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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.
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Τα εγχειρίδια κατόχου πρέπει να
βρίσκονται πάντοτε μέσα στο όχημα,
άμεσα προσβάσιμα στο όχημα.

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.
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 Ο πίνακας περιεχομένων, που
παρατίθεται τόσο στην αρχή
αυτού του εγχειριδίου όσο και σε
κάθε κεφάλαιο, σας κατευθύνει
στις πληροφορίες που θέλετε.
 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

3

Βλ. Ασύρματο τηλεχειριστήριο στη
σaλίδα 20.
Βλ. Σύστημα κεντρικού κλειδώματος
στη σaλίδα 22.

Ξεκλείδωμα του
αυτοκινήτου

Ρύθμιση καθίσματος

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Ρύθμιση θέσης καθίσματος

TDL050A

Πατήστε το κουμπί K.
Ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες. Τα
αλάρμ αναβοσβήνουν δύο φορές.

GO3E3014A

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

Μη στηρίζεστε στην πλάτη του
καθίσματος όταν τη ρυθμίζετε.

Βλ. Ρύθμιση καθίσματος στη
σaλίδα 42.

Ύψος καθίσματος

Για να ανεβάσετε την έδρα του
καθίσματος, τραβήξτε το μοχλό προς
τα πάνω αρκετές φορές.

Ρύθμιση του προσκέφαλου

Βλ. Θέση καθίσματος στη σaλίδα 41.

Ρύθμιση ύψους

Πλάτες καθισμάτων

GO3E3016A

GO3E3015A

Τραβήξτε το μοχλό, ρυθμίστε την
κλίση και απελευθερώστε το μοχλό.
Αφήστε το κάθισμα να ασφαλίσει με
το χαρακτηριστικό ήχο.

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.

GO3E1003A

Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα
πάνω.
Για να το μετακινήσετε προς τα κάτω,
πατήστε την ασφάλεια (1) και πιέστε
το προσκέφαλο προς τα κάτω.
Βλ. Προσκέφαλα στη σaλίδα 39.

Εν συντομία

Ζώνη ασφαλείας

Οριζόντια ρύθμιση
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Ρύθμιση καθρέπτη
Εσωτερικός καθρέπτης

GO3E3002A

Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα
εμπρός. Ρυθμίζεται σε τρεις θέσεις.
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 46.

GO3E2007A

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 31.
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Ρύθμιση του τιμονιού

Εξωτερικοί καθρέπτες

GC3N2006A

Επιλέξτε τον αντίστοιχο εξωτερικό
καθρέπτη, γυρίζοντας το κουμπί
στην αριστερή (L) ή τη δεξιά (R)
θέση. Στη συνέχεια, περιστρέψτε το
χειριστήριο για να ρυθμίσετε τον
καθρέπτη.
Όταν βρίσκεται στη θέση "o", δεν έχει
επιλεγεί κάποιος καθρέπτης.
Βλ. Τηλεχειριζόμενοι καθρέπτες στη
σaλίδα 30.

GC3N5001A

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
ΑρΤ

GC3G1001A
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Εν συντομία

ΔξΤ

GC3G1001R

Εν συντομία

Πλευρικοί αεραγωγοί
Διακόπτης εξωτερικών φώτων
Φλας
Cruise control
Πίνακας οργάνων
Κόρνα, Αερόσακος οδηγού
Χειριστήρια τιμονιού
Μοχλοδιακόπτης
υαλοκαθαριστήρων και
συστήματος πλύσης
9. Κεντρικοί αεραγωγοί
10. Σύστημα Infotainment
11. Αποθήκευση
12. Διακόπτης
ενεργοποίησης-απενεργοποίηση
ς αερόσακου συνοδηγού
13. Ντουλαπάκι συνοδηγού
14. Λυχνία (απ)ενεργοποίησης
αερόσακου συνοδηγού
15. Αλάρμ
16. Πρίζα
17. Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

18. Διακόπτης κλειδώματος
ασφαλείας/διακόπτης HDC
19. Σύστημα κλιματισμού
20. Διακόπτης ESC
21. Πεντάλ γκαζιού
22. Πεντάλ φρένου
23. Διακόπτης ανάφλεξης
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Εξωτερικά φώτα

24. Ρύθμιση τιμονιού
25. Μοχλός απασφάλισης καπό
κινητήρα
26. Πεντάλ συμπλέκτη
GO3E6004A

Περιστρέψτε το διακόπτη φώτων.
O(Σβήσιμο): 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.
AUTO: Τα εξωτερικά φώτα και ο
φωτισμός του ταμπλό ανάβουν ή
σβήνουν αυτόματα ανάλογα με τις
εξωτερικές συνθήκες φωτισμού.
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; : Τα πίσω φώτα, τα φώτα
πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας και
οι λυχνίες του πίνακα οργάνων
ανάβουν.

Επιλογέας μεγάλης/μεσαίας
σκάλας προβολέων

Αλάρμ

2 : Οι προβολείς και όλα τα
παραπάνω φώτα είναι αναμμένα.
Πατήστε το διακόπτη φώτων
#: Προβολέας ομίχλης
s: Πίσω φως ομίχλης
Βλ. Χειριστήρια εξωτερικών φώτων
στη σaλίδα 121.
GC3N6001A
JD13A

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 122.
Βλ. Σινιάλο στη σaλίδα 122.

Για να τα ενεργοποιήσετε, πατήστε
το κουμπί |.
Βλ. Αλάρμ στη σaλίδα 124.

Εν συντομία

Ειδοποίηση για στροφή και
αλλαγή λωρίδας

Κόρνα
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Συστήματα πλύσης
παρμπρίζ και
υαλοκαθαριστήρων
Υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ

GC3N5003A
JD14A

Μοχλός επάνω = δεξί φλας

Πατήστε Y

Μοχλός κάτω = αριστερό φλας
Βλ. Ειδοποίηση για στροφή και
αλλαγή λωρίδας στη σaλίδα 124.

TDL033A

2: Συνεχής λειτουργία, γρήγορη
ταχύτητα.
1: Συνεχής λειτουργία, αργή
ταχύτητα.
3: Διακοπτόμενη λειτουργία.
O: Σύστημα απενεργοποιημένο.
3: Λειτουργία αποθάμβωσης.
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Για να εκτελέσουν οι
υαλοκαθαριστήρες μία διαδρομή στο
παρμπρίζ όταν είναι
απενεργοποιημένοι, μετακινήστε
ελαφρά το μοχλοδιακόπτη προς τα
κάτω και αφήστε τον.

Βλ. "Σύστημα πλύσης παρμπρίζ"
στην ενότητα
Υαλοκαθαριστήρες/σύστημα πλύσης
παρμπρίζ στη σaλίδα 82.

Βλ. Υαλοκαθαριστήρες/σύστημα
πλύσης παρμπρίζ στη σaλίδα 82.

Υαλοκαθαριστήρας/σύστημ
α πλύσης πίσω παρμπρίζ

Σύστημα πλύσης παρμπρίζ

Υαλοκαθαριστήρας

TDL030A

Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη.

Βλ. Υγρό πλύσης στη σaλίδα 275.

TEL021A

Πατήστε το επάνω μέρος του
διακόπτη για συνεχή λειτουργία του
υαλοκαθαριστήρα.

Πατήστε το κάτω μέρος του διακόπτη
για διακοπτόμενη λειτουργία του
υαλοκαθαριστήρα.
Για να απενεργοποιήσετε τον
υαλοκαθαριστήρα, γυρίστε το
μοχλοδιακόπτη στην ουδέτερη θέση.
Βλ. Υαλοκαθαριστήρας/σύστημα
πλύσης πίσω παρμπρίζ στη
σaλίδα 85.

Εν συντομία

Χειριστήρια κλιματισμού

Σύστημα πλύσης

Θερμαινόμενο πίσω
παρμπρίζ, θερμαινόμενοι
εξωτερικοί καθρέπτες

TDL031A

Βλ. Υαλοκαθαριστήρας/σύστημα
πλύσης πίσω παρμπρίζ στη
σaλίδα 85.
Βλ. Υγρό πλύσης στη σaλίδα 275.

Αποθάμβωση και ξεπάγωμα
των παραθύρων

GC3E8003A

Πιέστε το μοχλοδιακόπτη προς το
ταμπλό.
Το υγρό πλύσης ψεκάζεται πάνω
στο πίσω παρμπρίζ και ο
υαλοκαθαριστήρας εκτελεί ορισμένες
διαδρομές.
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GC3N2011A

Για τη θέρμανση, πατήστε το κουμπί
=.
Βλ. Θερμαινόμενοι καθρέπτες στη
σaλίδα 30.
Βλ. Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ
στη σaλίδα 34.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
κατανομής αέρα στη θέση
ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ 5.
Βλ. "Ξεπάγωμα παρμπρίζ" στην
ενότητα Σύστημα θέρμανσης και
εξαερισμού στη σaλίδα 209.
Βλ. "Αποθάμβωση παρμπρίζ" στην
ενότητα Σύστημα κλιματισμού στη
σaλίδα 213.
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Κιβώτιο ταχυτήτων
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Βλ. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων στη
σaλίδα 236.

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

D: Για όλες τις συνθήκες κανονικής
οδήγησης. Επιτρέπει την αλλαγή και
των 6 σχέσεων εμπροσθοπορείας
στο κιβώτιο ταχυτήτων.
M: Θέση χειροκίνητης λειτουργίας.

GC3N9007A

Για να επιλέξετε την όπισθεν με το
όχημα ακινητοποιημένο τραβήξτε το
κουμπί στον επιλογέας ταχυτήτων
και επιλέξτε τη σχέση.
Εάν η ταχύτητα δεν "κουμπώνει",
μετακινήστε το μοχλό στη νεκρά,
αφήστε το πεντάλ του συμπλέκτη και
πατήστε το ξανά. Στη συνέχεια,
επιλέξτε ξανά τη σχέση.

GC3N9003A

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.

Εν συντομία

MD174

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

MD172

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

TDL148A

Οι αλλαγές ταχυτήτων που απαιτούν
να πατήσετε το κουμπί απασφάλισης
υποδεικνύονται με βέλη.
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MD173

Αλλάξτε σχέση ελεύθερα.
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Έναρξη
Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τα
εξής

Εκκίνηση του κινητήρα με το
διακόπτη ανάφλεξης

 Πίεση και κατάσταση ελαστικών.

 Γυρίστε το κλειδί στη θέση 3,
πατώντας το πεντάλ του
συμπλέκτη και το πεντάλ φρένου,
και στη συνέχεια αφήστε τα όταν
ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία

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

 Πετρελαιοκινητήρας: γυρίστε
το κλειδί στη θέση 2 για την
προθέρμανση μέχρι να σβήσει
η ενδεικτική λυχνία K.

Πριν επανεκκινήσετε ή σβήσετε τον
κινητήρα, γυρίστε το κλειδί πίσω στη
θέση 0.
MD098

 Γυρίστε το κλειδί στη θέση 1,
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.

Εν συντομία

Στάθμευση
 Μη σταθμεύετε το όχημα επάνω
σε εύφλεκτη επιφάνεια. Η υψηλή
θερμοκρασία του συστήματος
εξαγωγής καυσαερίων μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη.
 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.
 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.
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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 323.

TDL046A

Πατήστε το κουμπί για να ανοίξει.
Για να αναδιπλώσετε το κλειδί,
πατήστε το κουμπί αναδιπλώστε
το κλειδί χειροκίνητα.
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Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Πρέπει να το χειρίζεστε με προσοχή,
να το προστατεύετε από την υγρασία
και τις υψηλές θερμοκρασίες και να
αποφεύγετε την άσκοπη χρήση του.

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.

TDL048A

Χρησιμοποιείται για το χειρισμό των
παρακάτω:
 Σύστημα κεντρικού κλειδώματος
 Αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού
Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου
ανέρχεται περίπου στα 20 μέτρα.
Η εμβέλεια αυτή μπορεί να μειωθεί
από εξωτερικούς παράγοντες.
Τα αλάρμ αναβοσβήνουν
επιβεβαιώνοντας τη λειτουργία.

 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.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Αντικατάσταση μπαταρίας
τηλεχειριστηρίου
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.
Κλειδί με αναδιπλούμενο
στέλεχος

TDL055A

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.
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.

21

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.
Μην πετάτε την μπαταρία μαζί με
τα οικιακά απορρίμματα.
Σημείωση
Προκειμένου να διατηρήσετε
το τηλεχειριστήριο σε καλή
κατάσταση λειτουργίας,
ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες:
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Αποφύγετε την πτώση του
τηλεχειριστηρίου.

Σύστημα κεντρικού
κλειδώματος

Βλ. Εξατομίκευση του οχήματος στη
σaλίδα 116.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα
επάνω στο τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το
σύστημα κεντρικού κλειδώματος
θυρών από την μπροστινή πόρτα.
Αυτό το σύστημα σας δίνει τη
δυνατότητα να κλειδώνετε και να
ξεκλειδώνετε όλες τις πόρτες, την
πόρτα του χώρου αποσκευών και το
πορτάκι του ρεζερβουάρ από την
πόρτα του οδηγού ή του συνοδηγού,
χρησιμοποιώντας είτε το
τηλεχειριστήριο (απ’ έξω) είτε το
κουμπί κεντρικού κλειδώματος
(από μέσα).

Κουμπί κεντρικού
κλειδώματος

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.

Το κλειδί (απ’ έξω) και η ασφάλεια
στην πόρτα του οδηγού (από μέσα)
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο
για το κεντρικό κλείδωμα των θυρών.
Εάν η πόρτα του οδηγού δεν έχει
κλείσει σωστά, το σύστημα κεντρικού
κλειδώματος δεν μπορεί να
λειτουργήσει. Αυτό μπορείτε να το
αλλάξετε στη ρύθμιση Όχημα.

<Πόρτα του οδηγού>

GC3N2001A
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<Πόρτα του συνοδηγού>

Αυτό μπορείτε να το αλλάξετε στη
ρύθμιση Όχημα.
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Βλ. Εξατομίκευση του οχήματος στη
σaλίδα 116.

Εάν θέλετε να ξεκλειδώσετε μόνο την
πόρτα του οδηγού ή να αλλάξετε την
ένδειξη ξεκλειδώματος, αυτό μπορεί
να αλλάξει στη ρύθμιση Όχημα.

Ξεκλείδωμα

Βλ. Εξατομίκευση του οχήματος στη
σaλίδα 116.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Κλείδωμα
Ασύρματο τηλεχειριστήριο

GC3N2002A

Κλειδώνει και ξεκλειδώνει όλες τις
πόρτες, την πόρτα του χώρου
αποσκευών και το πορτάκι του
ρεζερβουάρ.
Πατήστε το κουμπί Q για κλείδωμα.
Πατήστε το κουμπί K για ξεκλείδωμα.
Εάν η πόρτα του οδηγού είναι
ανοικτή, η πόρτα του οδηγού και το
πορτάκι του ρεζερβουάρ δεν
μπορούν να κλειδωθούν.

TDL050A

Πατήστε το κουμπί K.
Ξεκλειδώστε όλες τις πόρτες
Τα αλάρμ αναβοσβήνουν δύο φορές.

TDL052A

Πατήστε το κουμπί Q.
Κλειδώστε όλες τις πόρτες.
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Διπλό κλείδωμα
Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία
όταν απομακρύνεστε από το όχημα,
μπορείτε να κλειδώσετε τις πόρτες με
διπλό κλείδωμα.
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.
Για να ενεργοποιήσετε το διπλό
κλείδωμα, πατήστε το κουμπί Q στο
τηλεχειριστήριο δύο φορές διαδοχικά
εντός 5 δευτερολέπτων.

Για να απενεργοποιήσετε το διπλό
κλείδωμα, πατήστε το κουμπί K στο
τηλεχειριστήριο.
Σημείωση
Το διπλό κλείδωμα λειτουργεί όταν
είναι κλειστές όλες οι πόρτες, η
πόρτα του χώρου αποσκευών και
το πορτάκι του ρεζερβουάρ.
Το διπλό κλείδωμα
απενεργοποιείται όταν
ξεκλειδώνετε τις πόρτες με τον
κανονικό τρόπο.

Χρονοκαθυστέρηση
κλειδώματος
Αυτή η λειτουργία καθυστερεί το
κλείδωμα των θυρών και την όπλιση
του αντικλεπτικού συστήματος
συναγερμού επί πέντε δευτερόλεπτα
όταν χρησιμοποιείται ο διακόπτης
ηλεκτρικού κλειδώματος θυρών ή το
τηλεχειριστήριο για το κλείδωμα του
οχήματος.

Αυτό μπορείτε να το αλλάξετε στη
ρύθμιση Όχημα.
Βλ. Εξατομίκευση οχήματος στη
σaλίδα 116.
ON: Όταν πατάτε το κουμπί
κεντρικού κλειδώματος, ακούγονται
τρία ηχητικά σήματα ως ένδειξη ότι η
χρονοκαθυστέρηση κλειδώματος
είναι ενεργή.
Οι πόρτες θα κλειδώσουν μόνο όταν
παρέλθουν πέντε δευτερόλεπτα από
τη στιγμή που θα κλείσει η τελευταία
πόρτα. Μπορείτε προσωρινά να
παρακάμψετε τη χρονοκαθυστέρηση
κλειδώματος πατώντας το κουμπί
κεντρικού κλειδώματος ή το κουμπί
κλειδώματος στο τηλεχειριστήριο.
OFF: Οι πόρτες θα κλειδώσουν
αμέσως όταν πατήσετε το διακόπτη
ηλεκτρικού κλειδώματος θυρών ή το
κουμπί Q στο τηλεχειριστήριο.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Μηχανικές κλειδαριές
θυρών

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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{Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε τις κλειδαριές
ασφαλείας παιδιών στις πόρτες
κάθε φορά που κάθονται παιδιά
στα πίσω καθίσματα.

Κλειδαριές ασφαλείας
Προσοχή

GO3E2014A

Εάν κλειδώσετε την πόρτα
χειροκίνητα γυρίζοντας το κλειδί στην
υποδοχή κλειδιού, ενεργοποιείται το
κεντρικό κλείδωμα των θυρών.
Εάν ξεκλειδώσετε την πόρτα
χειροκίνητα γυρίζοντας το κλειδί στην
υποδοχή κλειδιού, ξεκλειδώνει η
πόρτα του οδηγού.

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.

TDL002A

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
κλειδί ή το κατάλληλο κατσαβίδι.
Για να ενεργοποιήσετε τις κλειδαριές
ασφαλείας παιδιών στις πόρτες,
γυρίστε τις στην οριζόντια θέση.
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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

Η πόρτα του χώρου αποσκευών
κλειδώνει ή ξεκλειδώνει όταν
κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε όλες τις
πόρτες με το τηλεχειριστήριο ή το
κουμπί κεντρικού κλειδώματος.

Πέμπτη πόρτα
Άνοιγμα

{Προειδοποίηση
Μην οδηγείτε με την πόρτα του
χώρου αποσκευών ανοικτή ή
μισάνοικτη, π.χ. όταν μεταφέρετε
ογκώδη αντικείμενα, διότι μπορεί
να εισέλθουν τοξικά καυσαέρια στο
εσωτερικό του οχήματος.

