπληρώνεται η ημερομηνία και η
χιλιομετρική ένδειξη μαζί με τη
σφραγίδα και την υπογραφή του
επισκευαστή που πραγματοποιεί το
σέρβις.

Βεβαιωθείτε ότι ο Οδηγός Service
συμπληρώνεται σωστά διότι οι
συνεχείς αποδείξεις διενέργειας
σέρβις είναι απαραίτητες σε
περίπτωση αξιώσεων στο πλαίσιο
της εγγύησης ή καλής θέλησης, και
επίσης η σωστή τήρηση του Οδηγού
θεωρείται πλεονέκτημα όταν θα
πουλήσετε το όχημα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Μεσοδιάστημα συντήρησης
Κάθε 1 χρόνο / 15.000 km (όποιο επέλθει πρώτα)
Συντήρηση I -- Χρησιμοποιείτε τη Συντήρηση I για το πρώτο σέρβις ή εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η Συντήρηση II.
Συντήρηση II -- Χρησιμοποιείτε τη Συντήρηση II εάν το προηγούμενο σέρβις που πραγματοποιήθηκε ήταν η Συντήρηση I.
Στα οχήματα με σύστημα παρακολούθησης διάρκειας ζωής λαδιού - εάν η λυχνία αλλαγής λαδιού ανάψει και έχουν
παρέλθει 10 μήνες ή περισσότερο από την προηγούμενη συντήρηση, τότε πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί και η
σχετική συντήρηση.
Αρ.
1

Σέρβις
Αντικατάσταση λαδιού κινητήρα και φίλτρου.

Συντήρηση I

Συντήρηση II

R

R

2

Επιθεώρηση για τυχόν διαρροές ή ζημιά.

I

I

3

Επιθεώρηση του φίλτρου αέρα του κινητήρα.

I

I

4

Επιθεώρηση των ελαστικών ως προς την πίεση και τη φθορά.

I

I

5

Επιθεώρηση του συστήματος φρένων.

I

I

6

Έλεγχος της στάθμης του ψυκτικού κινητήρα και του υγρού συστήματος
πλύσης παρμπρίζ και συμπλήρωση υγρού ανάλογα με την περίπτωση.

I

I

7

Επιθεώρηση των μερών της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης.

I

I
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Αρ.

Σέρβις

Συντήρηση I

Συντήρηση II

8

Επιθεώρηση των μάκτρων υαλοκαθαριστήρων και της λειτουργίας των
εξωτερικών φώτων.

I

I

9

Επιθεώρηση των ιμάντων κίνησης.

I

I

10

Πραγματοποίηση τυχόν πρόσθετων εργασιών - βλ. σχετική ενότητα.

I

I

11

Έλεγχος για διορθωτικές ενέργειες.

I

I

Συντήρηση 2 - πραγματοποιήστε όλες τις εργασίες σέρβις που
περιγράφονται στη Συντήρηση 1, συν τα εξής
12

Αλλαγή υγρού φρένων.

R

13

Επιθεώρηση συστήματος ψύξης κινητήρα.

I

14

Επιθεώρηση των μερών του συστήματος συγκράτησης.

I

15

Επιθεώρηση των μερών κινητήρα-κιβωτίου ταχυτήτων και του συστήματος
μετάδοσης κίνησης.

I

16

Λίπανση των μερών αμαξώματος.

I

Ι - Ελέγξτε αυτά τα εξαρτήματα και τα σχετικά μέρη. Εάν είναι απαραίτητο, επιδιορθώστε, καθαρίστε, επαναπληρώστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε.
R - Αντικατάσταση ή αλλαγή.

Αρ.

Περιγραφή

Captiva

17

Αντικατάσταση φίλτρου γύρης

Κάθε 15.000 χλμ. / 1 χρόνο

18

Αντικατάσταση φίλτρου αέρα

Κάθε 60.000 km / 4 χρόνια

19

Αντικατάσταση των μπουζί

Κάθε 150.000 km / 10 χρόνια

20

Αντικατάσταση φίλτρου Εκτός από τη Ρωσία Κάθε 60.000 km / 2 χρόνια
καυσίμου Diesel
Ρωσία
Κάθε 30.000 km / 2 χρόνια
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Αρ.

Περιγραφή

Captiva

21

Αλλαγή ψυκτικού κινητήρα

Κάθε 240.000 km / 5 χρόνια

22

Αλλαγή λαδιού αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων

Κανονικές συνθήκες: κάθε 150.000 km
Δυσχερείς συνθήκες: κάθε 75.000 km

Σημειώσεις
Εργασία

Σημείωση
Αλλάξτε αμέσως το λάδι του κινητήρα, εάν ανάψει η ενδεικτική λυχνία αλλαγής λαδιού κινητήρα
στον πίνακα οργάνων.

1

2

Εάν οδηγείτε σε δυσχερείς συνθήκες: οδήγηση σε μικρές αποστάσεις, παρατεταμένο ρελαντί ή
οδήγηση σε περιοχές με σκόνη, το λάδι του κινητήρα και το φίλτρο ενδέχεται να χρειάζεται
αντικατάσταση συχνότερα.
Τυχόν απώλεια υγρού σε οποιοδήποτε σύστημα του οχήματος μπορεί να αποτελεί ένδειξη
προβλήματος. Το σύστημα πρέπει να επιθεωρηθεί και να επισκευαστεί και να ελεγχθεί η
στάθμη υγρού. Συμπληρώστε υγρό εάν χρειάζεται.
Εάν οδηγείτε τακτικά σε περιοχές με σκόνη, επιθεωρείτε το φίλτρο συχνότερα.

3 & 17

5

Εάν οδηγείτε τακτικά σε περιοχές με σκόνη, το φίλτρο ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση
συχνότερα.
Ελέγξτε οπτικά τις σωληνώσεις φρένων και τους εύκαμπτους σωλήνες για να δείτε εάν
μαγκώνουν, για διαρροές, ρωγμές, φθορά από τριβή, κ.λπ. Επιθεωρήστε τα τακάκια των
δισκόφρενων φθορά καθώς και την κατάσταση της επιφάνειας των δίσκων. Επιθεωρήστε τις
επενδύσεις τριβής (θερμουί)/σιαγόνες των ταμπούρων για φθορά ή ρωγμές. Επιθεωρήστε
άλλα μέρη των φρένων, όπως τα ταμπούρα, τις αντλίες, τις δαγκάνες, το χειρόφρενο, κ.λπ.
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Εργασία

Σημείωση

7

Ελέγξτε οπτικά την μπροστινή και πίσω ανάρτηση και το σύστημα διεύθυνσης για ζημιά, για
εξαρτήματα που έχουν λασκάρει ή που λείπουν, ή για σημάδια φθοράς. Επιθεωρήστε τα μέρη
του υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης για να διαπιστώσετε εάν μαγκώνουν, εάν
παρουσιάζουν ρωγμές, φθορά από τριβή, κ.λπ.

8

Επιθεωρήστε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων για φθορά, ρωγμές ή βρομιά. Καθαρίστε το
παρμπρίζ και τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων, εάν υπάρχει βρομιά. Αντικαταστήστε τα
μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων που έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά.

12

Εάν οδηγείτε σε δυσχερείς συνθήκες: οδήγηση σε λοφώδεις ή ορεινές περιοχές ή συχνή
ρυμούλκηση τρέιλερ, το υγρό φρένων ενδέχεται να χρειάζεται αλλαγή συχνότερα.

13

Ελέγξτε οπτικά τους εύκαμπτους σωλήνες και αντικαταστήστε τους εάν έχουν ρωγμές, διογκώσεις
ή αλλοιώσεις. Επιθεωρήστε όλους τους σωλήνες, τα ρακόρ και τα κολιέ, αντικαταστήστε με
αυθεντικά ανταλλακτικά εάν χρειάζεται. Για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας, συνιστάται η
πραγματοποίηση ελέγχου πίεσης του συστήματος ψύξης και της τάπας πίεσης και ο καθαρισμός
της εξωτερικής επιφάνειας του ψυγείου και του συμπυκνωτή του συστήματος κλιματισμού.

14

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας και οι διατάξεις των ζωνών ασφαλείας
λειτουργούν σωστά. Δείτε εάν υπάρχουν άλλα λασκαρισμένα ή κατεστραμμένα μέρη του
συστήματος ζωνών ασφαλείας. Εάν εντοπίσετε οτιδήποτε που μπορεί να αποτρέψει την
ασφαλή λειτουργία του συστήματος ζωνών ασφαλείας, πρέπει να επισκευαστεί. Φροντίστε
ώστε τυχόν σχισμένες ή φθαρμένες ζώνες ασφαλείας να αντικατασταθούν.
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Εργασία

Σημείωση

16

Λιπάνετε τους ομφαλούς σε όλες τις κλειδαριές, τους μεντεσέδες στις πόρτες, τους μεντεσέδες
και τα μάνδαλα του καπό κινητήρα, καθώς και τους μεντεσέδες και τα μάνδαλα του καπό
χώρου αποσκευών. Ενδέχεται να χρειάζεται συχνότερη λίπανση όταν το όχημα εκτίθεται σε
διαβρωτικό περιβάλλον. Επαλείφοντας τα στεγανοποιητικά λάστιχα με γράσο σιλικόνης με ένα
καθαρό πανί, διαρκούν περισσότερο, παρέχουν καλύτερη στεγανοποίηση και δεν κολλούν ή
τρίζουν.

Αλλάξτε το λάδι και το φίλτρο του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων εάν οδηγείτε το όχημα
κυρίως σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω συνθήκες:
• Σε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη όπου η εξωτερική θερμοκρασία συνήθως
Γενικά για το αυτόματο
ανέρχεται στους 90 °F ή ψηλότερα.
κιβώτιο ταχυτήτων
• Σε λοφώδεις ή ορεινές περιοχές.
• Όταν ρυμουλκείτε συχνά τρέιλερ.
• Εάν χρησιμοποιείτε το όχημα ως ταξί, περιπολικό ή ως όχημα διανομών.
Γενικά για ιμάντες

Ελέγξτε οπτικά τον ιμάντα για φθορά, υπερβολικές ρωγμές ή εμφανή ζημιά. Αντικαταστήστε
τον ιμάντα εάν είναι απαραίτητο.