Προσοχή
GC3G2001A

Για να ανοίξετε την πόρτα του χώρου
αποσκευών, πιέστε το πλαίσιο αφής
όταν η πόρτα χώρου αποσκευών
είναι ξεκλείδωτη.

Πριν ανοίξετε την πόρτα του
χώρου αποσκευών, ελέγξτε για
τυχόν υπερκείμενα εμπόδια, όπως
γκαραζόπορτα, για να μην υποστεί
ζημιά η πόρτα του χώρου
αποσκευών. Ελέγχετε πάντοτε το
χώρο επάνω και πίσω από την
πόρτα του χώρου αποσκευών.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Σημείωση

Κλείσιμο

Όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε
λειτουργία, η πόρτα του χώρου
αποσκευών μπορεί να ανοίξει όταν
ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται
στη θέση "P" (αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων) / με το χειρόφρενο
τραβηγμένο (μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων).

Για να κλείσετε την πόρτα του χώρου
αποσκευών, πιέστε την προς τα
κάτω για να ασφαλίσει.

Σημείωση
Εάν στην πόρτα του χώρου
αποσκευών τοποθετηθούν
ορισμένα βαριά εξαρτήματα,
μπορεί να επηρεαστεί η ικανότητα
της πόρτας να παραμένει ανοικτή
και ο τρόπος που ανοίγει.

Μην πιέζετε το πλαίσιο αφής όταν
κλείνετε το καπό του χώρου
αποσκευών. Μπορεί να ανοίξει ξανά.
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Ασφάλεια του
οχήματος
Αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού
Ενεργοποίηση

Προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας ή
άλλα σημεία του σώματός σας, ή
άλλων ατόμων, δεν βρίσκονται
κοντά στα σημεία κλεισίματος της
πέμπτης πόρτας.

TDL052A

Πατήστε το κουμπί Q στο
τηλεχειριστήριο.
Το αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού ενεργοποιείται αυτόματα
μετά από 30 δευτερόλεπτα.
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Πατήστε το κουμπί Q στο
τηλεχειριστήριο δύο φορές.

Εάν η ενδεικτική λυχνία εξακολουθεί
να αναβοσβήνει γρήγορα μετά τα
πρώτα 30 δευτερόλεπτα, σημαίνει
ότι η πόρτα του οδηγού δεν έχει
κλείσει καλά ή υπάρχει βλάβη στο
σύστημα.

Το αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού ενεργοποιείται
απευθείας.

Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή.

Απενεργοποίηση
Εάν ξεκλειδώσετε το όχημα
πατώντας το κουμπί K στο
τηλεχειριστήριο, απενεργοποιείται το
αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού.

Συναγερμός

GC3N2005A

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει
γρήγορα κατά τα πρώτα 30
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια
αρχίζει να αναβοσβήνει αργά.

Ο συναγερμός σταματά να ηχεί εάν
πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στο
ασύρματο τηλεχειριστήριο ή εάν
ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης.
Το αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού μπορεί να
απενεργοποιηθεί μόνο πατώντας το
κουμπί K ή ανοίγοντας το διακόπτη
ανάφλεξης.

Αυτόματο κλείδωμα θυρών
Εάν δεν ανοίξει κάποια από τις
πόρτες ή εάν το κλειδί ανάφλεξης δεν
γυρίσει στη θέση ACC ή ON εντός 3
λεπτών από το ξεκλείδωμα των
θυρών με το τηλεχειριστήριο, όλες τις
πόρτες κλειδώνουν και το
αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού
ενεργοποιείται αυτόματα.

Αυτόματο ξεκλείδωμα θυρών
Όλες οι πόρτες ξεκλειδώνουν
αυτόματα εάν ανιχνευτεί
πρόσκρουση από τους αισθητήρες
πρόσκρουσης όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης είναι ανοικτός.
Ωστόσο, οι πόρτες ενδέχεται να μην
ξεκλειδωθούν εάν σημειωθεί
μηχανικό πρόβλημα στο σύστημα
κλειδώματος θυρών ή στην
μπαταρία.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Σύστημα ακινητοποίησης
κινητήρα
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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Εξωτερικοί καθρέπτες
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.
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Τηλεχειριζόμενοι καθρέπτες

Αναδιπλούμενοι καθρέπτες

Θερμαινόμενοι καθρέπτες

Χειροκίνητη αναδίπλωση

GC3N2006A

Επιλέξτε τον αντίστοιχο εξωτερικό
καθρέπτη, γυρίζοντας το κουμπί
στην αριστερή (L) ή τη δεξιά (R)
θέση. Στη συνέχεια, περιστρέψτε το
χειριστήριο για να ρυθμίσετε τον
καθρέπτη.
Όταν βρίσκεται στη θέση "o", δεν έχει
επιλεγεί κάποιος καθρέπτης.

GC3N2011A
GC3N2007A

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.

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

Εσωτερικός καθρέπτης

Αυτόματη αποθάμβωση
εσωτερικού καθρέπτη

Χειροκίνητος εσωτερικός
καθρέπτης
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{Προειδοποίηση
Η ευκρίνεια των απεικονιζόμενων
ειδώλων μπορεί να μειωθεί ελαφρά
όταν ο εσωτερικός καθρέπτης έχει
ρυθμιστεί στη λειτουργία
ορατότητας νύχτας.
Προσέξτε ιδιαίτερα όταν
χρησιμοποιείτε τον εσωτερικό
καθρέπτη εάν τον έχετε ρυθμίσει
στη λειτουργία ορατότητας νύχτας.

GO3E2008A

GO3E2007A

Για να μειώσετε την εκτυφλωτική
αντανάκλαση τη νύχτα,
χρησιμοποιήστε τραβήξτε το μοχλό
στην κάτω πλευρά του κελύφους του
καθρέπτη.

Η εκτυφλωτική αντανάκλαση τη
νύχτα από τα φώτα των
επερχόμενων οχημάτων μειώνεται
αυτόματα.

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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Παράθυρα

Ηλεκτρικά παράθυρα

Χειροκίνητα 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.

GO3E2009A

Μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε
τα παράθυρα από το γρύλο του
αντίστοιχου παραθύρου.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
κάποιο αντικείμενο που μπορεί
να παγιδευτεί ενώ τα παράθυρα
κινούνται.

GC3N2009

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.

Κλειδιά, πόρτες και 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.
Για να ανοίξετε το παράθυρο,
πατήστε το διακόπτη προς τα κάτω.
Για να κλείσετε το παράθυρο,
τραβήξτε το διακόπτη προς τα πάνω.
Αφήστε το διακόπτη όταν το
παράθυρο φτάσει στην επιθυμητή
θέση.

{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.
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.
Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο
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.
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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
προς τα πάνω ή πατήστε το
διακόπτη και ύστερα αφήστε τον.
Λειτουργία προστασίας κατά της
παγίδευσης
Σε περίπτωση που ανιχνευτεί κάποιο
εμπόδιο όταν το παράθυρο του
οδηγού κλείνει αυτόματα, το
παράθυρο θα ανοίξει αυτόματα για
λόγους ασφάλειας.
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Ενεργοποίηση των ηλεκτρικών
παραθύρων
Εάν τα παράθυρα δεν κλείνουν
αυτόματα (π.χ. μετά από
αποσύνδεση της μπαταρίας του
οχήματος), ενεργοποιήστε το
ηλεκτρονικό σύστημα των
παραθύρων ως εξής:
1. Κλείστε τις πόρτες.
2. Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης.
3. Κλείστε εντελώς το παράθυρο και
διατηρήστε το διακόπτη
τραβηγμένο για ακόμη 2
δευτερόλεπτα.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για
κάθε παράθυρο.

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

Σύστημα ασφαλείας παιδιών
για τα πίσω παράθυρα

Θερμαινόμενο πίσω
παρμπρίζ

GC3N2010
GC3N2011A

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

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

Σκιάδια
Τα σκιάδια μπορούν να
αναδιπλωθούν προς τα κάτω ή να
τοποθετηθούν στο πλάι για
προστασία από το εκτυφλωτικό φως.
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Οροφή
Ηλιοροφή
{Προειδοποίηση

Το καλύμματα για τα καθρεπτάκια
στα σκιάδια πρέπει να είναι κλειστά
όταν οδηγείτε.

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

Εάν τα σκιάδια διαθέτουν φως στο
καθρεπτάκι, το φως θα ανάψει όταν
ανοίγετε το κάλυμμα στο καθρεπτάκι
σκιαδίου.

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

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

Ο χειρισμός της ηλιοροφής είναι
εφικτός όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
είναι ανοικτός.
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Άνοιγμα/Κλείσιμο με ανάκλιση
Για να ανοίξετε την ηλιοροφή με
ανάκλιση, πατήστε το διακόπτη (3).
Για να κλείσετε την ηλιοροφή,
πατήστε το διακόπτη (4).

GO3E2013A

Άνοιγμα/κλείσιμο
Για να ανοίξει μέχρι την επιθυμητή
θέση, πατήστε ελαφρά το διακόπτη
(1) και κρατήστε τον πατημένο.
Αφήστε το διακόπτη όταν η ηλιοροφή
φτάσει στην επιθυμητή θέση.
Για να κλείσετε την ηλιοροφή,
πατήστε ελαφρά το διακόπτη (2) και
κρατήστε τον πατημένο μέχρι η
ηλιοροφή να κλείσει.

Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο
Για να ανοίξει η ηλιοροφή αυτόματα,
πατήστε δυνατά το διακόπτη (1) και
αφήστε τον. Για να διακόψετε την
κίνηση, πατήστε οποιονδήποτε από
τους διακόπτες άλλη μία φορά.
Για να κλείσει η ηλιοροφή αυτόματα,
πατήστε δυνατά το διακόπτη (2) και
αφήστε τον. Για να διακόψετε την
κίνηση, πατήστε οποιονδήποτε από
τους διακόπτες άλλη μία φορά.
Λειτουργία ασφαλείας
Εάν η ηλιοροφή συναντήσει
αντίσταση κατά το αυτόματο
κλείσιμο, το κλείσιμο διακόπτεται
άμεσα και η ηλιοροφή ανοίγει και
πάλι.

Αλεξήλιο
Το αλεξήλιο είναι χειροκίνητο.
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.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Στο στεγανοποιητικό λάστιχο της
ηλιοροφής ή στην αυλάκωση μπορεί
να συσσωρευτεί βρομιά και
σκουπιδάκια, με το ενδεχόμενο να
δημιουργηθεί πρόβλημα στη
λειτουργία της ηλιοροφής και
θόρυβος ή να φράξει το σύστημα.
Ανοίγετε περιοδικά την ηλιοροφή και
αφαιρείτε οποιαδήποτε εμπόδια ή
υπολείμματα. Σκουπίζετε το
στεγανοποιητικό λάστιχο της
ηλιοροφής και την περιοχή όπου
στεγανοποιείται η ηλιοροφή
χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί,
ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Μην
αφαιρείτε γράσο από την ηλιοροφή.
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Σημειώσεις

Καθίσματα, προσκέφαλα

Καθίσματα,
προσκέφαλα
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Προσκέφαλα
Προσκέφαλα
Θέση

Προσκέφαλα ..................................39
Μπροστινά καθίσματα ...................41
Ζώνες ασφαλείας...........................46
Σύστημα αερόσακων .....................50
Παιδικά καθίσματα.........................57

{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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Προσκέφαλα στα μπροστινά
καθίσματα

Πατήστε τις ασφάλειες (1) και (2)
ταυτόχρονα.

Προσκέφαλα στα πίσω
καθίσματα

Ρύθμιση ύψους

Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα
πάνω.

Ρύθμιση ύψους

Οριζόντια ρύθμιση

GO3E3001A

Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα
πάνω.
Για να το μετακινήσετε προς τα κάτω,
πατήστε την ασφάλεια (1) και πιέστε
το προσκέφαλο προς τα κάτω.

Αφαίρεση
Ανεβάστε το προσκέφαλο τέρμα
πάνω.

GO3E3003A

GO3E3002A

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

Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα
πάνω.
Για να το μετακινήσετε προς τα κάτω,
πατήστε την ασφάλεια (1) και πιέστε
το προσκέφαλο προς τα κάτω.

Αφαίρεση
Ανεβάστε το προσκέφαλο τέρμα
πάνω.

Καθίσματα, προσκέφαλα

Πατήστε τις ασφάλειες (1) και (2)
ταυτόχρονα.

Μπροστινά καθίσματα

Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα
πάνω.

Θέση καθίσματος

Θέση στην οποία τα πίσω
προσκέφαλα δεν
χρησιμοποιούνται

{Προειδοποίηση
Όταν οδηγείτε, το κάθισμα πρέπει
οπωσδήποτε να είναι σωστά
ρυθμισμένο.

GO3E3022A

Η τέρμα κάτω θέση είναι η θέση στην
οποία τα πίσω προσκέφαλα δεν
χρησιμοποιούνται.

MD028
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 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
είναι πατημένα μέχρι το τέρμα.
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.
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Συνιστώμενη μέγιστη γωνία
ανάκλισης: 25 περίπου.
 Ρυθμίστε το τιμόνι. Βλ. Ρύθμιση
τιμονιού στη σaλίδα 81.
 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 39.
 Ρυθμίστε το ύψος της ζώνης
ασφαλείας. Βλ. "Ρύθμιση ύψους"
στην ενότητα Ζώνες ασφαλείας
τριών σημείων στη σaλίδα 48.

Ρύθμιση καθίσματος

Ρύθμιση θέσης καθίσματος

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

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

GO3E3014A

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

Καθίσματα, προσκέφαλα

Πλάτες καθισμάτων

Θερμαινόμενα μπροστινά
καθίσματα

Ύψος καθίσματος

GO3E3015A

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.
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GO3E3016A

Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα το
μοχλό στην εξωτερική πλευρά της
έδρας του καθίσματος μέχρι η έδρα
να ρυθμιστεί στην επιθυμητή θέση.

GC3N3008A

Τα κουμπιά του συστήματος
θέρμανσης καθισμάτων βρίσκονται
στο σύστημα κλιματισμού.

Για να κατεβάσετε την έδρα του
καθίσματος, πιέστε το μοχλό προς τα
κάτω αρκετές φορές.

Το σύστημα θέρμανσης καθισμάτων
λειτουργεί όταν ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία.

Για να ανεβάσετε την έδρα του
καθίσματος, τραβήξτε το μοχλό προς
τα πάνω αρκετές φορές.

Για θερμάνετε το κάθισμα, πατήστε
το αντίστοιχο κουμπί.
Θα ανάψει η ένδειξη στο διακόπτη.
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Για να απενεργοποιήσετε το
σύστημα θέρμανσης καθισμάτων,
πατήστε το κουμπί ξανά.

{Προειδοποίηση
Εάν δεν μπορείτε να αισθανθείτε
αλλαγή θερμοκρασίας ή πόνο στο
δέρμα, το σύστημα θέρμανσης
καθίσματος μπορεί να σας
προκαλέσει εγκαύματα ακόμη και σε
χαμηλές θερμοκρασίες.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος
εγκαυμάτων, τα άτομα με τέτοια
πάθηση πρέπει να προσέχουν όταν
χρησιμοποιούν το σύστημα
θέρμανσης καθισμάτων, ιδίως για
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μην
τοποθετείτε στο κάθισμα αντικείμενα
που εγκλωβίζουν τη θερμότητα,
όπως κουβέρτα, μαξιλάρι, κάλυμμα
ή παρόμοια αντικείμενα.
Διαφορετικά, το σύστημα
θέρμανσης του καθίσματος μπορεί
να υπερθερμανθεί. Εάν το σύστημα
θέρμανσης του καθίσματος
υπερθερμανθεί, μπορεί να
προκληθεί έγκαυμα ή ζημιά στο
κάθισμα.

Αναδίπλωση πλάτης
καθίσματος
Κάθισμα συνοδηγού
{Προειδοποίηση
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.

Καθίσματα, προσκέφαλα

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.

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.
3. Τραβήξτε το μοχλό ανάκλισης (1)
τέρμα επάνω και αναδιπλώστε
την πλάτη καθίσματος (2) προς
τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει.
Για να επαναφέρετε την πλάτη του
καθίσματος στην όρθια θέση,

GC3N3007A

Για να αναδιπλώσετε την πλάτη του
καθίσματος,

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.
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3. Τραβήξτε ξανά την πλάτη του
καθίσματος προς τα εμπρός για
να βεβαιωθείτε ότι η πλάτη έχει
ασφαλίσει σωστά.

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.
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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.

MD033

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

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.
Ελέγχετε ανά διαστήματα όλα τα
μέρη του συστήματος ζωνών
ασφαλείας για να διαπιστώσετε εάν
έχουν υποστεί ζημιά και εάν
λειτουργούν σωστά.

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 96.

Καθίσματα, προσκέφαλα

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.

Οι προεντατήρες ενεργοποιούνται
μόνο μία φορά. Εάν οι προεντατήρες
ενεργοποιηθούν σε περίπτωση
σύγκρουσης, οι προεντατήρες και
πιθανόν και άλλα καινούργια μέρη
του συστήματος ζωνών ασφαλείας
του αυτοκινήτου θα πρέπει να
αντικατασταθούν.

Εντατήρες ζωνών ασφαλείας
Αυτό το όχημα διαθέτει
προεντατήρες ζωνών ασφαλείας για
τον οδηγό και το συνοδηγό. Παρότι
οι προεντατήρες ζωνών ασφαλείας
δεν είναι εμφανείς, αποτελούν μέρος
της διάταξης ζωνών ασφαλείας.
Συμβάλλουν στο τέντωμα των
ζωνών ασφαλείας στο αρχικό στάδιο
μιας μέτριας έως ισχυρής μετωπικής
ή πλαγιομετωπικής σύγκρουσης, εάν
πληρούνται οι οριακές προϋποθέσεις
ενεργοποίησης των προεντατήρων.
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{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 ενδεικτική λυχνία 9 ανάβει ως
ένδειξη ότι οι εντατήρες των ζωνών
ασφαλείας έχουν ενεργοποιηθεί.
Βλ. Λυχνία αερόσακου και εντατήρα
ζώνης ασφαλείας στη σaλίδα 97.

GO3E3017A

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

Οι εντατήρες ζωνών ασφαλείας που
έχουν ενεργοποιηθεί πρέπει να
αντικαθίστανται από έναν
επισκευαστή. Οι εντατήρες ζωνών
ασφαλείας ενεργοποιούνται μόνο μία
φορά.
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Σημείωση
Μην τοποθετείτε αξεσουάρ ή άλλα
αντικείμενα που ενδέχεται να
παρεμποδίσουν τη λειτουργία των
εντατήρων ζωνών ασφαλείας.

Ζώνες ασφαλείας τριών
σημείων

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

Πρόσδεση

Μην τροποποιείτε τα εξαρτήματα
των εντατήρων ζωνών ασφαλείας,
διότι κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την
έγκριση τύπου του οχήματος.

{Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ούτε
βαφή στις ζώνες ασφαλείας.
Μπορεί να υποβαθμιστεί η
αποτελεσματικότητά τους. Σε
περίπτωση ατυχήματος, μπορεί να
μην είναι σε θέση να παρέχουν
επαρκή προστασία.
Καθαρίζετε τις ζώνες ασφαλείας
μόνο με ήπιο σαπούνι και χλιαρό
νερό.

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.

Καθίσματα, προσκέφαλα

{Προειδοποίηση
Η ζώνη δεν πρέπει να περνά
επάνω από σκληρά ή εύθραυστα
αντικείμενα στις τσέπες σας.

Ρύθμιση ύψους στις
μπροστινές ζώνες ασφαλείας

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

{Προειδοποίηση
Μη ρυθμίζετε τη ζώνη ενώ
οδηγείτε.

Ζώνες ασφαλείας στα πίσω
καθίσματα
Μπορείτε να τραβήξετε τη ζώνη
ασφαλείας τριών σημείων του πίσω
μεσαίου καθίσματος έξω από το
μηχανισμό τύλιξης μόνο εάν η πλάτη
του καθίσματος βρίσκεται στην πίσω
θέση.

Χρήση ζώνης ασφαλείας
κατά την κύηση

Αφαίρεση

{Προειδοποίηση
Η ζώνη πρέπει να περνά όσο το
δυνατόν πιο χαμηλά στη λεκάνη
ώστε να μην ασκεί πίεση στην
κοιλιά.
Πρέπει όλοι να φορούν ζώνη
ασφαλείας, ακόμη και οι έγκυες.

GO3E3005A

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

MD038

Για να απασφαλίσετε τη ζώνη, πιέστε
το κόκκινο κουμπί στην πόρπη.
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Όπως ισχύει για όλους τους
επιβάτες, οι έγκυες διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο να
τραυματιστούν σοβαρά εάν δεν
φορούν ζώνη ασφαλείας.
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Επίσης, όταν η ζώνη ασφαλείας έχει
προσδεθεί σωστά, το έμβρυο είναι
πιο ασφαλές σε περίπτωση
σύγκρουσης.
Για τη μεγαλύτερη δυνατή
προστασία, οι έγκυες πρέπει να
φορούν ζώνη ασφαλείας.
Ο οριζόντιος ιμάντας της ζώνης
πρέπει να βρίσκεται κατά το δυνατόν
χαμηλότερα σε όλη τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης.

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.

Καθίσματα, προσκέφαλα

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.
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.
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{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.
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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 97.

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.

GO3E3007A

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

Καθίσματα, προσκέφαλα

{Προειδοποίηση
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Σύστημα πλευρικών
αερόσακων

Η βέλτιστη προστασία
επιτυγχάνεται μόνο όταν το
κάθισμα είναι σωστά ρυθμισμένο.
Βλ. Θέση καθίσματος στη
σaλίδα 41.
Στην περιοχή που καταλαμβάνει ο
αερόσακος όταν φουσκώνει δεν
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια.
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.

Όταν φοράτε τη ζώνη ασφαλείας
πρέπει να είναι σωστά
προσδεδεμένη. Μόνο τότε ο
αερόσακος μπορεί να σας
προστατεύσει.

GO3E3008A

Το σύστημα πλευρικών αερόσακων
αποτελείται από έναν αερόσακο στην
πλάτη κάθε μπροστινού καθίσματος.
Επισημαίνεται με τη λέξη AIRBAG.
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Σημείωση
Χρησιμοποιείτε μόνο
προστατευτικά καλύμματα
καθισμάτων που έχουν εγκριθεί για
το όχημά σας. Φροντίστε οι
αερόσακοι να μην καλύπτονται.

{Προειδοποίηση

GO3E3006A

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

MD041

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.

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.

Καθίσματα, προσκέφαλα
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Σύστημα αερόσακων τύπου
κουρτίνας

GO3E3006A

GO3E3009A

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.

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

MD043

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.

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.

{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:

TEL014A

U = οι αερόσακοι του συνοδηγού
είναι απενεργοποιημένοι και δεν θα
ανοίξουν σε περίπτωση
σύγκρουσης. Η ενδεικτική λυχνία U
παραμένει συνεχώς αναμμένη.
Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα
παιδικό κάθισμα ασφαλείας
σύμφωνα με τον πίνακα.
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V = οι αερόσακοι του συνοδηγού
είναι ενεργοποιημένοι. Δεν
επιτρέπεται να εγκαταστήσετε
παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

Η κατάσταση διατηρείται έως την
επόμενη αλλαγή. Ενδεικτική λυχνία
απενεργοποίησης αερόσακου.
Βλ. Λυχνία
ενεργοποίησης-απενεργοποίησης
αερόσακου στη σaλίδα 97.
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Παιδικά καθίσματα
Παιδικά καθίσματα
ασφαλείας
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.

GC3G3001A

Τα συστήματα αερόσακων για το
κάθισμα του συνοδηγού θα ανοίξουν
σε περίπτωση σύγκρουσης μόνο εάν
η ενδεικτική λυχνία U δεν είναι
αναμμένη.
Αλλάζετε την κατάσταση μόνο όταν
το όχημα είναι ακινητοποιημένο με
απενεργοποιημένη ανάφλεξη.
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{Προειδοποίηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΜΕΓΑΛΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μην χρησιμοποιείτε παιδικό
κάθισμα ασφαλείας, που
τοποθετείται με την πλάτη προς
τα εμπρός, σε κάθισμα που
προστατεύεται εμπρός από
αερόσακο.
GC3E3001A

{Προειδοποίηση
ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιήσετε
παιδικό κάθισμα ασφαλείας με
φορά προς τα πίσω σε κάθισμα
που προστατεύεται από ΕΝΕΡΓΟ
ΑΕΡΟΣΑΚΟ μπροστά του, το
ΠΑΙΔΙ μπορεί να υποστεί
ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

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

{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.
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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.
Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών
με ύψος μικρότερο από 150 cm
επιτρέπεται να κάθονται μόνο σε
κατάλληλο παιδικό κάθισμα
ασφαλείας. Επειδή είναι πολύ
δύσκολο η ζώνη να ρυθμιστεί στη
σωστή θέση όταν το παιδί έχει ύψος
κάτω από 150 cm, συνιστούμε να
χρησιμοποιήσετε 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.
Εξακριβώστε αν το παιδικό κάθισμα
ασφαλείας που πρόκειται να
εγκαταστήσετε, είναι συμβατό με τον
τύπο του οχήματος.
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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.

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

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

Επιτρέπετε στα παιδιά να
επιβιβάζονται στο όχημα και να
αποβιβάζονται από αυτό από την
αντίθετη προς το ρεύμα κυκλοφορίας
πλευρά.

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.
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Σημεία τοποθέτησης παιδικού καθίσματος ασφαλείας
Επιτρεπτές επιλογές τοποθέτησης παιδικού καθίσματος ασφαλείας
Στο κάθισμα του συνοδηγού
Κατηγορία βάρους και
ηλικιακή ομάδα

Ενεργοποιημένος
αερόσακος

Απενεργοποιημέν
ος αερόσακος

Στα πίσω
εξωτερικά
καθίσματα

Στο πίσω μεσαίο
κάθισμα1)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

X

L3), U3)

X

X

X

L3), U3)

X

Ομάδα 0: έως 10 kg
ή περίπου 10 μηνών
Ομάδα 0+: έως 13 kg
ή περίπου 2 ετών
Ομάδα Ι: 9 έως 18 kg
ή περίπου 8 μηνών έως 4 ετών
Ομάδα ΙΙ: 15 έως 25 kg
ή περίπου 3 έως 7 ετών
Ομάδα ΙΙΙ: 22 έως 36 kg
ή περίπου 6 έως 12 ετών

1) Το CRS με ποδαρικό στήριξης δεν επιτρέπεται λόγω ασυμβατότητας του δαπέδου του αυτοκινήτου όπως Maxi cosi Cabriofix
plus Easybase2
2) Μόνο όταν το σύστημα αερόσακου συνοδηγού είναι απενεργοποιημένο. Όταν στερεώνετε ένα παιδικό κάθισμα ασφαλείας με
ζώνη ασφαλείας τριών σημείων, ανεβάστε το εξάρτημα ρύθμισης ύψους της ζώνης ασφαλείας στην ψηλότερη θέση και
βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφάλειας του οχήματος περνά μπροστά από το σημείο στερέωσης. Ρυθμίστε την κλίση της πλάτης
του καθίσματος όσο χρειάζεται μέχρι την κατακόρυφη θέση, διασφαλίζοντας ότι η ζώνη έχει σφίξει στην πλευρά της πόρπης.
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3) Μετακινήστε το προσκέφαλο στην τέρμα πάνω θέση του. Επειδή εμποδίζει τη σωστή τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος
ασφαλείας, αφαιρέστε το προσκέφαλο .

Βλ. Προσκέφαλα στη σaλίδα 39
Σημείωση
Μετακινήστε το μπροστινό κάθισμα τέρμα μπροστά ή ρυθμίστε την κλίση της πλάτης του μπροστινού καθίσματος τόσο
όσο χρειάζεται ως προς την κάθετη θέση για να διασφαλίσετε ότι το παιδικό κάθισμα ασφαλείας στα πίσω καθίσματα
και η πλάτη του μπροστινού καθίσματος δεν εμποδίζουν το ένα το άλλο.
L: Κατάλληλο για συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα ασφαλείας που υπάγονται στις κατηγορίες ’ειδικό όχημα’,
’περιορισμένης χρήσης’ ή ’ημι-γενικής χρήσης’.
Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας πρέπει να είναι εγκεκριμένο για τις κατηγορίες ’ειδικό όχημα’, ’περιορισμένης χρήσης’
ή ’ημι-γενικής χρήσης’.
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 Εξάρτημα
μεγέθους στερέωσης

Στο κάθισμα του
συνοδηγού

Στα πίσω
εξωτερικά
καθίσματα

Στο πίσω μεσαίο
κάθισμα

Ομάδα 0: έως 10 kg

E

ISO/R1

X

IL1)

X

Ομάδα 0+: έως 13 kg

E

ISO/R1

X

IL1)

X

X

IL1)

X
X

D
Ομάδα Ι: 9 έως 18 kg

ISO/R2

C

ISO/R3

X

IL1)

D

ISO/R2

X

IL1)

X
X
X

C

ISO/R3

X

IL2)

Β

ISO/F2

X

IL, IUF

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

1) Μετακινήστε το μπροστινό κάθισμα τέρμα μπροστά ή ρυθμίστε την κλίση της πλάτης του μπροστινού καθίσματος τόσο όσο
χρειάζεται ως προς την κάθετη θέση για να διασφαλίσετε ότι το παιδικό κάθισμα ασφαλείας και η πλάτη του μπροστινού
καθίσματος δεν εμποδίζουν το ένα το άλλο.

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 τις κατηγορίες ’ειδικό όχημα’, ’περιορισμένης
χρήσης’ ή ’ημι-γενικής χρήσης’.
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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.

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 18 kg.
D - ISO/R2: Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω για μικρότερα παιδιά στην κατηγορία βάρους έως 18 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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Καθίσματα, προσκέφαλα

Παιδικά καθίσματα
ασφαλείας Isofix

Κρίκοι άνω σημείων
πρόσδεσης
Οι κρίκοι άνω σημείων πρόσδεσης
επισημαίνονται με το σύμβολο I για
το παιδικό κάθισμα.

GO3E3011A

GC3N3004A

Τα εγκεκριμένα για το όχημα παιδικά
καθίσματα ασφαλείας ISOFIX πρέπει
να στερεώνονται στις ειδικές βάσεις
στήριξης ISOFIX. Τα ειδικά για το
όχημα παιδικά καθίσματα ασφαλείας
ISOFIX επισημαίνονται στον πίνακα
ως IL.
Οι βάσεις στήριξης ISOFIX
επισημαίνονται με μια ετικέτα στην
πλάτη του καθίσματος.

Το όχημα μπορεί να διαθέτει
οδηγούς μπροστά από τις βάσεις
στερέωσης για να υποστηρίζει την
τοποθέτηση του παιδικού
καθίσματος ασφαλείας. Τα
καλύμματα των οδηγών
περιστρέφονται προς τα πίσω
αυτόματα όταν συνδέετε το παιδικό
κάθισμα ασφαλείας.

GO3E3013A

Εκτός από το σημείο στερέωσης
ISOFIX, στερεώστε τον άνω ιμάντα
πρόσδεσης στους κρίκους άνω
σημείων πρόσδεσης. Ο ιμάντας
πρέπει να περνά ανάμεσα από τα
δύο στελέχη-οδηγούς του
προσκέφαλου.

Καθίσματα, προσκέφαλα

Τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας
ISOFIX που υπάγονται στην
κατηγορία γενικής χρήσης
επισημαίνονται στον πίνακα ως IUF.
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Σημειώσεις

Αποθήκευση

Αποθήκευση

Αποθηκευτικοί χώροι

Αποθηκευτικοί χώροι.....................67

Αποθηκευτικός χώρος στο
ταμπλό
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Θέσεις αποσκευών/φορτίου ..........70
Πρόσθετοι αποθηκευτικοί χώροι....75
Σύστημα σχάρας οροφής ..............77
Πληροφορίες για τη φόρτωση
του οχήματος .................................78
GO3E4014A

Βρίσκεται κοντά στην κολόνα
τιμονιού στο κάτω μέρος του ταμπλό.
Για να ανοίξει, τραβήξτε τη λαβή.
GC3N4001A

Βρίσκεται στο ταμπλό.
Για να ανοίξετε τον επάνω
αποθηκευτικό χώρο, σύρετε το
μάνδαλο.

Αποθήκευση

{Προειδοποίηση
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού σε περίπτωση
ατυχήματος ή αν το όχημα
σταματήσει απότομα, οι
αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να
είναι πάντοτε κλειστοί ενώ
οδηγείτε.

Ντουλαπάκι συνοδηγού
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{Προειδοποίηση
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.

Ποτηροθήκες

GC3N4002A

Βρίσκεται πάνω από το ντουλαπάκι
του συνοδηγού.
Για να ανοίξει, πατήστε το κουμπί.
Χρησιμοποιούνται για
μικροαντικείμενα, κ.λπ.
Για να κλείσει, πιέστε καλά το
πορτάκι.

GO3E4003A

Για να το ανοίξετε, τραβήξτε τη λαβή.

GC3N4003A

Αποθήκευση

{Προειδοποίηση
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Θήκη γυαλιών ηλίου

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.

GO3E4005A

Οι ποτηροθήκες βρίσκονται στην
κεντρική κονσόλα και στο
υποβραχιόνιο των πίσω
καθισμάτων.
Για να χρησιμοποιήσετε την
ποτηροθήκη πίσω καθισμάτων,
τραβήξτε τον ιμάντα στο
υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων.

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.

TDL063A

Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα κάτω
για να ανοίξει.

Προσοχή
Μην τη χρησιμοποιείτε για την
αποθήκευση βαριών αντικειμένων.
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Αποθήκευση

Θήκη κάτω από το κάθισμα

Θέσεις
αποσκευών/φορτίου
Χώρος αποσκευών
Αναδίπλωση της πλάτης
καθίσματος μετά από
αναδίπλωση του μαξιλαριού
{Προειδοποίηση
Μη στοιβάζετε αποσκευές ή άλλα
φορτία σε ύψος μεγαλύτερο από τα
μπροστινά καθίσματα.

GO3E4006A

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.

Μην επιτρέπετε στους επιβάτες να
κάθονται πάνω στις
αναδιπλωμένες πλάτες των
καθισμάτων ενώ το όχημα κινείται.
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.

{Προειδοποίηση
Εάν η πλάτη κάποιου 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 των
καθισμάτων για να βεβαιωθείτε ότι
έχει ασφαλίσει.

Αποθήκευση

{Προειδοποίηση
Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν
ακολουθεί τη σωστή διαδρομή, δεν
είναι σωστά τοποθετημένη ή έχει
συστραφεί, δεν παρέχει την
προστασία που απαιτείται σε
περίπτωση σύγκρουσης. Το άτομο
που φορά τη ζώνη ασφαλείας
μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά.
Όταν επαναφέρετε την πλάτη του
πίσω καθίσματος στην όρθια θέση,
πρέπει να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι
οι ζώνες ασφαλείας ακολουθούν τη
σωστή διαδρομή, ότι έχουν
τοποθετηθεί σωστά και ότι δεν
έχουν συστραφεί.

Για να αναδιπλώσετε τις πλάτες των
πίσω καθισμάτων:

Προσοχή
Τυχόν αναδίπλωση της πλάτης
πίσω καθίσματος πριν αναδιπλωθεί
το μαξιλάρι μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στο πίσω κάθισμα.
Αναδιπλώνετε πάντοτε το μαξιλάρι
και την πλάτη του πίσω
καθίσματος.
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1. Μετακινήστε προς τα κάτω τα
προσκέφαλα πιέζοντας την
ασφάλεια.
Σημείωση
Για να εξοικονομήσετε αρκετό
χώρο για τη ρύθμιση του πίσω
καθίσματος, σύρετε το μπροστινό
κάθισμα προς τα εμπρός και
ρυθμίστε την πλάτη του
μπροστινού καθίσματος στην
όρθια θέση.

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.

GO3E4007A
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Αποθήκευση

2. Τραβήξτε τον ιμάντα κάτω από
την έδρα του καθίσματος. Τότε, η
έδρα του καθίσματος πέφτει
αυτόματα.

1. Τραβήξτε το μοχλό απασφάλισης
στο επάνω μέρος της πλάτης του
πίσω καθίσματος.

Σημείωση
Μην τοποθετείτε τίποτε στο
δάπεδο.
Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η
έδρα του καθίσματος να μην
αναδιπλωθεί σωστά ή να υποστεί
ζημιά.
GO3E4010A

GO3E4008A

2. Αναδιπλώστε την πλάτη του
καθίσματος προς τα εμπρός και
κάτω.

GO3E4009A

3. Περάστε τις ζώνες ασφαλείας
των ακριανών καθισμάτων μέσα
στους οδηγούς τους.

Αποθήκευση

4. Για να επαναφέρετε την πλάτη
του καθίσματος στην αρχική της
θέση, τραβήξτε τη ζώνη
ασφαλείας έξω από τους
οδηγούς της ζώνης και τραβήξτε
την πλάτη του πίσω καθίσματος
προς τα πάνω. Πιέστε την πλάτη
του καθίσματος για να ασφαλίσει
στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι το
έλασμα δεν πιέζει τις ζώνες
ασφαλείας.
Η ζώνη ασφαλείας του πίσω μεσαίου
καθίσματος μπορεί να ασφαλίσει
όταν ανεβάζετε την πλάτη του
καθίσματος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,
αφήστε τη ζώνη να τυλιχθεί εντελώς
και αρχίστε ξανά.
Εάν εξακολουθεί να είναι
ασφαλισμένη, δοκιμάστε ξανά
αφότου τραβήξετε την έδρα προς τα
έξω.
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{Προειδοποίηση

Προσοχή

Για να επαναφέρετε την έδρα του
πίσω καθίσματος στη θέση της,
τοποθετήστε την πίσω πλευρά της
έδρας του καθίσματος στην αρχική
της θέση, αφού βεβαιωθείτε ότι οι
ιμάντες των ζωνών ασφαλείας δεν
έχουν συστραφεί ή παγιδευτεί
κάτω από την έδρα του
καθίσματος, και στη συνέχεια
πιέστε την μπροστινή πλευρά της
έδρας του καθίσματος δυνατά
προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.