Γενικά, σύνολο

Ελέγξτε όλα τα συστήματα για να διαπιστώσετε εάν εμποδίζονται ή εάν μαγκώνουν και εάν υπάρχουν
εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά ή που λείπουν. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα ανάλογα με την
περίπτωση. Αντικαταστήστε τυχόν εξαρτήματα που παρουσιάζουν υπερβολική φθορά.

Κατάσταση & πίεση
ελαστικών

Θα πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση των ελαστικών πριν οδηγήσετε και την πίεση των ελαστικών
σε κάθε ανεφοδιασμό καυσίμου ή τουλάχιστον μια φορά το μήνα χρησιμοποιώντας μανόμετρο.

Ευθυγράμμιση
τροχών

Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τις θέσεις των ελαστικών και ζυγοσταθμίστε τους τροχούς.
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Πρόσθετες εργασίες σέρβις
Δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας
Ως δυσμενείς χαρακτηρίζονται οι
συνθήκες λειτουργίας κατά τις οποίες
ισχύει συχνά μία ή περισσότερες
από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 Επαναλαμβανόμενη οδήγηση σε
μικρές αποστάσεις μικρότερες
των 10 km.
 Παρατεταμένο ρελαντί ή/και
οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα σε
κυκλοφοριακή συμφόρηση.
 Οδήγηση σε δρόμους με πολλή
σκόνη.
 Οδήγηση σε λοφώδεις ή ορεινές
περιοχές.
 Ρυμούλκηση τρέιλερ.
 Οδήγηση σε έντονη κυκλοφοριακή
συμφόρηση όπου οι εξωτερικές
θερμοκρασίες συνήθως ανέρχονται
στους 32 °C ή ψηλότερα.
 Χρήση του αυτοκινήτου ως ταξί,
περιπολικό ή όχημα διανομών.
 Συχνή οδήγηση όταν η
θερμοκρασία περιβάλλοντος
παραμένει κάτω από το μηδέν.

Τα αυτοκίνητα της αστυνομίας, τα
ταξί και τα αυτοκίνητα σχολών
οδήγησης ανήκουν επίσης στα
οχήματα που λειτουργούν υπό
δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας.
Σε δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας,
ορισμένες προγραμματισμένες
εργασίες σέρβις μπορεί να χρειαστεί να
πραγματοποιούνται συχνότερα από τα
προγραμματισμένα διαστήματα.
Ζητήστε τη συμβουλή τεχνικού για τις
απαιτούμενες εργασίες σέρβις,
ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες
λειτουργίας του οχήματός σας.

Συνιστώμενα υγρά,
λιπαντικά και
εξαρτήματα
Συνιστώμενα υγρά και
λιπαντικά
Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα που
έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί. Τυχόν
ζημιά που οφείλεται στη χρήση μη
εγκεκριμένων υλικών δεν καλύπτεται
από την εγγύηση.

{Προειδοποίηση
Τα υλικά λειτουργίας είναι
επιβλαβή και ενδεχομένως
δηλητηριώδη. Ο χειρισμός τους
απαιτεί προσοχή. Δώστε προσοχή
στις πληροφορίες που
αναγράφονται στην συσκευασία.
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Λάδι κινητήρα
Το λάδι του κινητήρα διακρίνεται από
την ποιότητα και το βαθμό ιξώδους
του. Η "ποιότητα" και η "Κατηγορία"
είναι ισοδύναμες έννοιες όσον αφορά
στο λάδι. Η ποιότητα του λαδιού
κινητήρα είναι πιο σημαντική από το
ιξώδες όταν επιλέγετε ποιο λάδι
κινητήρα θα χρησιμοποιήσετε. Η
ποιότητα του λαδιού διασφαλίζει π.χ.
την καθαριότητα του κινητήρα, την
προστασία κατά της φθοράς και τον
έλεγχο της γήρανσης του λαδιού, ενώ
ο βαθμός ιξώδους δίνει πληροφορίες
για την πυκνότητα του λαδιού σε ένα
εύρος τιμών θερμοκρασίας.

Επιλογή του σωστού λαδιού
κινητήρα
Η επιλογή του σωστού λαδιού
κινητήρα εξαρτάται από τις
ενδεδειγμένες προδιαγραφές λαδιού
και το βαθμό ιξώδους.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να
ζητάτε λάδια κινητήρων με σήμα
πιστοποίησης dexos™. Τα λάδια
πληρούν τις απαιτήσεις του οχήματός
σας εάν στο δοχείο υπάρχει το σήμα
πιστοποίησης dexos™.

Ποιότητα λαδιού κινητήρα για
το σέρβις
dexos
2398375

C3E9006A

Αυτό το σήμα δηλώνει ότι το λάδι έχει
εγκριθεί από την GM σύμφωνα με
την προδιαγραφή dexos™.
Η πλήρωση κινητήρα του οχήματός
σας πραγματοποιήθηκε στο
εργοστάσιο με εγκεκριμένο λάδι
κινητήρα dexos™.
Χρησιμοποιείτε μόνο λάδι κινητήρα
που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις
προδιαγραφές dexos ή ένα
αντίστοιχο λάδι κινητήρα του
κατάλληλου βαθμού ιξώδους.
Αν δεν είστε βέβαιοι αν το λάδι σας
έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις
προδιαγραφές dexos, ρωτήστε τον
αντιπρόσωπο σέρβις.
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Χρήση υποκατάστατων λαδιών
κινητήρα αν δεν υπάρχει διαθέσιμο
dexos: Στην περίπτωση που το
εγκεκριμένο λάδι κινητήρα από τη
dexos δεν είναι διαθέσιμο σε μια
αλλαγή λαδιού ή για τη διατήρηση
της σωστής στάθμης λαδιού,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
υποκατάστατο λάδι κινητήρα με τις
ιδιότητες που αναφέρονται
παραπάνω. Η χρήση λαδιών που
δεν πληρούν τις προδιαγραφές
dexos, όμως, μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα μειωμένες επιδόσεις
υπό ορισμένες συνθήκες.

Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα
Μπορείτε να αναμίξετε λάδια
διαφορετικών κατασκευαστών και
μαρκών με την προϋπόθεση ότι
πληρούν τις προδιαγραφές του
απαιτούμενου λαδιού κινητήρα
(ποιότητα και ιξώδες).

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο λάδι
κινητήρα απαιτούμενης ποιότητας,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πολύ
1 λίτρο λάδι ποιότητας ACEA A3/B3
(βενζίνη) ACEA A3/B4 ή ACEA C3
(πετρέλαιο) (μόνο μία φορά ανάμεσα
σε κάθε αλλαγή λαδιού).
Το λάδι πρέπει να έχει το σωστό
δείκτη ιξώδους.

Η κατηγορία ιξώδους πολύτυπων
λαδιών επισημαίνεται με δύο
αριθμούς:
Ο πρώτος αριθμός, που ακολουθείται
από το γράμμα W, δείχνει το ιξώδες σε
χαμηλή θερμοκρασία και ο δεύτερος
αριθμός δείχνει το ιξώδες σε υψηλή
θερμοκρασία.

Η χρήση λαδιού κινητήρα ποιότητας
μόνο ACEA A1/B1 ή μόνο ACEA
A5/B5 απαγορεύεται, διότι μπορεί
μακροπρόθεσμα να προκαλέσει
ζημιά στον κινητήρα υπό
συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας.

Πρόσθετα λαδιού κινητήρα
Η χρήση επιπλέον προσθέτων λαδιού
κινητήρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά
και να ακυρώσει την εγγύηση.

Βαθμοί ιξώδους λαδιού
κινητήρα
Ο βαθμός ιξώδους SAE παρέχει
πληροφορίες για την πυκνότητα του
λαδιού.

TEL119A

Το SAE 5W-30 είναι ο καλύτερος
βαθμός ιξώδους για το όχημά σας.
Μη χρησιμοποιείτε λάδια άλλων
βαθμών ιξώδους όπως SAE
10W-30, 10W-40 ή 20W-50.
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Λειτουργία σε χαμηλή
θερμοκρασία:
Εάν χρησιμοποιείτε το όχημά σας σε
πολύ κρύες περιοχές, όπου η
θερμοκρασία μειώνεται κάτω από
τους -25 °C, πρέπει να
χρησιμοποιείτε λάδι με βαθμό
ιξώδους SAE 0W-xx. Τα λάδια αυτού
του βαθμού ιξώδους καθιστούν
ευκολότερη την κρύα εκκίνηση του
κινητήρα σε εξαιρετικά χαμηλές
θερμοκρασίες.
Όταν επιλέγετε λάδι με το σωστό
βαθμό ιξώδους, φροντίστε να
επιλέγετε πάντοτε λάδι που πληροί
τις προδιαγραφές dexos™‚.
 Έως -25 °C: 5W-30, 5W-40.
 Έως -25 °C και κάτω: 0W-30,
0W-40.
Ο βαθμός ιξώδους SAE παρέχει
πληροφορίες για την πυκνότητα του
λαδιού.

Ψυκτικό και αντιψυκτικό

Υγρό φρένων

Χρησιμοποιείτε μόνο αντιψυκτικό
μακράς διάρκειας ζωής (LLC) τύπου
οργανικών οξέων.

Χρησιμοποιείτε μόνο το εγκεκριμένο
υγρό φρένων σε αυτό το αυτοκίνητο
(DOT 4).

Στις χώρες με ήπιο κλίμα, το ψυκτικό
παρέχει προστασία έως και τους
-35 °C περίπου.

Με την πάροδο του χρόνου, το υγρό
φρένων απορροφά υγρασία με
αποτέλεσμα να μειώνεται η
αποτελεσματικότητα των φρένων.
Για αυτό το λόγο, το υγρό φρένων
πρέπει να αντικαθίσταται στο
συγκεκριμένο διάστημα.

Στις χώρες με ψυχρό κλίμα, το
ψυκτικό παρέχει προστασία έως και
τους -50 °C περίπου. Η συγκέντρωσή
του πρέπει να διατηρείται σε όλη τη
διάρκεια του χρόνου.
Η συγκέντρωση του αντιψυκτικού
πρέπει να διατηρείται σε επαρκή
επίπεδα.
Τα πρόσθετα ψυκτικού που
προορίζονται για πρόσθετη
αντιδιαβρωτική προστασία ή
στεγανοποίηση μικρών διαρροών
μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα
λειτουργίας. Τυχόν αξιώσεις για ζημιές
που οφείλονται στη χρήση προσθέτων
ψυκτικού δεν γίνονται δεκτές.