Όταν επαναφέρετε την πλάτη του
πίσω καθίσματος στην όρθια θέση,
τοποθετήστε την πίσω ζώνη
ασφαλείας και τις πόρπες ανάμεσα
στην πλάτη του πίσω καθίσματος
και στην έδρα του καθίσματος.
Βεβαιωθείτε ότι οι πίσω ζώνες
ασφαλείας και οι πόρπες δεν έχουν
παγιδευτεί κάτω από την έδρα του
πίσω καθίσματος.
Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες
ασφαλείας δεν έχουν συστραφεί
ή παγιδευτεί στην πλάτη του
καθίσματος και ότι έχουν
τοποθετηθεί στη σωστή τους θέση.
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Αποθήκευση

{Προειδοποίηση

Προσοχή

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.

Εάν αναδιπλώσετε την πλάτη του
πίσω καθίσματος με τις ζώνες
ασφαλείας ασφαλισμένες στις
πόρπες, μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο κάθισμα ή τις ζώνες
ασφαλείας.

Μην τραβάτε τους μοχλούς
απασφάλισης στο άνω μέρος της
πλάτης των καθισμάτων ενώ το
όχημα κινείται.

Πρέπει πάντοτε να απασφαλίζετε
τις ζώνες ασφαλείας και να τις
επαναφέρετε στην κανονική τους
θέση πριν αναδιπλώσετε την
πλάτη του πίσω καθίσματος.

Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός στους επιβάτες.

{Προειδοποίηση
Μην επιτρέπετε ποτέ στους
επιβάτες να κάθονται επάνω στην
αναδιπλωμένη πλάτη του
καθίσματος όταν το αυτοκίνητο
κινείται, διότι δεν είναι κατάλληλη
θέση για να καθίσουν, ούτε
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις
ζώνες ασφαλείας.
Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα σοβαρό ή θανάσιμο
τραυματισμό σε περίπτωση
ατυχήματος ή απότομου
σταματήματος.
Τα αντικείμενα που μεταφέρονται
επάνω στην αναδιπλωμένη πλάτη
του καθίσματος δεν πρέπει να
υπερβαίνουν σε ύψος το άνω μέρος
των μπροστινών καθισμάτων.
Διαφορετικά, σε περίπτωση
απότομου φρεναρίσματος, το
φορτίο ενδέχεται να μετακινηθεί
προς τα εμπρός και να προκληθεί
τραυματισμός ή ζημιά.

Αποθήκευση

Πρόσθετοι
αποθηκευτικοί χώροι
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Χώρος αποσκευών/εταζέρα
Χώρος αποσκευών

Δίκτυ ευκολίας
Μπορείτε να μεταφέρετε μικρά
φορτία στο δίκτυ ευκολίας.
Πριν τοποθετήσετε το προστατευτικό
δίκτυ, διαβάστε το φύλλο οδηγιών
προσεκτικά.

GC3G4003A

Τοποθετήστε τις επάνω ελαστικές
θηλιές στα επάνω σημεία σύνδεσης
και στη συνέχεια τοποθετήστε τα
κάτω άγκιστρα στα κάτω σημεία
σύνδεσης όπως δείχνει η εικόνα.

Προσοχή
Το δίχτυ αποσκευών έχει
σχεδιαστεί να αντέχει μικρά φορτία.
Μην μεταφέρετε βαριά αντικείμενα
με το δίχτυ αποσκευών.

GC3N4004A

Μπορείτε να τοποθετήσετε εργαλεία
ή εφεδρικό τροχό, κ.λπ.
Τραβήξτε τον ιμάντα και ανασηκώστε
το.
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Αποθήκευση

Εταζέρα

Σημείωση
Εάν δεν τοποθετηθεί στο σωστό
σημείο, μπορεί να τρίζει και να
προκαλέσει φθορά λόγω επαφής
με το πίσω κάθισμα.

Προσοχή
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα
πάνω στην εταζέρα.

GO3E4024A

Ανοίξτε το κάλυμμα του δαπέδου
χώρου αποσκευών και τοποθετήστε
το άγκιστρο στο άγκιστρο για
σακούλες που βρίσκεται στην πλαϊνή
επένδυση όπως φαίνεται στην
εικόνα.
Σημείωση
Εάν δεν τοποθετηθεί στο σωστό
σημείο, μπορεί να τρίζει και να
προκαλέσει φθορά λόγω επαφής
με το πίσω κάθισμα.

GC3N4005A

Μπορείτε να τοποθετήσετε μικρά
αντικείμενα ή να καλύψετε τα
αντικείμενα που αποθηκεύετε στο
χώρο αποσκευών.
Για να χρησιμοποιήσετε την εταζέρα,
κρεμάστε κάθε θηλιά και στα δύο
άγκιστρα της πόρτας χώρου
αποσκευών.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε την
εταζέρα, επανατοποθετήστε την στην
πλάτη του πίσω καθίσματος.

Όταν ανοίγετε την πόρτα χώρου
αποσκευών ανεβαίνει μαζί και η
εταζέρα, μην τοποθετείτε
αντικείμενα επάνω στην εταζέρα
για να μην πέσουν.

Αποθήκευση

Σύστημα σχάρας
οροφής

Απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή για
λεπτομέρειες και τους κανονισμούς
σχετικά με την οδήγηση με τη σχάρα
οροφής φορτωμένη.

Σχάρα οροφής

77

Προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένο στις
πλευρικές ή εγκάρσιες ράβδους.
Μην τοποθετείτε φορτία απευθείας
επάνω στην οροφή.
Όταν η σχάρα οροφής φέρει
φορτίο, το κέντρο βάρους του
οχήματος αλλάζει. Οδηγείτε
προσεκτικά όταν επικρατούν
πλάγιοι άνεμοι και μην οδηγείτε με
μεγάλη ταχύτητα.

GC3E4001A

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
σχάρα οροφής για να μεταφέρετε με
άνεση πρόσθετο φορτίο ή ογκώδη
αντικείμενα.
Η σχάρα οροφής διαθέτει πλευρικές
ράβδους που συνδέονται στην
οροφή.

Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά ή
απώλεια φορτίου ενώ οδηγείτε,
πρέπει να βεβαιώνεστε συχνά ότι η
σχάρα οροφής και το φορτίο έχουν
στερεωθεί καλά.
Όταν μεταφέρετε φορτίο στο
σχάρα οροφής, μη χρησιμοποιείτε
την ηλιοροφή.
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Αποθήκευση

{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.

{Προειδοποίηση
Το μέγιστο φορτίο στις ράγες της
σχάρας οροφής είναι 75 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. Πινακίδα αριθμού
πλαισίου στη σaλίδα 345) 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 ....................................81
Προειδοποιητικές λυχνίες,
δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες .......91
Οθόνες πληροφοριών .................105
Μηνύματα οχήματος....................111
Υπολογιστής ταξιδίου ..................113
Εξατομίκευση οχήματος ..............116

GC3N5001A

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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Όργανα και χειριστήρια

Χειριστήρια τιμονιού

Κόρνα

Υαλοκαθαριστήρες/σύστημ
α πλύσης παρμπρίζ
Υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ

GC3N5002A

Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα
Infotainment και το Cruise control
από τα χειριστήρια στο τιμόνι.
Βλ. Σύστημα Ιnfotainment.
Βλ. Cruise control στη σaλίδα 244.

GC3N5003A

Πατήστε Y
TDL033A

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.
2: Συνεχής λειτουργία, γρήγορη
ταχύτητα.

Όργανα και χειριστήρια

1: Συνεχής λειτουργία, αργή
ταχύτητα.
3: Διακοπτόμενη λειτουργία.
O: Σύστημα απενεργοποιημένο.
3: 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
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.
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Ρυθμιζόμενο μεσοδιάστημα
λειτουργίας
υαλοκαθαριστήρων

Γρήγορη ταχύτητα = γυρίστε τον
περιστροφικό ρυθμιστή προς τα
κάτω

Σύστημα πλύσης παρμπρίζ

TDL032A

Περιστρέψτε το ρυθμιστή για να
ρυθμίσετε το μεσοδιάστημα
λειτουργίας των υαλοκαθαριστήρων
που επιθυμείτε:
Αργή ταχύτητα = γυρίστε τον
περιστροφικό ρυθμιστή προς τα
πάνω

TDL030A

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

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.

Όργανα και χειριστήρια

{Προειδοποίηση
Μην ψεκάζετε υγρό πλύσης στο
παρμπρίζ όταν επικρατούν
συνθήκες πολύ χαμηλής
θερμοκρασίας.

Υαλοκαθαριστήρας/σύστημ
α πλύσης πίσω παρμπρίζ
Υαλοκαθαριστήρας
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Πατήστε το κάτω μέρος του διακόπτη
για διακοπτόμενη λειτουργία του
υαλοκαθαριστήρα.
Για να απενεργοποιήσετε τον
υαλοκαθαριστήρα, γυρίστε το
μοχλοδιακόπτη στην ουδέτερη θέση.

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.

Σύστημα πλύσης

TEL021A

Για να τεθεί σε λειτουργία ο πίσω
υαλοκαθαριστήρας, πατήστε το
διακόπτη στο άκρο του
μοχλοδιακόπτη.
Πατήστε το επάνω μέρος του
διακόπτη για συνεχή λειτουργία του
υαλοκαθαριστήρα.

TDL031A

Πιέστε το μοχλοδιακόπτη προς το
ταμπλό.
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Το υγρό πλύσης ψεκάζεται πάνω
στο πίσω παρμπρίζ και ο
υαλοκαθαριστήρας εκτελεί ορισμένες
διαδρομές.

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.
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.

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.

Όργανα και χειριστήρια

Ρολόι
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Πρίζες ρεύματος

<Τύπος 2>

<Τύπος 1>

GC3N5004A
GC3G5014A

Η ημερομηνία και η ώρα
εμφανίζονται στην οθόνη του
συστήματος Ιnfotainment.
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις
ρυθμίσεις της ώρας και της
ημερομηνίας.
Βλ. Σύστημα Ιnfotainment.

GC3N5005A

Μια πρίζα ρεύματος 12V βρίσκεται
στην κεντρική κονσόλα.
Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος
των ηλεκτρικών αξεσουάρ δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 120 W.
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Σημείωση
Κλείστε το κάλυμμα όταν δεν τη
χρησιμοποιείτε.

Προσοχή

GC3N5006A

Μία πρίζα ρεύματος 230V βρίσκεται
κάτω από το πίσω μέρος της
κεντρικής κονσόλας.
Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος
των ηλεκτρικών αξεσουάρ δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 150 W.
Η πρίζα ρεύματος είναι ανενεργή
όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
κλειστός.
Η πρίζα είναι επίσης ανενεργή σε
περίπτωση χαμηλής τάσης της
μπαταρίας.

{Προειδοποίηση
Όταν συνδέετε μια μονάδα σε
πηγή ισχύος μπορεί να
δημιουργηθούν σπινθήρες, αυτό
είναι φυσιολογικό.

Μη συνδέετε αξεσουάρ
ρευματοδότησης, π.χ. ηλεκτρικούς
φορτιστές ή μπαταρίες.

Μην κάνετε τέτοιες συνδέσεις
κοντά σε εύφλεκτες ή εκρηκτικές
ουσίες.

Μη χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα
φις, διότι οι πρίζες θα υποστούν
ζημιά.

Μη θέτετε σε λειτουργία τον
κινητήρα στα σημεία όπου ο
μετατροπέας είναι συνδεδεμένος ή
σε λειτουργία.
Ο μετατροπέας δεν λειτουργεί με
τις περισσότερες συσκευές που
έχουν σχεδιαστεί να παράγουν
θερμότητα, όπως οι στεγνωτήρες
μαλλιών, τα σίδερα, οι τοστιέρες, οι
θερμαντήρες και οι καφετιέρες διότι
αυτές οι συσκευές αντλούν
μεγάλες ποσότητες ρεύματος άνω
των 150 Watt.

Όργανα και χειριστήρια

Αναπτήρας

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.

GC3G5001A

Για να ενεργοποιηθεί ο αναπτήρας,
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.

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
στον εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή της περιοχής σας.
Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός και ζημιά στο όχημά
σας.
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{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.
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Προσοχή

Σταχτοδοχεία

Προσοχή

Ο κύλινδρος του αναπτήρα που
έχει πυρακτωθεί μπορεί να είναι
καυτός.

Τα τσιγάρα και τα άλλα υλικά
καπνιστή μπορεί να προκαλέσουν
φωτιά. Μην τοποθετείτε χαρτιά ή
άλλα εύφλεκτα υλικά μέσα στο
σταχτοδοχείο.

Μην αγγίζετε τον κύλινδρο του
αναπτήρα και μην αφήνετε τα
παιδιά να ενεργοποιούν ή να
παίζουν με τον αναπτήρα.

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

Το καυτό μέταλλο μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό και ζημιά
στο όχημα ή υλική ζημία τρίτων.
GC3G5002A

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.

Όργανα και χειριστήρια

Προειδοποιητικές
λυχνίες, δείκτες και
ενδεικτικές λυχνίες
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Χιλιομετρητής

Ταχύμετρο

GC3G5015A
GC3N5016A

Ο χιλιομετρητής δείχνει την
απόσταση που έχει διανύσει το
αυτοκίνητό σας σε χιλιόμετρα ή μίλια.
THR012A

Δείχνει την ταχύτητα του οχήματος.

Υπάρχει ένας ανεξάρτητος
χιλιομετρητής ταξιδίου, ο οποίος
μετρά την απόσταση που έχει
διανύσει το αυτοκίνητό σας από τον
τελευταίο μηδενισμό την ένδειξης.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
στον πίνακα οργάνων, στην οθόνη
εμφανίζονται εναλλάξ οι ακόλουθες
ενδείξεις:
Χιλιομετρητής Χιλιομετρητής
ταξιδίου
Σημείωση
Για να μηδενίσετε το χιλιομετρητή
ταξιδίου, πατήστε το κουμπί επί
μερικά δευτερόλεπτα.
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Στροφόμετρο

Πετρελαιοκινητήρας

Προσοχή

Βενζινοκινητήρας

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

Δείκτης καυσίμου

GC3E5004A
GC3E5003A

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

TEL039A

Δείχνει τη στάθμη του καυσίμου στο
ρεζερβουάρ.

Όργανα και χειριστήρια

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.
Λόγω της ανακίνησης του καυσίμου
μέσα στο ρεζερβουάρ κατά την
πέδηση, την επιτάχυνση ή τις
στροφές, η βελόνα του δείκτη
καυσίμου μετακινείται.

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

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.
Το χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών
έχει την εξής σημασία:
κόκκινη = κίνδυνος, σημαντική
υπενθύμιση
κίτρινη = προειδοποίηση,
πληροφορίες, βλάβη
πράσινη, μπλε, λευκή = επιβεβαίωση
ενεργοποίησης
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Ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα οργάνων
Τύπος 1

GC3E5001B
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Οθόνη κιβωτίου ταχυτήτων

Φλας
Η ενδεικτική λυχνία G αναβοσβήνει
με πράσινο χρώμα.
Αναβοσβήνει
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εάν
ενεργοποιήσετε τα φλας ή τα αλάρμ.
Αναβοσβήνει γρήγορα
Έχει καεί ο λαμπτήρας κάποιου φλας
ή η σχετική ασφάλεια.
Βλ. Αντικατάσταση λαμπτήρων στη
σaλίδα 282. Βλ. Ασφάλειες στη
σaλίδα 289.

TGL023A

Εμφανίζει την επιλεγμένη σχέση ή
λειτουργία στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Βλ. Ειδοποίηση για στροφή και
αλλαγή λωρίδας στη σaλίδα 124.

Υπενθυμίσεις ζώνης
ασφαλείας
Η λυχνία > ανάβει ή αναβοσβήνει με
κόκκινο χρώμα.
Η ενδεικτική λυχνία C για το κάθισμα
του συνοδηγού ανάβει ή
αναβοσβήνει, όταν το κάθισμα είναι
κατειλημμένο.
Η ενδεικτική λυχνία q>>>r για τα
πίσω καθίσματα ανάβει στο κέντρο
πληροφοριών οδηγού (DIC).
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.

Όργανα και χειριστήρια

Εάν η ζώνη ασφαλείας προσδεθεί, η
λυχνία σβήνει και η ηχητική
προειδοποίηση παύει να ηχεί.
Βλ. Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων
στη σaλίδα 48.

Λυχνία αερόσακου και
εντατήρα ζώνης ασφαλείας
Η ενδεικτική λυχνία 9 ανάβει με
κόκκινο χρώμα.
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.
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Λυχνία
ενεργοποίησης-απενεργοπ
οίησης αερόσακου

{Προειδοποίηση
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για την άμεση αποκατάσταση της
αιτίας της βλάβης.
Βλ. Σύστημα αερόσακων στη
σaλίδα 50.
Βλ. "Εντατήρες ζωνών ασφαλείας"
στην ενότητα Ζώνες ασφαλείας στη
σaλίδα 46.

GC3G3001A

Οι ενδεικτικές λυχνίες βρίσκονται στο
ταμπλό.
Η ενδεικτική λυχνία V για τον
αερόσακο του συνοδηγού ανάβει.
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Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι
αναμμένη, ο αερόσακος του
συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος
και στο κάθισμα του συνοδηγού δεν
πρέπει να τοποθετηθεί παιδικό ή
βρεφικό κάθισμα.
Η ενδεικτική λυχνία U για τον
αερόσακο του συνοδηγού ανάβει.
Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι
σβηστή, ο αερόσακος του συνοδηγού
είναι απενεργοποιημένος.

{Προειδοποίηση
Εάν παραμείνουν αναμμένες και οι
δύο ενδεικτικές λυχνίες, ή σβήσουν
και οι δύο, υπάρχει πρόβλημα στο
σύστημα κατάστασης αερόσακου
συνοδηγού.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για την άμεση αποκατάσταση της
αιτίας του προβλήματος.

Λυχνία συστήματος
φόρτισης
Η ενδεικτική λυχνία " ανάβει με
κόκκινο χρώμα.
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.

Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν σβήνει ή
εάν ανάψει ενώ οδηγείτε, σημαίνει ότι
υπάρχει βλάβη στο σύστημα ελέγχου
εκπομπών. Φροντίστε ώστε το
όχημα να ελεγχθεί σε έναν
επισκευαστή.

Προσοχή
Η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι
το όχημα παρουσιάζει πρόβλημα
που χρήζει προσοχής.

Η ενδεικτική λυχνία * ανάβει με
κίτρινο χρώμα.

Εάν οδηγήσετε το όχημα ενώ η
ενδεικτική λυχνία βλάβης είναι
αναμμένη ή αναβοσβήνει, μπορεί
να προκληθεί ζημιά στο σύστημα
ελέγχου εκπομπών καυσαερίων
και να επηρεαστεί η οικονομία
καυσίμου και η διευθυντικότητα του
οχήματός σας.

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

Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε
στον εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή της περιοχής σας.

Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή.

Ενδεικτική λυχνία βλάβης

Όργανα και χειριστήρια

Λυχνία επικείμενου σέρβις
του οχήματος

Προειδοποιητική λυχνία
συστήματος φρένων

Η ενδεικτική λυχνία B ανάβει όταν
το όχημα χρειάζεται σέρβις.

Η ενδεικτική λυχνία $ ανάβει με
κόκκινο χρώμα.

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. Μηνύματα οχήματος στη
σaλίδα 111.
Λυχνία ’Πατήστε το πεντάλ του
συμπλέκτη’
Η ενδεικτική λυχνία # ανάβει με
κίτρινο χρώμα.
Ανάβει όταν πρέπει να πατήσετε το
πεντάλ του συμπλέκτη για την
επανεκκίνηση του κινητήρα.
Βλ. Αυτόματη λειτουργία start/stop
κινητήρα στη σaλίδα 223.

Βλ. Υγρό φρένων στη σaλίδα 275.
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{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.
Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης εάν το μηχανικό
χειρόφρενο είναι τραβηγμένο.
Βλ. Χειρόφρενο στη σaλίδα 240.
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Προειδοποιητική λυχνία
συστήματος
αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS)
Η ενδεικτική λυχνία ! ανάβει με
κίτρινο χρώμα.
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 239.

Ενδεικτική λυχνία επιλογής
μεγαλύτερης σχέσης
Η ενδεικτική λυχνία * ανάβει όταν
πρέπει να επιλέξετε την αμέσως
μεγαλύτερη σχέση για τη βέλτιστη
οικονομία καυσίμου.
Βλ. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων στη
σaλίδα 236

Ενδεικτική λυχνία
συστήματος καταρρίχησης
(HDC)
Η ενδεικτική λυχνία 5 ανάβει με
πράσινο χρώμα όταν το σύστημα
είναι έτοιμο.
Η ενδεικτική λυχνία 5 αναβοσβήνει
με πράσινο χρώμα όταν το σύστημα
είναι ενεργοποιημένο.
Βλ. Συστήματα ελέγχου οδηγικής
συμπεριφοράς στη σaλίδα 241.

Προειδοποιητική λυχνία
υδραυλικού τιμονιού
Η λυχνία E ανάβει με κίτρινο χρώμα.

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.

Όργανα και χειριστήρια

Ενδεικτική λυχνία συστήματος
υποβοήθησης στάθμευσης
υπερήχων
Η ενδεικτική λυχνία X ανάβει με
κίτρινο χρώμα.
 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.
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Ενδεικτική λυχνία
ηλεκτρονικού συστήματος
ελέγχου ευστάθειας (ESC)

Λυχνία απενεργοποιημένου
ηλεκτρονικού συστήματος
ελέγχου ευστάθειας (ESC)

Η ενδεικτική λυχνία d ανάβει ή
αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.

Η ενδεικτική λυχνία g ανάβει με
κίτρινο χρώμα.

Ανάβει
Υπάρχει σφάλμα στο σύστημα.
Μπορείτε να συνεχίσετε να οδηγείτε.
Η ευστάθεια κατά την οδήγηση
ενδέχεται ωστόσο να μειωθεί
ανάλογα με τις συνθήκες του
οδοστρώματος.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για την αποκατάσταση της αιτίας της
βλάβης.

Ανάβει όταν το σύστημα είναι
απενεργοποιημένο.

Αναβοσβήνει
Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
Η ισχύς του κινητήρα ενδέχεται να
μειωθεί και το όχημα να φρενάρει
αυτόματα σε ένα μικρό βαθμό.

Ενδεικτική λυχνία
απενεργοποιημένου
συστήματος ελέγχου
πρόσφυσης (TC)
Η ενδεικτική λυχνία i ανάβει με
κίτρινο χρώμα.
Ανάβει όταν το σύστημα είναι
απενεργοποιημένο.

Ενδεικτική λυχνία
συστήματος
παρακολούθησης πίεσης
ελαστικών
Η ενδεικτική λυχνία 7 ανάβει με
κίτρινο χρώμα.
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Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης και σβήνει λίγο μετά την
εκκίνηση του κινητήρα.
Εάν η λυχνία ανάψει ενώ οδηγείτε, το
σύστημα παρακολούθησης πίεσης
ελαστικών ανιχνεύει ότι ένα ή
περισσότερα από τα ελαστικά σας
έχουν πολύ χαμηλή πίεση.
Σταματήστε το όχημα σε ένα
ασφαλές σημείο, ελέγξτε τα ελαστικά
και φουσκώστε τα στη συνιστώμενη
πίεση που αναγράφεται στην ετικέτα
πιέσεων ελαστικών.
Όταν το σύστημα ανιχνεύσει βλάβη,
η λυχνία αναβοσβήνει επί ένα λεπτό
περίπου και μετά παραμένει
αναμμένη για τον υπόλοιπο κύκλο
ανάφλεξης.
Η λυχνία βλάβης παραμένει
αναμμένη μέχρι το πρόβλημα να
διορθωθεί. Φροντίστε ώστε το όχημα
να ελεγχθεί σε έναν επισκευαστή.
Βλ. Λειτουργία συστήματος
παρακολούθησης πίεσης ελαστικών
στη σaλίδα 297.

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

Αναβοσβήνει όταν το φίλτρο
σωματιδίων πετρελαίου χρειάζεται
καθαρισμό και οι προηγούμενες
συνθήκες οδήγησης δεν επέτρεψαν
τον αυτόματο καθαρισμό του.
Συνεχίστε να οδηγείτε και, εάν είναι
εφικτό, φροντίστε οι στροφές του
κινητήρα να μη μειωθούν κάτω από
τις 2000 σ.α.λ.

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

Σβήνει μόλις η διαδικασία
αυτοκαθαρισμού ολοκληρωθεί.

Ενδεικτική λυχνία φίλτρου
σωματιδίων πετρελαίου

Προειδοποιητική λυχνία
θερμοκρασίας ψυκτικού
κινητήρα

Η ενδεικτική λυχνία L αναβοσβήνει
με κίτρινο χρώμα.

Βλ. Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
στη σaλίδα 227.

Η ενδεικτική λυχνία C ανάβει με
κόκκινο χρώμα.
Αυτή η λυχνία σας ειδοποιεί ότι το
ψυκτικό του κινητήρα έχει
υπερθερμανθεί.

Όργανα και χειριστήρια

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 στον
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της
περιοχής σας.

Λυχνία πίεσης λαδιού
κινητήρα
Η ενδεικτική λυχνία : ανάβει με
κόκκινο χρώμα.
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 266.
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Προειδοποιητική λυχνία
χαμηλής στάθμης καυσίμου
Η λυχνία . ανάβει με κίτρινο χρώμα.
Ανάβει όταν η στάθμη στο
ρεζερβουάρ είναι πολύ χαμηλή.

Προσοχή
Μην αφήνετε το καύσιμο να
εξαντληθεί.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στον καταλυτικό μετατροπέα.
Βλ. Καταλυτικός μετατροπέας στη
σaλίδα 228.

Λυχνία συστήματος
ακινητοποίησης
Η ενδεικτική λυχνία A ανάβει με
κίτρινο χρώμα.
Ανάβει όταν υπάρχει βλάβη. Ο
κινητήρας δεν μπορεί να τεθεί σε
λειτουργία.

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

Φροντίστε ώστε το όχημα να
ελεγχθεί σε έναν επισκευαστή
αμέσως.

Λυχνία μειωμένης ισχύος
κινητήρα

Λυχνία αναμμένης μεγάλης
σκάλας

Η ενδεικτική λυχνία w ανάβει με
κίτρινο χρώμα.

Η λυχνία 3 ανάβει με μπλε χρώμα.

Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης και σβήνει λίγο μετά την
εκκίνηση του κινητήρα.
Εάν η λυχνία ανάψει μαζί με τη
λυχνία επικείμενου σέρβις του
οχήματος ενώ οδηγείτε, σημαίνει ότι
υπάρχει πρόβλημα στο όχημα.
Σταματήστε το όχημα σε ένα
ασφαλές σημείο και επανεκκινήστε
τον κινητήρα μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Μπορείτε να οδηγήσετε το όχημα με
μειωμένη ταχύτητα όσο η λυχνία
μειωμένης ισχύος κινητήρα είναι
αναμμένη.

Ανάβει όταν είναι αναμμένη η μεγάλη
σκάλα και κατά το σινιάλο
προβολέων.
Βλ. Επιλογέας μεγάλης/μεσαίας
σκάλας προβολέων στη σaλίδα 122.

Ενδεικτική λυχνία φώτων
πορείας ημέρας (DRL)
Η ενδεικτική λυχνία i ανάβει με
πράσινο χρώμα.
Ανάβει όταν είναι αναμμένα τα φώτα
πορείας ημέρας.
Βλ. Φώτα πορείας ημέρας (DRL) στη
σaλίδα 123.
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Λυχνία φώτων ομίχλης

Λυχνία cruise control light

Η ενδεικτική λυχνία # ανάβει με
πράσινο χρώμα.

Η ενδεικτική λυχνία I ανάβει με
λευκό χρώμα.

Ανάβει όταν είναι αναμμένα τα
μπροστινά φώτα ομίχλης.

Ανάβει όταν το σύστημα cruise
control είναι ενεργοποιημένο.

Βλ. Μπροστινά φώτα ομίχλης στη
σaλίδα 125.

Η ενδεικτική λυχνία I ανάβει με
πράσινο χρώμα.

Λυχνία πίσω φώτων
ομίχλης
Η ενδεικτική λυχνία s ανάβει με
κίτρινο χρώμα.
Ανάβει όταν είναι αναμμένα τα πίσω
φώτα ομίχλης.
Βλ. Πίσω φώτα ομίχλης στη
σaλίδα 125.

Ενδεικτική λυχνία πίσω
φώτων
Η ενδεικτική λυχνία ; ανάβει με
πράσινο χρώμα.
Ανάβει όταν είναι αναμμένα τα πίσω
φώτα.
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Οθόνες πληροφοριών
Κέντρο πληροφοριών
οδηγού (DIC)

Ανάβει όταν το cruise control είναι
ενεργοποιημένο .

Λυχνία ανοικτής πόρτας
Η ενδεικτική λυχνία U ανάβει με
κόκκινο χρώμα.
Ανάβει όταν ανοίξει κάποια πόρτα ή
η πόρτα του χώρου αποσκευών.

GC3G5004A

Το κέντρο πληροφοριών οδηγού
(DIC) βρίσκεται στον πίνακα
οργάνων.
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 Ρύθμιση ζώνης πυξίδας
 Επαναβαθμονόμηση πυξίδας
Μπορείτε να επιλέξετε κάθε μενού
από τον περιστροφικό ρυθμιστή στο
μοχλοδιακόπτη των φλας.
Διάρκεια ζωής λαδιού κινητήρα

Για να επιλέξετε το μενού ρυθμίσεων,
πατήστε το κουμπί MENU στο
μοχλοδιακόπτη των φλας.
Μπορείτε να επιλέξετε τα παρακάτω
με την εξής σειρά:
 Διάρκεια ζωής λαδιού κινητήρα
 Ρύθμιση γλώσσας
 Ρύθμιση πυξίδας
 Εκμάθηση ελαστικών
 Φορτίο ελαστικών

Όταν η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής
λαδιού είναι χαμηλή, εμφανίζεται ο
κωδικός μηνύματος οχήματος 82
(Αλλαγή λαδιού κινητήρα σύντομα)
στο κέντρο πληροφοριών οδηγού
(DIC). Το λάδι του κινητήρα πρέπει
να αλλαχτεί το συντομότερο δυνατόν.
Μετά από μια αλλαγή λαδιού
κινητήρα, στο σύστημα ελέγχου
διάρκειας ζωής λαδιού κινητήρα
πρέπει να μηδενίζεται. Για να το
μηδενίσετε, πατήστε το κουμπί
SET/CLR επί μερικά δευτερόλεπτα.

TDL169A

 Ρύθμιση μονάδων μέτρησης

Εάν εμφανίζεται ο αριθμός 98,
σημαίνει ότι υπολείπεται το 98% της
τρέχουσας διάρκειας ζωής λαδιού.

Βλ. Λάδι κινητήρα στη σaλίδα 266.
GC3N5010A

Εμφανίζει μια εκτίμηση της
υπολειπόμενης ωφέλιμης διάρκειας
ζωής λαδιού.

Όργανα και χειριστήρια

Αλλαγή των μονάδων μέτρησης, η
επιλεγμένη μονάδα μέτρησης
αναβοσβήνει.

Ρύθμιση μονάδων μέτρησης

Πατήστε το κουμπί SET/CLR για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Ρύθμιση γλώσσας
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 1: Αλφάβητο
 2: Αραβικοί αριθμοί
Αλλαγή των μονάδων μέτρησης, η
επιλεγμένη μονάδα μέτρησης
αναβοσβήνει.
Πατήστε το κουμπί SET/CLR για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Εκμάθηση ελαστικών

TEL085A

Πατήστε το κουμπί SET/CLR επί
μερικά δευτερόλεπτα.
Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή
για να επιλέξετε μια από τις
ρυθμίσεις.
 1: Βρετανικό σύστημα (MPH, C)
 2: Αμερικανικό σύστημα
(MPH, F)

 3: Μετρικό σύστημα (km/h, C)

TEL086A

Πατήστε το κουμπί SET/CLR επί
μερικά δευτερόλεπτα.
Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή
για να επιλέξετε μια από τις
ρυθμίσεις.

TNA020A
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Αυτή η οθόνη επιτρέπει την
αντιστοίχιση ενός καινούργιου
ελαστικού με τη ζάντα μέσω των
αισθητήρων TPMS.
Για να επεξεργαστείτε την
αντιστοίχιση, πατήστε το κουμπί
SET/CLR επί μερικά δευτερόλεπτα.
Βλ. Ενδεικτική λυχνία συστήματος
παρακολούθησης πίεσης ελαστικών
στη σaλίδα 101.
Φορτίο ελαστικών

GC3E5005A

Πατήστε το κουμπί SET/CLR επί
μερικά δευτερόλεπτα για να
επιλέξετε το μενού.
Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή
για να επιλέξετε μια από τις
ρυθμίσεις.
 Φορτίο 1: Lo
 Φορτίο 2: Eco
 Φορτίο 3: Hi
Ρύθμιση πυξίδας

Ένδειξη πυξίδας
Δείχνει την κατεύθυνση του
οχήματος ως προς 8 κατευθύνσεις
(Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ).
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 360 °. Μέχρι
να ρυθμιστεί, η πυξίδα δεν θα
λειτουργεί σωστά.

Όργανα και χειριστήρια

Ρύθμιση ζώνης πυξίδας

Γεωγραφική ζώνη (Περιοχή)

GC3G5013A

Πατήστε το κουμπί SET/CLR επί
μερικά δευτερόλεπτα για να ορίσετε
τη ζώνη πυξίδας και γυρίστε τον
περιστροφικό ρυθμιστή για να
επιλέξετε μία από τις ρυθμίσεις.
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Η Ζώνη (Περιοχή) πρέπει να
επιλέγεται κατάλληλα με βάση τις
Γεωγραφικές ζώνες (Περιοχή 1-15).

Θα εμφανιστεί η ένδειξη Please
confirm what you seleted (Παρακαλώ
επιβεβαιώστε την επιλογή σας) επί
μερικά δευτερόλεπτα, και θα
μεταβείτε στη ρύθμιση Ζώνη πυξίδας
(ορισμός περιοχής).
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Οθόνη βασικών
πληροφοριών (BID)

Επαναβαθμονόμηση πυξίδας

<Τύπος 1>

GC3G5011A
GC3G5010A

πατήστε το κουμπί SET/CLR επί
μερικά δευτερόλεπτα για να γίνει
επαναβαθμονόμηση και οδηγήστε
διαγράφοντας κύκλους (360), η
πυξίδα θα αναβοσβήνει ενώ
οδηγείτε.

Όταν ολοκληρώσετε την οδήγηση
(360), στην οθόνη θα εμφανιστεί η
κατεύθυνση που αποθηκεύτηκε στο
σύστημα και η οθόνη θα μεταβεί
στην επαναβαθμονόμηση πυξίδας
εντός 30 δευτερολέπτων.

GC3G5014A

Όργανα και χειριστήρια
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Μηνύματα οχήματος

<Τύπος 2>

Μηνύματα οχήματος
Τα μηνύματα εμφανίζονται στο
κέντρο πληροφοριών οδηγού (DIC)
ή με τη μορφή ηχητικής
προειδοποίησης.
Ανάλογα με τον εξοπλισμό και την
εξατομίκευση του οχήματος,
ορισμένες από τις λειτουργίες που
περιγράφονται παρακάτω μπορεί να
μην είναι διαθέσιμες.
GC3N5004A

Εμφανίζεται η ημερομηνία, η ώρα, η
εξωτερική θερμοκρασία και
πληροφορίες του συστήματος
Infotainment.
Όταν το σύστημα Ιnfotainment είναι
ενεργοποιημένο, εμφανίζονται οι
ρυθμίσεις για την εξατομίκευση του
οχήματος.
Βλ. Εξατομίκευση του οχήματος στη
σaλίδα 116.

Προσοχή
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα
οχήματος, φροντίστε το όχημα να
ελεγχθεί αμέσως σε έναν
επισκευαστή.

GC3N5011A

Τα μηνύματα οχήματος
προβάλλονται με μορφή κωδικών
αριθμών.
Αρ. Μήνυμα οχήματος
15

Βλάβη λυχνίας τρίτου φωτός
φρένων

16

Σέρβις φώτων φρένων

18

Βλάβη μεσαίας σκάλας
αριστερού προβολέα

20

Βλάβη μεσαίας σκάλας δεξιού
προβολέα

112

Όργανα και χειριστήρια

Αρ. Μήνυμα οχήματος
21

Βλάβη αριστερού μπροστινού
φωτός θέσης

22

Βλάβη δεξιού μπροστινού
φωτός θέσης

23

Βλάβη φωτός όπισθεν

24

Βλάβη φωτισμού πινακίδας
κυκλοφορίας

25

Βλάβη αριστερού μπροστινού
φλάς

26

Βλάβη αριστερού πίσω φλάς

27

Βλάβη δεξιού μπροστινού
φλάς

28

Βλάβη δεξιού πίσω φλάς
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Σέρβις του συστήματος
τετράτροχης κίνησης

82

Αλλάξτε το λάδι του κινητήρα
το συντομότερο δυνατό

84

Μειωμένη ισχύς κινητήρα

89

Λυχνία επικείμενου σέρβις
του οχήματος

125 Βαθμονόμηση πυξίδας Οδηγήστε σε κύκλους

Αρ. Μήνυμα οχήματος
128 Καπό ανοικτό
173 Τετρακίνηση
απενεργοποιημένη
256 Το AWD είναι προσωρινά
απενεργοποιημένο.