Το υγρό φρένων πρέπει να
φυλάσσεται σε σφραγισμένο δοχείο
για να αποτραπεί η απορρόφηση
υγρασίας.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων δεν
θα ρυπανθεί.
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Υγρό υδραυλικού συστήματος
διεύθυνσης
Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό
Dexron VI.

Λάδι μηχανικού κιβωτίου
ταχυτήτων
Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό Castrol
BOT 303.

Λάδι αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων
Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό
Dexron VI.
Λάδι βοηθητικού κιβωτίου
ταχυτήτων (AWD)
Χρησιμοποιείτε μόνο συνθετικό
υποδοειδές 75W-90.
Λάδι φορέα διαφορικού ((AWD))
Χρησιμοποιείτε μόνο συνθετικό
υποδοειδές 75W-90.

Σημειώσεις

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία

Στοιχεία αναγνώρισης
οχήματος .....................................415

Στοιχεία αναγνώρισης
οχήματος

415

Ετικέτα αναγνώρισης

Αριθμός πλαισίου οχήματος
(VIN)

Στοιχεία οχήματος .......................417

C11D9001A

Η ετικέτα αναγνώρισης βρίσκεται στο
πλαίσιο της πόρτας του οδηγού.
C11E8003A

Ο αριθμός πλαισίου του οχήματος
(VIN) είναι χαραγμένος στο κέντρο
του τροπέτου.

416

Τεχνικά στοιχεία

C11E8002A

Σε ορισμένα μοντέλα, η πινακίδα
βρίσκεται στο χώρο κινητήρα

Τεχνικά στοιχεία

417

Στοιχεία οχήματος
Στοιχεία κινητήρα
Κινητήρας
Αριθμός κυλίνδρων
Κυβισμός [cc]
Ισχύς [kW] σε σ.α.λ.
Μέγ. ροπή [Nm] σε σ.α.λ.
Τύπος καυσίμου

2.4D

3.0 D

2.0 DSL

2.2 DSL
(163PS)

2.2 DSL
(184PS)

4

6

4

4

4

2.384

2.997

1.998

2.231

2.231

123 στις 5.600

190 στις 6.900

120 στις 3.800

120 στις 3.800

135 στις 3.800

288 στις 5.800

400 στις
1.750~2.250

350 στις
1.500~3.000

400 στις
1.750~2.750

230 στις 4.600

Βενζινοκινητήρας

Πετρελαιοκινητήρας

Απόδοση
Τελική ταχύτητα
2.4D
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
(km/h)
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
(km/h)

190 (FWD)
186 (AWD)
175

3.0 D

2.0 DSL

-

-

198

187

2.2 DSL
(163PS)
189 (FWD)
184 (AWD)
188 (FWD)
182 (AWD)

2.2 DSL
(184PS)
200
191

418

Τεχνικά στοιχεία

Κατανάλωση καυσίμου - εκπομπές CO2
2.2 DSL 2.2 DSL
2.0 DSL (163PS) (163PS) 2.2 DSL 2.2 DSL 2.2 DSL
FWD
FWD
FWD
AWD (5-θέσιο) (7-θέσιο)
Αυτ.
Μηχ.
Αυτ.
Μηχ.
AWD
AWD
κιβ.
κιβ.
κιβ.
κιβ.
Αυτ. κιβ. Αυτ. κιβ.

2.4D
FWD
Μηχ.
κιβ.

2.4D
AWD
Μηχ.
κιβ.

2.4D
AWD
Αυτ.
κιβ.

3.0D
AWD
Αυτ.
κιβ.

Εντός πόλης
[L/100km]

12,2

12,3

12,1

14,3

9,9

7,8

9,9

7,9

10,4

10,4

Εκτός πόλης
[L/100km]

7,1

7,6

7,6

8,3

6,4

5,3

6,3

5,6

6,5

6,5

Μικτός κύκλος
[L/100 km]

8,9

9,3

9,3

10,5

7,7

6,2

7,5

6,4

7,9

7,9

CO2 [g/km]

210

218

217

244

203

164

198

170

208

208

Απόβαρο
Με τον οδηγό (75kg)
2.4D
5θέσιο

2.4D
7θέσιο

3.0D
5θέσιο

3.0D
7θέσιο

2.0 DSL
7θέσιο
-

Κίνηση στους Μηχ. κιβ. 1.768~1.848 1.793~1.873
μπροστινούς
τροχούς (kg) Αυτ. κιβ.

-

-

-

-

Μηχ. κιβ. 1.843~1.923 1.848~1.948

-

-

Τετρακίνηση
(kg)

Αυτ. κιβ. 1.868~1.948 1.893~1.973 1.890~1.970 1.915~1.995

2.2 DSL
5θέσιο

2.2 DSL
7θέσιο

1.853~1.933 1.878~1.958

1.978~2.058 1.878~1.958 1.903~1.983
-

1.928~2.008 1.953~2.033

-

1.953~2.033 1.978~2.058

Τεχνικά στοιχεία

419

Διαστάσεις οχήματος
Μήκος [mm]

4.673

Πλάτος [mm]

1.849

Ύψος (με σχάρα οροφής) [mm]

1.756

Μεταξόνιο [mm]

2.707

Μετατρόχιο (μπροστά) [mm]

1.569

Μετατρόχιο (πίσω) [mm]

1.576

Ακτίνα ελάχιστου κύκλου στροφής [m]

11,87

Χωρητικότητες και προδιαγραφές
Κινητήρας

2.4D

3.0 D

4,7

5,7

Ρεζερβουάρ [L]
Λάδι κινητήρα [L]

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

65
5,4

420
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Πίεση ελαστικών
Διαστάσεις
ελαστικών

Πίεση (psi/bar/kPa)

Διαστάσεις ζάντας
Μπροστά

235/60R17

17x7J

235/55R18

18x7J

235/50R19

19x7J

T155/90R16
(προσωρινός)

16X4T

Πίσω

Λιγότεροι από 4 επιβάτες: 35/2,4/240 Λιγότεροι από 4 επιβάτες: 35/2,4/240
(πίεση eco: 38/2,6/260)
(πίεση eco: 38/2,6/260)
Περισσότεροι από 5 επιβάτες, με
τρέιλερ: 35/2,4/240
60/4,2/420

Περισσότεροι από 5 επιβάτες, με
τρέιλερ: 41/2,8/280
60/4,2/420

Πληροφορίες πελατών 421

Πληροφορίες
πελατών

Καταγραφή στοιχείων οχήματος
και ιδιωτικότητα ...........................421

Καταγραφή στοιχείων
οχήματος και
ιδιωτικότητα
Καταγραφείς στοιχείων
συμβάντων
Το αυτοκίνητο διαθέτει ορισμένες
εξελιγμένες συσκευές οι οποίες
επιτηρούν και ελέγχουν διάφορα
στοιχεία του οχήματος. Ορισμένα
στοιχεία ενδέχεται να καταγράφονται
κατά την κανονική λειτουργία του
αυτοκινήτου για να διευκολυνθεί η
επισκευή των βλαβών που έχουν
ανιχνευτεί, ενώ άλλα στοιχεία
αποθηκεύονται μόνο σε περίπτωση
σύγκρουσης ή επικείμενης
σύγκρουσης από συστήματα που
ονομάζονται καταγραφείς στοιχείων
συμβάντων (EDR).
Τα συστήματα αυτά ενδέχεται να
καταγράφουν στοιχεία σχετικά με τη
λειτουργία και τον τρόπο χειρισμού
του αυτοκινήτου.

Για την ανάγνωση αυτών των
στοιχείων απαιτείται ειδικός
εξοπλισμός και πρόσβαση στο
αυτοκίνητο. Η διαδικασία αυτή
πραγματοποιείται στη διάρκεια του
σέρβις του αυτοκινήτου σε έναν
επισκευαστή. Ορισμένα στοιχεία
μεταδίδονται ηλεκτρονικά στα διεθνή
διαγνωστικά συστήματα της GM.

Σημειώσεις

Ευρετήριο

Α
Αλάρμ ........................................ 147
Αλλαγή ελαστικού ...................... 384
Αναδιπλούμενοι καθρέπτες ......... 43
Αναδίπλωση πλάτης
καθίσματος .................................. 59
Αναπτήρας ................................ 109
Ανεξάρτητος θερμαντήρας
(μόνο πετρελαιοκινητήρες) ........ 276
Αντικατάσταση λαμπτήρα .......... 356
Αντικατάσταση μάκτρου
υαλοκαθαριστήρα ...................... 355
Αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού ................................. 34
Αντιολισθητικές αλυσίδες .......... 373
Αξεσουάρ και τροποποιήσεις .... 325
Απόβαρο με τον οδηγό (75kg) ....418
Απόδοση ................................... 417
Αποθήκευση οχήματος .............. 325
Αποθηκευτικός χώρος κεντρικής
κονσόλας ..................................... 92

Αποθηκευτικός χώρος
στο ταμπλό ................................. 89
Απόσυρση του οχήματος στο τέλος
της λειτουργικής ζωής του ......... 326
Αριθμός πλαισίου οχήματος ...... 415
Ασύρματο τηλεχειριστήριο .......... 20
Ασφαιρικός καθρέπτης ................ 43
Ασφάλειες ................................. 361
Αυτόματη αποθάμβωση
εσωτερικού καθρέπτη ................. 45
Αυτόματη λειτουργία start/stop
κινητήρα .................................... 284
Αυτόματη ρύθμιση φώτων ........ 144
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων .... 290

Β
Βάθος πέλματος ........................ 370
Βοηθητικά καλώδια
εκκίνησης .................................. 389
Βοηθητικές συσκευές ................ 175

Γ
Γενικές πληροφορίες ................. 155

Δ
Δείκτης θερμοκρασίας ψυκτικού
κινητήρα .................................... 116
Δείκτης καυσίμου ...................... 115
Διακοπή ηλεκτρικής
τροφοδοσίας .............................. 295
Διακόπτης
ενεργοποίησης-απενεργοποίησης
αερόσακου .................................. 76
Διακόπτης φωτισμού πίνακα
οργάνων .................................... 150
Διαστάσεις οχήματος ................. 419
Δίκτυ ευκολίας ............................. 96

Ε
Ειδοποίηση για στροφή και
αλλαγή λωρίδας ........................ 147
Εισαγωγή ...................................... 1
Εισαγωγή αέρα ......................... 278
Εκκίνηση του κινητήρα .............. 283
Ελαστικά και ζάντες
διαφορετικών διαστάσεων ......... 372