Προειδοποιητικές ηχητικές
ενδείξεις
Κατά την εκκίνηση του
κινητήρα ή ενώ οδηγείτε
 Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν έχει
προσδεθεί.
 Εάν το όχημα υπερβεί μια
συγκεκριμένη ταχύτητα με το
χειρόφρενο τραβηγμένο.
 Στο κέντρο πληροφοριών οδηγού
εμφανίζεται ένας κωδικός
προειδοποίησης.

Όταν το όχημα είναι
σταθμευμένο ή/και ανοίξει
κάποια πόρτα
 Όταν το κλειδί βρίσκεται στο
διακόπτη ανάφλεξης.
 Με τα εξωτερικά φώτα αναμμένα.

Όργανα και χειριστήρια
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Μέση ταχύτητα  Απόσταση που
μπορεί να διανυθεί με το
υπολειπόμενο καύσιμο Μέση
κατανάλωση Χρόνος οδήγησης
Μέση ταχύτητα

Υπολογιστής ταξιδίου
Υπολογιστής ταξιδίου

Μπορείτε να μηδενίσετε κάποιες από
τις ενδείξεις πατώντας το κουμπί
SET/CLR.

Μέση ταχύτητα

TDL168A

GC3G5005A

Ο υπολογιστής ταξιδίου βρίσκεται
στο κέντρο πληροφοριών οδηγού
(DIC).
Παρέχει στον οδηγό πληροφορίες
σχετικά με την οδήγηση, όπως η
μέση ταχύτητα, η απόσταση που
μπορεί να διανυθεί με το
υπολειπόμενο καύσιμο, η μέση
κατανάλωση και ο χρόνος οδήγησης.

Για να χειριστείτε τον υπολογιστή
ταξιδίου, γυρίστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή στο μοχλοδιακόπτη των
φλας.
Κάθε φορά που γυρίζετε τον
περιστροφικό ρυθμιστή, στην οθόνη
εμφανίζονται εναλλάξ οι ακόλουθες
ενδείξεις:
GC3G5006A

Εμφανίζεται η μέση ταχύτητα.
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Η μέση ταχύτητα αθροίζεται όσο ο
κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία
ακόμη κι αν το αυτοκίνητο δεν
κινείται.

Απόσταση που μπορεί να
διανυθεί με το υπολειπόμενο
καύσιμο

Για να μηδενίσετε τη μέση ταχύτητα,
πατήστε το κουμπί SET/CLR.

GC3N5014A

Εμφανίζεται η εκτιμώμενη απόσταση
που μπορεί να διανύσει το
αυτοκίνητο με το υπολειπόμενο
καύσιμο στο ρεζερβουάρ.
Εάν συμπληρώσετε καύσιμο όταν το
όχημα βρίσκεται σε κεκλιμένο
έδαφος ή εάν η μπαταρία είναι
αποσυνδεδεμένη, ο υπολογιστής
ταξιδίου δεν μπορεί να εμφανίσει την
πραγματική τιμή.

Σημείωση
Ως βοηθητική συσκευή, ο
υπολογιστής ταξιδίου μπορεί να
αντιμετωπίσει δυσκολίες με τον
υπολογισμό της πραγματικής
απόστασης που μπορεί να
διανυθεί με το υπολειπόμενο
καύσιμο, ανάλογα με τις συνθήκες.
Η απόσταση που μπορεί να
διανυθεί με το υπολειπόμενο
καύσιμο μπορεί να μεταβληθεί
ανάλογα με την οδηγική
συμπεριφορά του οδηγού, το
οδόστρωμα και την ταχύτητα του
αυτοκινήτου, καθώς υπολογίζεται
σύμφωνα με την επάρκεια
καυσίμου η οποία μεταβάλλεται.

Όργανα και χειριστήρια

Μέση κατανάλωση

Χρόνος οδήγησης
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Για να μηδενίσετε το χρόνο
οδήγησης, πατήστε το κουμπί
SET/CLR επί μερικά δευτερόλεπτα.
Σημείωση
Η μέση ταχύτητα, η απόσταση που
μπορεί να διανυθεί με το
υπολειπόμενο καύσιμο και η μέση
κατανάλωση μπορεί να διαφέρουν
από τις πραγματικές τιμές,
ανάλογα με τις συνθήκες
οδήγησης, το στυλ οδήγησης ή την
ταχύτητα του αυτοκινήτου.

GC3G5007A

Εμφανίζεται η μέση κατανάλωση.
Η μέση κατανάλωση αθροίζεται όσο
ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία
ακόμη κι αν το αυτοκίνητο δεν
κινείται.
Για να μηδενίσετε τη μέση
κατανάλωση, πατήστε το κουμπί
SET/CLR.

TDL127A

Εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος
οδήγησης.
Ο χρόνος οδήγησης αθροίζεται από
τον τελευταίο μηδενισμό του χρόνου
οδήγησης ακόμη κι όταν το
αυτοκίνητο δεν κινείται.
Για διακοπή ή έναρξη του χρόνου
οδήγησης, πατήστε το κουμπί
SET/CLR.
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Εξατομίκευση
οχήματος

Για κλείσιμο ή επιστροφή στο
προηγούμενο μενού, πατήστε το
κουμπί BACK.

<Τύπος 1>

Εξατομίκευση του οχήματος

Επιλέξτε τις "Ρυθμίσεις οχήματος".

Μπορείτε να προσαρμόσετε το
όχημα στις προτιμήσεις σας
αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στην οθόνη
του συστήματος Infotainment.

Ρυθμίσεις οχήματος

Ανάλογα με τον εξοπλισμό του
οχήματος, ορισμένες από τις
λειτουργίες που περιγράφονται
παρακάτω μπορεί να μην είναι
διαθέσιμες.

GC3G5014A

Πατήστε το κουμπί CONFIG, όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι ανοικτός
και το σύστημα Ιnfotainment
ενεργοποιημένο.
Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων.
Για εναλλαγή στα μενού ρυθμίσεων,
περιστρέψτε το κουμπί MENU.
Για να επιλέξετε το μενού ρυθμίσεων,
πατήστε το κουμπί MENU.

 Ρυθμίσεις άνεσης
Ένταση ηχητικών
προειδοποιήσεων: Αλλαγή της
έντασης των ηχητικών
προειδοποιήσεων.
Εξατομίκευση από τον οδηγό:
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της
εξατομίκευσης.
Αυτόμ. λειτουργία πίσω
υαλοκαθ/ρα κατά την όπισθεν:
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του πίσω
υαλοκαθαριστήρα όταν επιλέγετε
την όπισθεν.
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 Υποβοήθηση
στάθμευσης/Ανίχνευση
σύγκρουσης
Υποβοήθηση στάθμευσης:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
των αισθητήρων υπερήχων.
 Εξωτερικός ατμοσφαιρικός
φωτισμός
Ενεργ/ση εξωτερικών φώτων
με το ξεκλείδωμα: Ενεργοποίηση
ή απενεργοποίηση του φωτισμού
εισόδου.
Διάρκεια κατά την έξοδο από
το όχημα: Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του φωτισμού
εξόδου και αλλαγή της διάρκειας
του φωτισμού.

 Ηλεκτρικές κλειδαριές θυρών
Αυτόματο ξεκλείδωμα θυρών:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του αυτόματου ξεκλειδώματος
θυρών κατά το αυτόματο
κλείδωμα θυρών. Επίσης, αλλαγή
της παραμετροποίησης
ξεκλειδώματος μόνο για την
πόρτα του οδηγού ή για όλες οι
πόρτες.
Αυτόματο κλείδωμα θυρών:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του αυτόματου κλειδώματος
θυρών κατά την οδήγηση.
Διακοπή κλειδώματος εάν
η πόρτα είναι ανοικτή:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του κλειδώματος της πόρτας
οδηγού όταν η πόρτα είναι
ανοικτή. Εάν επιλεγεί η
’απενεργοποίηση’, είναι διαθέσιμο
το μενού Καθυστέρηση
κλειδώματος θυρών.
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Καθυστέρηση κλειδώματος
θυρών: Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της
καθυστέρησης κλειδώματος
θυρών. Όταν πατάτε το κουμπί
κεντρικού κλειδώματος,
ακούγονται τρία ηχητικά
σήματα ως ένδειξη ότι η
χρονοκαθυστέρηση κλειδώματος
είναι ενεργή. Με αυτή τη
λειτουργία, το κλείδωμα των
θυρών καθυστερεί έως και πέντε
δευτερόλεπτα από τη στιγμή που
θα κλείσει η τελευταία πόρτα.
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Όργανα και χειριστήρια

 Κλείδωμα, ξεκλείδωμα,
εκκίνηση με τηλεχειριστήριο
Επιβεβαίωση ξεκλειδώματος
με τηλεχ/ριο: Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της
επιβεβαίωσης ξεκλειδώματος
μέσω των φώτων.
Ξεκλείδωμα θυρών με
τηλεχ/ριο: Αλλαγή της
παραμετροποίησης ώστε να
ξεκλειδώνει μόνο η πόρτα του
οδηγού ή όλες οι πόρτες κατά το
ξεκλείδωμα.
Αυτόματο επανακλείδωμα
θυρών: Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του αυτόματου
κλειδώματος θυρών εάν η πόρτα
δεν ανοίξει μετά το ξεκλείδωμα.
 Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων
Όλες οι ρυθμίσεις
προσαρμόζονται ξανά στις
αρχικές τους τιμές.

Ρυθμίσεις οχήματος

<Τύπος 2>

 Άνεση & ευκολία
Ένταση ηχητικών
προειδοποιήσεων: Επιλέξτε τη
στάθμη έντασης των ηχητικών
προειδοποιήσεων.
Αυτόματη λειτουργία πίσω
υαλοκαθ/ρα κατά την όπισθεν:
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του πίσω
υαλοκαθαριστήρα όταν επιλέγετε
την όπισθεν.
GC3N5004A

Πατήστε το κουμπί HOME στο
σύστημα Ιnfotainment, όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι ανοικτός
και το σύστημα Ιnfotainment
ενεργοποιημένο.
Πατήστε "Ρυθμίσεις" και στη
συνέχεια πατήστε "Ρυθμίσεις
οχήματος".

 Σύγκρουση/ανίχνευση
Υποβοήθηση στάθμευσης:
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση των
αισθητήρων υπερήχων.
 Φωτισμός
Φωτισμός εξόδου:
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του φωτισμού
εξόδου και αλλαγή της διάρκειας
του φωτισμού.

Όργανα και χειριστήρια

Φώτα εντοπισμού οχήματος:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
των φώτων εντοπισμού του
οχήματος.
 Ηλεκτρικές κλειδαριές θυρών
Αυτόματο κλείδωμα θυρών:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του αυτόματου κλειδώματος
θυρών κατά την οδήγηση.
Προστασία ακούσιου
κλειδώματος ξεκλείδωτων
θυρών: Όταν αυτή η λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη, αποτρέπει
το κλείδωμα της πόρτας του
οδηγού όταν η πόρτα είναι
ανοικτή. Εάν επιλέξετε
’Απενεργοποίηση’, είναι
διαθέσιμο το μενού Καθυστέρηση
κλειδώματος θυρών και η πόρτα
θα κλειδώσει όπως έχει
προγραμματιστεί μέσω αυτού
του μενού.

Καθυστέρηση κλειδώματος
θυρών: Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της
καθυστέρησης κλειδώματος
θυρών. Όταν πατάτε το κουμπί
κεντρικού κλειδώματος,
ακούγονται τρία ηχητικά
σήματα ως ένδειξη ότι η
χρονοκαθυστέρηση κλειδώματος
είναι ενεργή. Όταν αυτή η
λειτουργία είναι ενεργοποιημένη,
το κλείδωμα των θυρών
καθυστερεί μερικά δευτερόλεπτα
από τη στιγμή που θα κλείσει η
τελευταία πόρτα.
 Ρυθμίσεις κλειδώματος,
ξεκλειδώματος
Επιβεβαίωση φώτων για το
ξεκλείδωμα με τηλεχ/ριο:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της επιβεβαίωσης ξεκλειδώματος
μέσω των φώτων.
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Ξεκλείδωμα θυρών με
τηλεχ/ριο: Αλλαγή της
παραμετροποίησης ώστε να
ξεκλειδώνει μόνο η πόρτα του
οδηγού ή όλες οι πόρτες κατά το
ξεκλείδωμα.
 Επιλογή πίσω κάμερας
Λυχνίες: Επιλέξτε Ενεργοποίηση
ή Απενεργοποίηση
Κατευθυντήριες γραμμές:
Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή
Απενεργοποίηση
 Εργοστασιακές ρυθμίσεις
οχήματος:
Όλες οι ρυθμίσεις
προσαρμόζονται ξανά στις
αρχικές τους τιμές.

Σημειώσεις
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Φωτισμός

Εξωτερικά φώτα

Εξωτερικά φώτα ..........................121

Χειριστήρια εξωτερικών
φώτων

Εσωτερικός φωτισμός .................126
Στοιχεία φωτισμού .......................127

Όλα τα φώτα είναι σβηστά και ο
διακόπτης επιστρέφει στην αρχική
του θέση AUTO.
AUTO: Τα εξωτερικά φώτα και ο
φωτισμός του ταμπλό ανάβουν ή
σβήνουν αυτόματα ανάλογα με τις
εξωτερικές συνθήκες φωτισμού.
; : 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.

GO3E6004A

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.
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Αυτόματη ρύθμιση φώτων
Λειτουργία αυτόματης
ρύθμισης φώτων

Όλα τα φώτα είναι σβηστά και ο
διακόπτης επιστρέφει στην αρχική
του θέση AUTO.

Επιλογέας μεγάλης/μεσαίας
σκάλας προβολέων

Για να μεταβείτε στη μεσαία σκάλα,
πιέστε το μοχλοδιακόπτη ξανά ή
τραβήξτε τον.
Σημείωση
Η ενδεικτική λυχνία μεγάλης
σκάλας προβολέων ανάβει όταν
είναι αναμμένη η μεγάλη σκάλα
των προβολέων.

{Προειδοποίηση

GO3E6005A

Όταν ο εξωτερικός φωτισμός είναι
αμυδρός, εάν η αυτόματη ρύθμιση
φώτων είναι ενεργοποιημένη, τα
εξωτερικά φώτα και ο φωτισμός του
ταμπλό ανάβουν αυτόματα.
Για να απενεργοποιήσετε τη
ρύθμιση, γυρίστε το διακόπτη στη
θέση OFF.

JD13A

Οι προβολείς ανάβουν στη μεγάλη
σκάλα όταν είναι αναμμένη η μεσαία
σκάλα.
Για να μεταβείτε από τη μεσαία στη
μεγάλη σκάλα, πιέστε το
μοχλοδιακόπτη.

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

Σινιάλο
Τραβήξτε το μοχλό.
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Ο μοχλός επανέρχεται στην κανονική
του θέση όταν τον αφήνετε. Οι
προβολείς παραμένουν αναμμένοι
στη μεγάλη σκάλα για όσο διάστημα
κρατάτε το μοχλοδιακόπτη προς το
μέρος σας.

Ρύθμιση δέσμης
προβολέων
Χειροκίνητη ρύθμιση δέσμης
προβολέων

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

Βλ. Προβολείς και φώτα στάθμευσης
στη σaλίδα 282.

2 = όλα τα καθίσματα κατειλημμένα
και φορτίο στο χώρο αποσκευών.

Φώτα πορείας ημέρας
(DRL)

3 = κάθισμα οδηγού κατειλημμένο
και φορτίο στο χώρο αποσκευών.

Τα φώτα πορείας ημέρας βελτιώνουν
την ορατότητα του οχήματος στη
διάρκεια της ημέρας.

Προβολείς κατά την
οδήγηση στο εξωτερικό
Η ασύμμετρη δέσμη προβολέων
διευρύνει την ορατότητα στο άκρο
του οδοστρώματος στην πλευρά του
συνοδηγού.

GO3E6006A

Ωστόσο, όταν οδηγείτε σε χώρες
όπου κανονικά οδηγούν στο αντίθετο
ρεύμα κυκλοφορίας, πρέπει να
ρυθμίζετε τους προβολείς ώστε το
φως να μην είναι εκτυφλωτικό για τα
επερχόμενα οχήματα.

Τα φώτα θέσης δεν ανάβουν.
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Αλάρμ

Ειδοποίηση για στροφή και
αλλαγή λωρίδας

Για να αναβοσβήσουν τα φλας τρεις
φορές, π.χ. όταν αλλάζετε λωρίδα,
πιέστε το μοχλοδιακόπτη μέχρι να
αισθανθείτε αντίσταση και αφήστε
τον.
Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη έως
το σημείο αντίστασης και κρατήστε
τον, προκειμένου τα φλας να
παραμείνουν περισσότερο σε
λειτουργία.
Για να σβήσετε τα φλας χειροκίνητα,
μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη στην
αρχική του θέση.

GC3N6001A

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

JD14A

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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Μπροστινά φώτα ομίχλης

Πίσω φώτα ομίχλης

Η ενδεικτική λυχνία του πίσω φωτός
ομίχλης ανάβει όταν είναι αναμμένο
το πίσω φως ομίχλης.

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

Θολωμένα κρύσταλλα
φώτων

GO3E6007A

GO3E6008A

Για να ανάψετε το μπροστινό φως
ομίχλης, πατήστε το κουμπί #.

Για να τα ενεργοποιήσετε, πατήστε
το κουμπί s.

Η ενδεικτική λυχνία μπροστινών
φώτων ομίχλης ανάβει όταν είναι
αναμμένα τα μπροστινά φώτα
ομίχλης.

Διακόπτης φώτων στη θέση AUTO:
ανάβοντας το πίσω φως ομίχλης,
ανάβουν αυτόματα οι προβολείς.

Για να σβήσουν, πατήστε το κουμπί
ξανά.

Διακόπτης φώτων στη θέση ;: ο
πίσω προβολέας ομίχλης μπορεί να
ανάψει μόνο μαζί με τους
μπροστινούς προβολείς ομίχλης.

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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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.

Εσωτερικός φωτισμός

Πλαφονιέρες
Πλαφονιέρα

Διακόπτης φωτισμού
πίνακα οργάνων

Εάν εισρεύσει νερό στα κυκλώματα
του λαμπτήρα, το αυτοκίνητο πρέπει
να ελεγχθεί από τον
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της
περιοχής σας.
MD077

GO3E6002A

Η φωτεινότητα του φωτισμού του
ταμπλό και των χειριστηρίων στο
τιμόνι είναι ρυθμιζόμενη.
Μετακινήστε και κρατήστε τον
περιστροφικό ρυθμιστή προς τα
πάνω ή κάτω για να αυξήσετε ή να
μειώσετε τη φωτεινότητα αντίστοιχα.

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη:
R: ο φωτισμός είναι διαρκώς
αναμμένος μέχρι να τον σβήσετε
χειροκίνητα.
M: ο φωτισμός ανάβει αυτόματα
όταν ανοίξετε κάποια πόρτα και
σβήνει όταν κλείσουν όλες οι πόρτες.
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(: ο φωτισμός είναι πάντοτε
σβηστός, ακόμη κι όταν ανοίγουν οι
πόρτες.