Εναλλαγή θέσεων ελαστικών
χιαστί ......................................... 370
ΕΝΑΡΞΗ ...................................... 15
Έναρξη ...................................... 205
Ενδεικτική λυχνία βλάβης .......... 123
Ενδεικτική λυχνία ηλεκτρονικού
συστήματος ελέγχου ευστάθειας
(ESC) ......................................... 127
Ενδεικτική λυχνία πίσω φώτων .....132
Ενδεικτική λυχνία πρόσθετης
υποβοήθησης στάθμευσης ........ 127
Ενδεικτική λυχνία τρέιλερ .......... 133
Ένδειξη κιβωτίου ταχυτήτων ..... 120
Ένδειξη σέρβις .......................... 117
Ενεργά προσκέφαλα ................... 54
Εξαγωγή κινητήρα ..................... 288
Εξωτερικά φώτα ............................ 9
Επένδυση οροφής ....................... 93
Επιλογέας μεγάλης/μεσαίας
σκάλας προβολέων ................... 145
Επιλογέας ταχυτήτων ................ 291
Επισκόπηση συστήματος
πλοήγησης ................................ 180

Επισκόπηση του ταμπλό ...............7
Επισκόπηση χώρου κινητήρα ....330
Εργαλεία ....................................366
Εργασίες σέρβις από τον κάτοχο
του οχήματος .............................327

Ζ
Ζάντες και ελαστικά ....................368
Ζώνες ασφαλείας .........................67
Ζώνες ασφαλείας τριών
σημείων ........................................69
Ζώνη ασφαλείας ............................5

Η
Ηλεκτρικά παράθυρα ...................46
Ηλεκτρική ρύθμιση .......................43
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
ευστάθειας (ESC) .......................305
Ηλεκτρονικό σύστημα
κλιματισμού ................................276
Ηλιοροφή .....................................50
Ήχος Bluetooth ..........................178

Θ
Θερμαινόμενα πίσω καθίσματα ..... 66
Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ /
σύστημα ξεπαγώματος
υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ ..... 48
Θερμαινόμενοι καθρέπτες ........... 44
Θέρμανση μπροστινών
καθισμάτων ................................. 59
Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης ...... 282
Θέση καθίσματος ........................ 55
Θήκη γυαλιών ηλίου .................... 92
Θήκη κάτω από το κάθισμα ........ 94

Κ
Κάλυμμα χώρου αποσκευών ...... 95
Κάμερα πίσω θέασης (RVC) ..... 318
Κανονική λειτουργία συστήματος
κλιματισμού ............................... 279
Καπό κινητήρα .......................... 328
Καταγραφείς στοιχείων
συμβάντων ................................ 421
Καταλυτικός μετατροπέας ......... 289

Κατανάλωση καυσίμου εκπομπές CO2 .......................... 418
Καύσιμο για βενζινοκινητήρες ... 320
Καύσιμο για
πετρελαιοκινητήρες ................... 322
Κέντρο πληροφοριών οδηγού
(DIC) .......................................... 134
Κιβώτιο ταχυτήτων ...................... 14
Κίνδυνος, Προειδοποίηση και
Προσοχή ........................................ 2
Κιτ επισκευής ελαστικών ........... 373
Κλειδαριές ασφαλείας .................. 31
Κλειδαριές θυρών ........................ 28
Κλειδιά ......................................... 19
Κόρνα ................................. 11, 102

Λ
Λάδι αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων ................................. 343
Λάδι κινητήρα ............................ 336
Λάδι μηχανικού κιβωτίου
ταχυτήτων ................................. 343
Λειτουργία ................................. 162

Λειτουργία DAB
(μόνο για τύπο 2) ...................... 165
Λειτουργία RDS ........................ 165
Λυχνία ’Πατήστε ποδόφρενο’ .... 132
Λυχνία αερόσακου και εντατήρα
ζώνης ασφαλείας ...................... 121
Λυχνία αλλαγής λαδιού
κινητήρα .................................... 130
Λυχνία αναμμένης μεγάλης
σκάλας ...................................... 132
Λυχνία ανοικτής πόρτας ............ 133
Λυχνία ανοικτού καπό ............... 133
Λυχνία απενεργοποιημένου
ηλεκτρονικού συστήματος
ελέγχου ευστάθειας (ESC) ........ 128
Λυχνία
ενεργοποίησης-απενεργοποίησης
αερόσακου ................................ 122
Λυχνία επικείμενου σέρβις του
οχήματος ................................... 124
Λυχνία οικονομίας καυσίμου ..... 130
Λυχνία πίεσης λαδιού
κινητήρα .................................... 129

Λυχνία πίσω φώτων ομίχλης .... 132
Λυχνία συστήματος
ακινητοποίησης ......................... 131
Λυχνία συστήματος ελέγχου
κατάβασης ................................. 126
Λυχνία συστήματος
παρακολούθησης πίεσης
ελαστικών .................................. 128
Λυχνία συστήματος φόρτισης .... 122

Μηνύματα συστήματος
φρένων ...................................... 136
Μηχανικές κλειδαριές θυρών ....... 28
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων .... 298
Μπαταρία .................................. 352
Μπροστινά φλας ........................ 358
Μπροστινά φώτα ομίχλης .......... 148