Φώτα ανάγνωσης

Λυχνίες στα σκιάδια

Στοιχεία φωτισμού

Αυτή η λυχνία ανάβει όταν ανοίγετε
το κάλυμμα του σκιαδίου.

Φωτισμός εισόδου

Σημείωση
Η μπαταρία μπορεί να
αποφορτιστεί εάν τα φώτα είναι
αναμμένα για μεγάλο χρονικό
διάστημα.

{Προειδοποίηση
Μην ανάβετε τα φώτα ανάγνωσης
ή την πλαφονιέρα ενώ οδηγείτε
στο σκοτάδι.

GO3E6003A

Τα μπροστινά φώτα ανάγνωσης
βρίσκονται στην κονσόλα οροφής.
Πατήστε #$ για να ανάψει ή να
σβήσει κάθε φως.

Εάν ο χώρος επιβατών είναι
φωτισμένος, η ορατότητα στο
σκοτάδι μειώνεται και ενδέχεται να
προκληθεί σύγκρουση.

Φωτισμός εισόδου
Ο προβολείς, τα φώτα στάθμευσης,
τα πίσω φώτα και οι πλαφονιέρες
ανάβουν για λίγο 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 αλλάξετε την
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
αυτής της λειτουργία στις Ρυθμίσεις
οχήματος.
Βλ. Εξατομίκευση του οχήματος στη
σaλίδα 116.

Φωτισμός εισόδου
Όταν ανοίξει η πόρτα του οδηγού,
ανάβουν επίσης τα παρακάτω φώτα:
 Ορισμένοι διακόπτες
 Κάποια από τις πλαφονιέρες
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Φωτισμός εξόδου
Οι προβολείς, τα φώτα στάθμευσης
και τα πίσω φώτα φωτίζουν το γύρω
χώρο για ένα χρονικό διάστημα, το
οποίο μπορεί να ρυθμιστεί, αφού
απομακρυνθείτε από το όχημα.

Βλ. Εξατομίκευση του οχήματος στη
σaλίδα 116.

Τα εξωτερικά φώτα ανάβουν ανάλογα
με τις εξωτερικές συνθήκες φωτισμού.

Οχήματα χωρίς αυτόματο
φωτισμό

Προστασία κατά της
αποφόρτισης της
μπαταρίας

Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης.
Αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης.
Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού.
Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη των
φλας.
5. Κλείστε την πόρτα του οδηγού.
1.
2.
3.
4.

Εάν η πόρτα του οδηγού δεν κλείσει,
τα φώτα σβήνουν μετά από μερικά
δευτερόλεπτα.

TEL113A

Ενεργοποίηση
Μπορείτε να κάνετε αλλαγές για την
ενεργοποίηση, την απενεργοποίηση
και τη χρονική διάρκεια του
φωτισμού στις Ρυθμίσεις οχήματος.

Ο φωτισμός σβήνει αμέσως εάν
τραβήξετε το μοχλοδιακόπτη των
φλας όταν η πόρτα του οδηγού είναι
ανοικτή.
Οχήματα με αυτόματο φωτισμό
1. Διακόπτης φώτων στη θέση
AUTO.
2. Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης.
3. Αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης.

Απενεργοποίηση του
ηλεκτρικού φωτισμού
Το σύστημα εξοικονόμησης ισχύος
της μπαταρίας χρησιμοποιείται ώστε
να αποτραπεί η αποφόρτιση της
μπαταρίας.
Εάν κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης,
τα φώτα σβήνουν αυτόματα μετά
από μερικά δευτερόλεπτα.
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Σύστημα
Infotainment

Εισαγωγή
Εισαγωγή
Γενικές πληροφορίες

Εισαγωγή.....................................129
Ραδιόφωνο ..................................143
Ηχοσυστήματα.............................159
Εξατομίκευση...............................182
Τηλέφωνο (μόνο για μοντέλο
Τύπου A) .....................................188

Το σύστημα Ιnfotainment παρέχει
ενημέρωση και ψυχαγωγία στο
αυτοκίνητό σας, χρησιμοποιώντας
την πιο σύγχρονη τεχνολογία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
ραδιόφωνο εύκολα εκχωρώντας έως
και 36 ραδιοφωνικούς σταθμούς
FM/AM ή DAB στα κουμπιά
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
[1~6] ανά έξι 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.

Η λειτουργία σύνδεσης τηλεφώνου
Bluetooth επιτρέπει την
πραγματοποίηση κλήσεων ανοικτής
συνομιλίας ασύρματα, καθώς και την
αναπαραγωγή μουσικής μέσω
τηλεφώνου.
Συνδέστε μια φορητή συσκευή
αναπαραγωγής μουσικής στην
υποδοχή εξωτερικής πηγής ήχου και
απολαύστε τον πλούσιο ήχο του
συστήματος Ιnfotainment.
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.
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 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.

Οθόνη

Η οθόνη ενδέχεται να διαφέρει από
την οθόνη που παρατίθεται στο
εγχειρίδιο, καθώς οι περισσότερες
οθόνες διαφέρουν ανάλογα με τη
ρύθμιση της συσκευής και τις
προδιαγραφές του οχήματος.

Σύστημα αντικλεπτικής
προστασίας
Το σύστημα Ιnfotainment διαθέτει
ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας
για την προστασία κατά της κλοπής.
Το σύστημα Ιnfotainment λειτουργεί
μόνο στο όχημα στο οποίο
εγκαταστάθηκε την πρώτη φορά και,
εάν κλαπεί, δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.
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Συνοπτική παρουσίαση
Σύστημα Infotainment
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Τύπος A: Ραδιόφωνο/DAB +
CD/MP3 + AUX + USB/iPod +
Bluetooth
Τύπος B: Ραδιόφωνο + CD/MP3 +
AUX
(1) Ένδειξη
Οθόνη για την κατάσταση
Αναπαραγωγής/Λήψης/Μενο
ύ και τις σχετικές
πληροφορίες.
(2) Κουμπί
(ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΤ
ΑΣΗΣ με περιστροφικό
διακόπτη
• Ενεργοποιήστε/απενεργοπ
οιήστε το σύστημα
πατώντας αυτό το κουμπί.
• Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη για να ρυθμίσετε
τη συνολική ένταση ήχου.

(3) Κουμπιά
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ [1 ~ 6]
• Κρατήστε πατημένο
οποιοδήποτε από αυτά τα
κουμπιά για να
προσθέσετε τον τρέχοντα
ραδιοφωνικό σταθμό στην
τρέχουσα σελίδα
Αγαπημένων.
• Πατήστε οποιοδήποτε
από αυτά τα κουμπιά για
να επιλέξετε το σταθμό
που έχει αντιστοιχιστεί σε
αυτό το κουμπί.
(4) Κουμπί ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Πατήστε αυτό το κουμπί και
αφαιρέστε το δίσκο.
(5) Εσοχή δίσκων
Είναι η εσοχή για την
εισαγωγή και την εξαγωγή
των CD

(6) Κουμπί ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ
[FAV1-2-3]
Πατήστε αυτό το κουμπί για
να επιλέξετε τη σελίδα με
τους αποθηκευμένους
αγαπημένους σταθμούς.
(7) Κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[INFO]
• Πατήστε αυτό το κουμπί
για να δείτε πληροφορίες
αρχείων όταν
χρησιμοποιείτε τις
λειτουργίες
αναπαραγωγής
CD/MP3/USB/iPod.
• Δείτε πληροφορίες για ένα
ραδιοφωνικό σταθμό και
το τραγούδι που ακούγεται
τη συγκεκριμένη στιγμή
όταν χρησιμοποιείτε το
ραδιόφωνο.
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(8) Κουμπιά tSEEKu
• Πατήστε αυτά τα κουμπιά
ενώ χρησιμοποιείτε το
ραδιόφωνο ή το DAB
(ψηφιακό ραδιόφωνο:
μόνο για μοντέλο Τύπου
A) για αυτόματη
αναζήτηση σταθμών με
καθαρό σήμα. Μπορείτε
να ρυθμίσετε χειροκίνητα
τη συχνότητα μετάδοσης
κρατώντας αυτά τα
κουμπιά πατημένα.
• Πατήστε αυτά τα κουμπιά
ενώ χρησιμοποιείτε τις
λειτουργίες
αναπαραγωγής CD/
MP3/USB/iPod για να
αρχίσει στιγμιαία η
αναπαραγωγή του
προηγούμενου ή
επόμενου μουσικού
κομματιού.

• Μπορείτε να κρατήσετε
πατημένα αυτά τα
κουμπιά για γρήγορη
αναπαραγωγή
πίσω/μπροστά των
τραγουδιών που
ακούγονται τη
συγκεκριμένη στιγμή.
(9) Κουμπί CD/AUX
Πατήστε το κουμπί για να
επιλέξετε CD/MP3/AUX ή τη
λειτουργία ήχου
USB/iPod/Bluetooth
(10) Κουμπί RADIO BAND
Πατήστε το κουμπί για να
επιλέξετε ραδιοφωνικό
σταθμό AM/FM ή λειτουργία
DAB (ψηφιακό ραδιόφωνο:
μόνο για μοντέλο Τύπου A)

(11) Κουμπί TP
Ενώ χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία FM RDS, μπορείτε
να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία TP (πρόγραμμα
οδικής κυκλοφορίας).
(12) Κουμπί CONFIG
Πατήστε αυτό το κουμπί για
να εισέλθετε στο μενού
ρύθμισης συστήματος.
(13) Κουμπί TONE
Πατήστε αυτό το κουμπί για
να ρυθμίσετε/επιλέξετε τη
λειτουργία ρύθμισης ήχου.
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(14) Περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE
• Πατήστε αυτό το κουμπί
για να εμφανιστεί το μενού
που λειτουργεί τη
συγκεκριμένη στιγμή ή για
να επιλέξετε/εφαρμόσετε
το περιεχόμενο ρύθμισης
και τις τιμές ρύθμισης.
• Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη για να
μεταβείτε/αλλάξετε το
περιεχόμενο ρύθμισης
ή τις τιμές ρύθμισης.
(15) Θύρα AUX
Συνδέστε μια εξωτερική
συσκευή ήχου σε αυτή τη
θύρα.
(16) Κουμπί / BACK
• Ακύρωση του
περιεχομένου εισόδου
ή επιστροφή σε
προηγούμενο μενού.

(17) Κουμπί
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ/ΣΙΓΑΣΗΣ
• Πατήστε αυτό το κουμπί
για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Bluetooth (μόνο
για μοντέλο Τύπου A) ή
για να ενεργοποιήσετε ή
να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία σίγασης (μόνο
για μοντέλο Τύπου B).
• Κρατήστε το κουμπί
πατημένο για να
ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία σίγασης (μόνο
για μοντέλο Τύπου A).
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Χειριστήρια στο τιμόνι Τύπου 1: επιλογή
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(1) Κουμπί
Σίγασης/Τερματισμού
κλήσης
• Πατήστε το κουμπί σε
οποιαδήποτε λειτουργία
αναπαραγωγής μουσικής
για να ενεργοποιήσετε και
να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία σίγασης. Στη
λειτουργία συνομιλίας,
μπορείτε να πατήσετε
αυτό το κουμπί για να
απορρίψετε ή να
τερματίσετε μια κλήση.

(2) Κουμπί κλήσης
• Πατήστε το κουμπί για να
απαντήσετε στην κλήση ή
για να εισέλθετε στη
λειτουργία επιλογής της
επανάληψης τελευταίας
κλήσης.
• Κρατήστε πατημένο το
κουμπί για να ανοίξετε το
μητρώο κληθέντων
αριθμών ή για να
μετακινηθείτε μπροστά ή
πίσω μεταξύ της
λειτουργίας ανοικτής
συνομιλίας και
προσωπικής κλήσης στη
διάρκεια μιας κλήσης.

(3) Κουμπί/περιστροφικό κουμπί
Πηγή [_SRC^]
• Πατήστε το κουμπί για να
επιλέξετε μια λειτουργία
αναπαραγωγής ήχων.
• Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη για να αλλάξετε
τους καταχωρημένους
ραδιοφωνικούς σταθμούς
ή τη μουσική που
ακούγεται.
(4) Κουμπιά Έντασης ήχου [+ -]
• Πατήστε το κουμπί + για
να αυξήσετε την ένταση
ήχου.
• Πατήστε το κουμπί - για
να μειώσετε την ένταση
ήχου.
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Χειριστήρια στο τιμόνι Τύπου 2: επιλογή
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(1) Κουμπί Σίγασης/
Τερματισμού κλήσης
Πατήστε το κουμπί για να
ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία σίγασης
(3) Κουμπί/περιστροφικό κουμπί
Πηγή [_SRC^]
• Πατήστε το κουμπί για να
επιλέξετε μια λειτουργία
αναπαραγωγής ήχων.
• Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη για να αλλάξετε
τους καταχωρημένους
ραδιοφωνικούς σταθμούς
ή τη μουσική που
ακούγεται.
(4) Κουμπιά Έντασης ήχου [+ -]
• Πατήστε το κουμπί + για
να αυξήσετε την ένταση
ήχου
• Πατήστε το κουμπί - για
να μειώσετε την ένταση
ήχου.

Χειρισμός
Κουμπιά και συσκευή ελέγχου

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίη
ση του συστήματος

Ο χειρισμός του συστήματος
Infotainment γίνεται
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
λειτουργιών, τον περιστροφικό
διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών
και το μενού που εμφανίζεται στην
οθόνη.
Τα κουμπιά και οι συσκευές ελέγχου
που χρησιμοποιούνται στο σύστημα
έχουν ως εξής.
• Τα κουμπιά του συστήματος
Ιnfotainment και ο περιστροφικός
διακόπτης
• Χειριστήρια στο τιμόνι

Πατήστε το κουμπί
(ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ
για να θέσετε το σύστημα σε
λειτουργία.
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• Με την ενεργοποίηση του
συστήματος, θα αρχίσει να
ακούγεται ο σταθμός ή τραγούδι
το ακουγόταν την τελευταία
φορά. (Ωστόσο, αυτό είναι
διαφορετικό για τον ήχο
Bluetooth ανάλογα με τη
συσκευή.)

Ρύθμιση έντασης ήχου

Αυτόματη ρύθμιση έντασης
ήχου

Πατήστε το κουμπί
(ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ
για να θέσετε το σύστημα εκτός
λειτουργίας.

Αυτόματη απενεργοποίηση
Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης (κλειδί
ανάφλεξης του αυτοκινήτου)
βρίσκεται στη θέση Off, εάν
ενεργοποιήσετε το σύστημα
Ιnfotainment χρησιμοποιώντας το
κουμπί
(ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ,
το σύστημα Infotainment θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από
δέκα λεπτά από την τελευταία φορά
που ο χρήστης χρησιμοποιήσει
κάποιο κουμπί.

• 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)

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
(ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ
για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
• Από τα χειριστήρια στο τιμόνι,
πατήστε τα κουμπιά ΕΝΤΑΣΗΣ
[+/ -] για να ρυθμίσετε την ένταση
ήχου.
• Εμφανίζεται ένδειξη της
τρέχουσας έντασης ήχου.

Μόλις η προσαρμογή της έντασης
ήχου στην ταχύτητα αρχίσει να
λειτουργεί, η ένταση ήχου ρυθμίζεται
αυτόματα σύμφωνα με την ταχύτητα
του οχήματος για να αντισταθμίσει το
θόρυβο από τον κινητήρα και τα
ελαστικά. (Βλ. Ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου  Αυτόματη
ρύθμιση έντασης ήχου)

140

Σύστημα Infotainment

Περιορισμός έντασης ήχου
λόγω υψηλής θερμοκρασίας

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων

Εάν η εσωτερική θερμοκρασία του
ραδιόφωνου είναι πολύ υψηλή, το
σύστημα Ιnfotainment θα περιορίσει
την μέγιστη ωφέλιμη ένταση ήχου.

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη
λειτουργία ρύθμισης ηχητικών τόνων
που επιθυμείτε και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.

Εάν χρειαστεί, η ένταση ήχου θα
μειωθεί αυτόματα.

Από το μενού Ρύθμισης ηχητικών
τόνων, μπορείτε να ρυθμίσετε τα
χαρακτηριστικά του ήχου ξεχωριστά
για το ραδιόφωνο FM/AM/DAB και
για κάθε λειτουργία του
ηχοσυστήματος.
Πατήστε το κουμπί TONE όταν
χρησιμοποιείτε την αντίστοιχη
λειτουργία.

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε την
τιμή ρύθμισης ηχητικών τόνων που
επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE.
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Μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική
τιμή για το στοιχείο που είναι
επιλεγμένο τη συγκεκριμένη στιγμή
πατώντας παρατεταμένα το κουμπί
MENU-TUNE στη λειτουργία
παραμετροποίησης ηχητικών τόνων
ή να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές
για όλα τα στοιχεία
παραμετροποίησης ηχητικών τόνων
πατώντας παρατεταμένα το κουμπί
TONE.

Μενού ρύθμισης ηχητικών τόνων
• Μπάσα: Ρυθμίστε τη στάθμη για
τα μπάσα από -12 έως έως +12.
• Μεσαία: Ρυθμίστε τη στάθμη για
τα μεσαία από -12 έως +12.
• Πρίμα: Ρυθμίστε τη στάθμη για τα
πρίμα από -12 έως +12.
• Κατανομή ήχου μπροστά/πίσω:
Ρυθμίστε την εξισορρόπηση
μπροστινών/πίσω ηχείων από
’15 μπροστά’ έως ’15 πίσω’ στο
σύστημα έξι ηχείων του
οχήματος.
• Κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά:
Ρυθμίστε την εξισορρόπηση
αριστερών/δεξιών ηχείων ’15
αριστερά’ έως ’15 δεξιά’.
• EQ (Ισοσταθμιστής): Επιλέξτε ή
απενεργοποιήστε το στυλ ήχου
(Απενεργοποίηση  Pop 
Rock  Classical  Talk 
Country)

Επιλογή λειτουργίας
Ραδιόφωνο FM/AM ή DAB

Πατήστε το κουμπί RADIO BAND
για να επιλέξετε το ραδιόφωνο
FM/AM ή τη λειτουργία DAB (μόνο
για μοντέλο Τύπου A).
Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να εμφανιστεί το μενού FM/AM/DAB
που περιλαμβάνει επιλογές για την
επιλογή των ραδιοφωνικών
σταθμών.
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Αναπαραγωγή ήχου
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth ή
υποδοχή εξωτερικού ήχου (AUX)

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
CD/AUX για εναλλαγή μεταξύ των
λειτουργιών του ηχοσυστήματος, της
λειτουργίας AUX για δίσκους
CD/MP3 ή της συνδεδεμένης
συσκευής USB, iPod ή Bluetooth.
(CD/MP3 AUX USB ή iPod,
Bluetooth audio CD/MP3....)

• Από το σχετικό κουμπί στα
χειριστήρια στο τιμόνι, πατήστε
το κουμπί πηγής [_SRC^] για να
επιλέξετε τη λειτουργία που
επιθυμείτε.