Λυχνία τετρακίνησης ................. 126
Λυχνία του συναγερμού ............ 131
Λυχνία φώτων ομίχλης .............. 132
Λυχνία χαμηλής στάθμης
λαδιού κινητήρα ......................... 130
Λυχνία cruise control ................. 133

Ντουλαπάκι συνοδηγού ............... 90

Μ
Μηνύματα κιβωτίου
ταχυτήτων ................................. 136
Μηνύματα κλειδιού και
κλειδαριάς ................................. 135
Μηνύματα οχήματος .................. 135

Ν
Ξ
Ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου ......... 3

Ο
Οθόνη κιβωτίου ταχυτήτων ....... 291
Ονομασίες ελαστικών ................ 368

Π
Παιδικά καθίσματα ασφαλείας ..... 78
Παιδικά καθίσματα ασφαλείας
με άνω σημεία πρόσδεσης .......... 87
Παιδικά καθίσματα ασφαλείας
Isofix ............................................ 84

Περιγραφή/Εργασία ...................131
Πίεση ελαστικών ...............369, 420
Πινακίδα αριθμού πλαισίου ........415
Πίσω αποθηκευτικός χώρος ........95
Πίσω καθίσματα ...........................61
Πίσω φώτα ομίχλης ...........149, 360
Πίσω φώτα, φλας, φώτα φρένων
και φώτα όπισθεν .......................359
Πλαφονιέρες .....................150, 360
Πλαϊνά φλας ...............................360
Πληροφορίες για τη φόρτωση
του οχήματος ...............................98
Πληροφορίες σέρβις ..................403
Πλήρωση του ρεζερβουάρ .........322
Πόρτα χώρου αποσκευών
(οχήματα δυόμισι όγκων) .............32
Ποτηροθήκες ................................91
Πρίζες ρεύματος .........................109
Προβολείς και φώτα
στάθμευσης ................................357
Προγράμματα σέρβις .................404

Προειδοποιητική λυχνία
θερμοκρασίας ψυκτικού
κινητήρα .................................... 128
Προειδοποιητική λυχνία
συστήματος αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS) ............................ 125
Προειδοποιητική λυχνία συστήματος
διεύθυνσης μεταβλητής
υποβοήθησης (SSPS) ............... 127
Προειδοποιητική λυχνία
συστήματος φρένων .................. 124
Προειδοποιητική λυχνία χαμηλής
στάθμης καυσίμου ..................... 130
Πρόσθετα καυσίμου .................. 321
Προσκέφαλα ................................ 53
Προστασία κατά της αποφόρτισης
της μπαταρίας ........................... 153

Ρ
Ραδιόφωνο AM/FM και DAB
(μόνο για τύπο 2) ...................... 163
Ρολόι ......................................... 108
Ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί ........... 276

Ρύθμιση δέσμης προβολέων ..... 146
Ρύθμιση ηλεκτρικού
καθίσματος .................................. 57
Ρύθμιση καθίσματος ............... 3, 56
Ρύθμιση καθρεπτών ...................... 6
Ρύθμιση τιμονιού .................. 6, 101
Ρύθμιση του προσκέφαλου ........... 5
Ρυμούλκηση του οχήματος ....... 393

Σ
Σέρβις ........................................ 280
Σημεία τοποθέτησης παιδικού
καθίσματος ασφαλείας ................ 81
Σινιάλο ....................................... 146
Σκιάδια ........................................ 49
Σταθεροί αεραγωγοί .................. 277
Σταχτοδοχεία ............................. 111
Στοιχεία κινητήρα ....................... 417
Στροφόμετρο ............................. 114
Στρώσιμο καινούργιου
οχήματος ................................... 281
Σύνδεση του Bluetooth .............. 178

Συνιστώμενα υγρά και
λιπαντικά ................................... 409
Συνοπτική παρουσίαση ............. 156
Σύστημα αερόσακων ................... 71
Σύστημα αερόσακων τύπου
κουρτίνας .................................... 75
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS) ........................... 301
Σύστημα θέρμανσης
και εξαερισμού .......................... 261
Σύστημα κεντρικού
κλειδώματος ................................ 29
Σύστημα κλιματισμού ................ 264
Σύστημα μπροστινών
αερόσακων .................................. 73
Σύστημα παρακολούθησης
πίεσης ελαστικών ...................... 370
Σύστημα πλευρικών
αερόσακων .................................. 74
Σύστημα πλύσης προβολέων ... 107
Σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης υπερήχων ............. 313
Σύστημα Open & Start ................ 22

Συστήματα πλύσης παρμπρίζ
και υαλοκαθαριστήρων ................ 11
Σφάλμα ...................................... 295
Σχάρα οροφής ............................. 97

Υπενθυμίσεις ζώνης
ασφαλείας .................................. 121
Υπερθέρμανση κινητήρα ........... 347
Υπολογιστής ταξιδίου ................ 137

Τ

Φ

Τάσια ......................................... 372
Ταχύμετρο ................................. 111
Τηλέφωνο με λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας .................. 179
Τρίτο φως φρένων (CHMSL) .... 360

Φίλτρο αέρα κινητήρα ................ 344
Φίλτρο αέρα χώρου
επιβατών ................................... 278
Φίλτρο σωματιδίων
πετρελαίου ........................ 288, 354
Φλας .......................................... 120
Φρένα ........................................ 299
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