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να εμφανιστεί το μενού με επιλογές
για τη σχετική λειτουργία ή το μενού
της σχετικής συσκευής (εκτός από
τον ήχο Bluetooth).

Τηλέφωνο με λειτουργία ανοικτής
συνομιλίας Bluetooth

Πατήστε το κουμπί
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ/ΣΙΓΑΣΗΣ για να
επιλέξετε τη λειτουργία ανοικτής
συνομιλίας Bluetooth (μόνο για
μοντέλα Τύπου Α).
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Ραδιόφωνο
Ραδιόφωνο AM/FM και DAB
(μόνο για μοντέλο Τύπου Α)
Πριν χρησιμοποιήσετε το
ραδιόφωνο AM-FM
Κύρια κουμπιά/περιστροφικός
διακόπτης
(10) Κουμπί RADIO BAND

Πατήστε το κουμπί
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ/ΣΙΓΑΣΗΣ για να
ανοίξετε το Bluetooth με επιλογές για
τη σχετική λειτουργία.

Πατήστε το κουμπί για να
επιλέξετε ραδιοφωνικό
σταθμό AM/FM ή λειτουργία
DAB (ψηφιακό ραδιόφωνο:
μόνο για μοντέλο Τύπου A)

(14) Περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE
• Γυρίστε αυτό τον
περιστροφικό διακόπτη
για να βρείτε χειροκίνητα
μια ραδιοφωνική
συχνότητα.
• Πατήστε αυτό το κουμπί
για να αποκτήσετε
πρόσβαση στην οθόνη
μενού από την τρέχουσα
λειτουργία.
(16) Κουμπί / BACK
Ακύρωση της εισαγωγής ή
επιστροφή σε προηγούμενη
οθόνη/μενού.
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(8) Κουμπιά tSEEKu
• Πατήστε αυτό το κουμπί
για να γίνει αυτόματη
αναζήτηση διαθέσιμων
ραδιοφωνικών σταθμών ή
σταθμών DAB (ψηφιακό
ραδιόφωνο: μόνο για
μοντέλο Τύπου A).
• Κρατήστε πατημένο αυτό
το κουμπί για να αλλάξετε
τη ραδιοφωνική συχνότητα
ή τη συχνότητα DAB (μόνο
για μοντέλο Τύπου Α)
όπως επιθυμείτε και στη
συνέχεια αφήστε το
κουμπί για να σταματήσει
το ραδιόφωνο στη
συγκεκριμένη συχνότητα.

(6) Κουμπί ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ
[FAV1-2-3]
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
περάσετε διαδοχικά από τις
σελίδες των αποθηκευμένων
Αγαπημένων ραδιοφωνικών
σταθμών ή σταθμών DAB
(μόνο για μοντέλο Τύπου Α).
(3) Κουμπιά
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ [1 ~ 6]
• Κρατήστε πατημένο
οποιοδήποτε από αυτά τα
κουμπιά
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ για να
εκχωρήσετε τον τρέχοντα
ραδιοφωνικό σταθμό ή
σταθμό DAB (μόνο για
μοντέλο Τύπου Α) στο
συγκεκριμένο κουμπί.

• Πατήστε αυτό το κουμπί
για να επιλέξετε το
σταθμό που έχει
εκχωρηθεί στο κουμπί
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ.
(11) Κουμπί TP
Ενώ χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία FM RDS, μπορείτε
να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία TP (πρόγραμμα
οδικής κυκλοφορίας).
(7) Κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[INFO]
Εμφάνιση των πληροφοριών
για τους ραδιοφωνικούς
σταθμούς ή τους σταθμούς
DAB (μόνο για μοντέλο
Τύπου Α) που μεταδίδουν.
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Ακρόαση ραδιοφωνικού
σταθμού ή σταθμού DAB

Αναζήτηση ραδιοφωνικού
σταθμού αυτόματα

Αναζήτηση στοιχείου υπηρεσίας
DAB αυτόματα

Πατήστε τα κουμπιά tSEEKu για να
γίνει αυτόματη αναζήτηση για
διαθέσιμους ραδιοφωνικούς
σταθμούς με καλό σήμα.

Πατήστε τα κουμπιά tSEEKu για να
γίνει αυτόματη αναζήτηση του
στοιχείου διαθέσιμης υπηρεσίας
DAB στο τρέχον ensemble.
Για μεταπήδηση στο
προηγούμενο/επόμενο ensemble,
πατήστε τα κουμπιά tSEEKu.

Επιλογή της λειτουργίας
ραδιοφώνου ή DAB

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
RADIO BAND για να επιλέξετε το
ραδιόφωνο FM/AM ή συχνότητα
DAB.
• Το ραδιόφωνο θα συντονιστεί
στο ραδιοφωνικό σταθμό που
είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

146

Σύστημα Infotainment

Αναζήτηση ραδιοφωνικού
σταθμού

Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά
tSEEKu για να αλλάξετε τη
συχνότητα και στη συνέχεια αφήστε
το κουμπί στη συχνότητα που
επιθυμείτε.

Αναζήτηση ensemble DAB

Σύνδεση της υπηρεσίας DAB
[Ενεργοποίηση DAB-DAB/
Απενεργοποίηση DAB-FM]

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα
κουμπιά tSEEKu για να γίνει
αυτόματη αναζήτηση του στοιχείου
διαθέσιμης υπηρεσίας DAB με καλό
σήμα.
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[Απενεργοποίηση
DAB-DAB/Ενεργοποίηση
DAB-FM]

[Ενεργοποίηση
DAB-DAB/Ενεργοποίηση
DAB-FM]

• Όταν επιλέξετε την Αυτόματη
σύνδεση DAB-FM ως
ενεργοποιημένη, εάν το σήμα της
υπηρεσίας DAB είναι ασθενές, το
σύστημα Ιnfotainment λαμβάνει
το στοιχείο της συνδεδεμένης
υπηρεσίας αυτόματα. (βλ.
Ρυθμίσεις  Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου Ρυθμίσεις DAB
Αυτόματη σύνδεση DAB-FM)

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό
σταθμό χειροκίνητα

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να βρείτε
χειροκίνητα τη συχνότητα
αναμετάδοσης που θέλετε.
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Συντονισμός σε σταθμό DAB
χειροκίνητα

αναμετάδοσης που θέλετε και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
Χρήση της λίστας σταθμών DAB

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη
λίστα που θέλετε και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να γίνει λήψη του σχετικού καναλιού
αναμετάδοσης.
Εμφάνιση των πληροφοριών DAB

Από τη λειτουργία DAB, πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE για να
εμφανιστεί το μενού DAB.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε το
χειροκίνητο συντονισμό DAB και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να βρείτε
χειροκίνητα τη συχνότητα

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να εμφανιστεί η
λίστα σταθμών DAB.
• Θα εμφανιστούν πληροφορίες
της λίστας Σταθμών.
• Εάν η λίστα σταθμών είναι κενή,
η ενημέρωση της λίστας
σταθμών DAB αρχίζει αυτόματα.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [INFO] για να
επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης που
θέλετε για τις πληροφορίες σταθμών
DAB.
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• Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες
για το σταθμό 1 της επιλεγμένης
σελίδας προεπιλεγμένων
σταθμών FAV (Αγαπημένα).

Χρήση των κουμπιών
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
Εκχώρηση κουμπιού
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Πατήστε το κουμπί ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ
[FAV1-2-3] για να επιλέξετε τη
σελίδα με τους αποθηκευμένους
Αγαπημένους σταθμούς που
επιθυμείτε.
Κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε
από τα κουμπιά ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ [1 ~ 6] για να εκχωρήσετε

τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό ή
σταθμό DAB σε αυτό το κουμπί της
επιλεγμένης σελίδας Αγαπημένων.
• Μπορούν να αποθηκευτούν έως
τρεις σελίδες Αγαπημένων, ενώ
σε κάθε σελίδα μπορούν να
αποθηκευτούν έως έξι
ραδιοφωνικοί σταθμοί ή
σταθμοί DAB.
• Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε
τον αριθμό των σελίδων
Αγαπημένων που
χρησιμοποιούνται στο "Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου 
Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί
σταθμοί (μέγ. αριθμός σελίδων
Αγαπημών)".
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• Εάν εκχωρήσετε ένα νέο
ραδιοφωνικό σταθμό σε ένα
κουμπί ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ [1 ~ 6] στο οποίο
έχετε ήδη εκχωρήσει άλλο
σταθμό, ο προηγούμενος
σταθμός θα διαγραφεί και θα
αντικατασταθεί από το νέο
ραδιοφωνικό σταθμό ή σταθμό
DAB που έχει αποθηκευτεί.

Ενεργοποίηση ενός
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
απευθείας

Πατήστε ένα από τα κουμπιά
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
[1 ~ 6] για ενεργοποιηθεί απευθείας
ο ραδιοφωνικός σταθμός/σταθμός
DAB που έχει αποθηκευτεί σε αυτό
το κουμπί.

Χρήση του μενού ραδιοφώνου
ή DAB

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ [FAV1-2-3] για να
επιλέξετε τη σελίδα με
προεπιλεγμένους σταθμούς FAV
(Αγαπημένα) που επιθυμείτε.
• Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες
για το σταθμό 1 της επιλεγμένης
σελίδας προεπιλεγμένων
σταθμών FAV (Αγαπημένα).

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να εμφανιστεί το μενού ραδιοφώνου
ή DAB.

Σύστημα Infotainment 151

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στο
στοιχείο μενού που θέλετε και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε το
σχετικό στοιχείο ή για να εμφανιστεί
το λεπτομερές μενού αυτού του
στοιχείου.
Μενού AM/FM/DAB Λίστα
Αγαπημένων

MENU-TUNE για να μεταβείτε στη
λίστα Αγαπημένων και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
• Θα εμφανιστούν πληροφορίες
της λίστας Αγαπημένων.

Μενού AM/FM Λίστα σταθμών
FM/AM

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στη
λίστα Αγαπημένων που θέλετε και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για να γίνει λήψη του
σχετικού καναλιού αναμετάδοσης.

Από το μενού FM/AM, γυρίστε το
περιστροφικό κουμπί MENU-TUNE
για να μεταβείτε στη λίστα σταθμών
FM/AM και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE.
• Θα εμφανιστούν πληροφορίες
της λίστας Σταθμών.
Από το μενού FM/AM/DAB, γυρίστε
το περιστροφικό κουμπί
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Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στη
λίστα που θέλετε και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να γίνει λήψη του σχετικού καναλιού
αναμετάδοσης.
Μενού FM/DAB Λίστα
κατηγοριών FM/DAB

το κουμπί MENU-TUNE.
• Θα εμφανιστεί η λίστα
κατηγοριών FM/DAB.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη
λίστα που θέλετε και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να γίνει λήψη της σχετικής
συχνότητας αναμετάδοσης.
Μενού DAB Αναγγελίες DAB

Από το μενού FM/DAB, γυρίστε το
περιστροφικό κουμπί MENU-TUNE
για να επιλέξετε τη λίστα κατηγοριών
FM/DAB και στη συνέχεια πατήστε

Από το μενού DAB, γυρίστε το
περιστροφικό κουμπί MENU-TUNE
για να μεταβείτε στις αναγγελίες DAB
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
• Θα εμφανιστεί η λίστα
αναγγελιών DAB.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε τις
λίστες που θέλετε και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να γίνει λήψη της σχετικής
συχνότητας αναμετάδοσης.
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Μενού AM/FM/DAB 
Ενημέρωση λίστας σταθμών
FM/AM/DAB

• Στη διάρκεια της ενημέρωσης της
λίστας αναμετάδοσης
AM/FM/DAB, πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE ή το προηγούμενο
κουμπί / BACK για να μην
αποθηκευτούν οι αλλαγές.

RDS (Σύστημα
Ραδιοφωνικών Δεδομένων)
• Το Σύστημα Ραδιοφωνικών
Δεδομένων (RDS) είναι μια
υπηρεσία που παρέχεται από
τους σταθμούς FM η οποία
διευκολύνει σημαντικά την
εύρεση ραδιοφωνικών σταθμών
με απρόσκοπτη λήψη.
Από το μενού AM/FM/DAB, γυρίστε
το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE και μεταβείτε στην
Ενημέρωση λίστας σταθμών
AM/FM/DAB, και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
• Η ενημέρωση της λίστας
αναμετάδοσης FM/AM/DAB θα
συνεχιστεί.

• Οι σταθμοί RDS επισημαίνονται
με το όνομα του προγράμματος
αντί για τη συχνότητα στην οποία
εκπέμπουν.

Προβολή πληροφοριών
αναμετάδοσης RDS
Κατά τη λήψη αναμετάδοσης RDS,
πατήστε το κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[INFO] για να ελέγξετε τις
πληροφορίες αναμετάδοσης RDS
που λαμβάνει το σύστημα.
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Διαμόρφωση RDS

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στις
επιλογές RDS και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.

Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση RDS
Ρυθμίστε την επιλογή RDS ως On ή
Off.

Πατήστε το κουμπί CONFIG για να
εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων του
συστήματος.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στις
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Η ενεργοποίηση του RDS ενέχει τα
εξής πλεονεκτήματα:
• Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα
προγράμματος του ορισμένου
σταθμού αντί για τη συχνότητά
του.
• Το σύστημα Infotainment
συντονίζεται πάντοτε στη
συχνότητα μετάδοσης του
επιλεγμένου σταθμού με την
καλύτερη λήψη μέσω της
λειτουργίας AF. (Εναλλακτική
συχνότητα)

Από το μενού ρυθμίσεων RDS,
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στην
επιλογή RDS: Off και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
RDS.
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Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση τοπικών
προγραμμάτων

Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση Παγώματος
κύλισης κειμένου

Το RDS πρέπει να είναι
ενεργοποιημένο για τα τοπικά
προγράμματα.

Για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
παγώματος κύλισης κειμένου (για
την εμφάνιση πληροφοριών της
υπηρεσίας προγράμματος).

Σε ορισμένες ώρες μερικοί σταθμοί
RDS μεταδίδουν τοπικά διαφορετικά
προγράμματα σε διαφορετικές
συχνότητες.
Ρυθμίστε την επιλογή
κατηγοριοποίησης ανά περιοχές
(REG) ως On ή Off.
Επιλέγονται μόνο εναλλακτικές
συχνότητες (AF) με τα ίδια τοπικά
προγράμματα.
Αν η λειτουργία τοπικών
προγραμμάτων απενεργοποιηθεί, οι
εναλλακτικές συχνότητες των
σταθμών επιλέγονται ανεξάρτητα
από τα τοπικά προγράμματα.

Από το μενού ρυθμίσεων RDS,
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στην
επιλογή Τοπικά προγράμματα: Off
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία Τοπικά προγράμματα.
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Υπηρεσία δελτίων οδικής
κυκλοφορίας

Από το μενού ρυθμίσεων RDS,
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στην
επιλογή Πάγωμα κύλισης κειμένου:
Off και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Πάγωμα κύλισης κειμένου (On).

(TP = Πρόγραμμα δελτίων οδικής
κυκλοφορίας)
Οι σταθμοί υπηρεσίας δελτίων
οδικής κυκλοφορίας είναι σταθμοί
RDS που μεταδίδουν ειδήσεις οδικής
κυκλοφορίας.

Ένταση των δελτίων οδικής
κυκλοφορίας (TA)
Μπορείτε να προεπιλέξετε την
ελάχιστη ένταση ήχου των δελτίων
οδικής κυκλοφορίας (TA).
Η ελάχιστη ένταση ήχου των δελτίων
οδικής κυκλοφορίας μπορεί να
αυξηθεί ή να μειωθεί σε σχέση με την
κανονική ένταση ήχου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της λειτουργίας αναμονής δελτίων
οδικής κυκλοφορίας του συστήματος
Ιnfotainment:
Από το μενού ρυθμίσεων RDS,
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στην
Ένταση ήχου TA και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να ρυθμίσετε την
ένταση ήχου TA και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.

Σε οποιαδήποτε λειτουργία εκτός
από τη λειτουργία τηλεφώνου,
πατήστε το κουμπί TP για να
ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Πρόγραμμα οδικής κυκλοφορίας.
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• Μόλις εντοπιστεί κάποιος
σταθμός με υπηρεσία δελτίων
οδικής κυκλοφορίας, στο βασικό
μενού του ραδιοφώνου
εμφανίζεται η ένδειξη [TP].

• Εάν η υπηρεσία δελτίων οδικής
κυκλοφορίας είναι
ενεργοποιημένη, στο βασικό
μενού του ραδιοφώνου
εμφανίζεται η ένδειξη [ ].
• Εάν ο τρέχων σταθμός δεν
υποστηρίζει την υπηρεσία
δελτίων οδικής κυκλοφορίας,
αρχίζει αυτόματα μια αναζήτηση
για τον επόμενο σταθμό με
υπηρεσία δελτίων οδικής
κυκλοφορίας.

• Εάν η υπηρεσία δελτίων οδικής
κυκλοφορίας είναι
ενεργοποιημένη, η
αναπαραγωγή μουσικής
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth ή
AUX διακόπτεται όσο διαρκεί η
μετάδοση του δελτίου.

Μπλοκάρισμα δελτίων οδικής
κυκλοφορίας
Για να αναστείλετε τη μετάδοση ενός
δελτίου οδικής κυκλοφορίας, π.χ.
κατά την αναπαραγωγή CD/MP3 ή
τη λήψη ραδιοφωνικού σταθμού:

Σε οποιαδήποτε λειτουργία εκτός
από τη λειτουργία τηλεφώνου,
πατήστε το κουμπί TP.
Ενεργοποιήστε την υπηρεσία
δελτίων οδικής κυκλοφορίας και
χαμηλώστε εντελώς την ένταση ήχου
του συστήματος Infotainment.
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• Το δελτίο οδικής κυκλοφορίας
διακόπτεται, αλλά η υπηρεσία
δελτίων οδικής κυκλοφορίας
παραμένει ενεργοποιημένη.

Κεραία σταθερού ιστού

Προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει
την κεραία πριν το αυτοκίνητο
εισέλθει σε χώρο με χαμηλή
οροφή, διαφορετικά μπορεί να
υποστεί ζημιά.

Αναστολή τρέχοντων δελτίων
οδικής κυκλοφορίας
Για να αναστείλετε τη μετάδοση του
τρέχοντος δελτίου οδικής
κυκλοφορίας, π.χ. κατά τη λήψη TA:

TDL149A

Για να αφαιρέστε την κεραία οροφής,
περιστρέψτε την αριστερά. Για να
τοποθετήσετε την κεραία οροφής,
περιστρέψτε τη δεξιά.

Σε οποιαδήποτε λειτουργία εκτός
από τη λειτουργία τηλεφώνου,
πατήστε το κουμπί TP.

Η είσοδος του οχήματος σε
αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων
με την κεραία τοποθετημένη,
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα
τη ζημιά της κεραίας ή της οροφής.
Φροντίστε να αποσυνδέετε την
κεραία πριν την είσοδο του
οχήματος σε αυτόματο πλυντήριο
αυτοκινήτων.
Όταν έχετε σφίξει και ρυθμίσει
πλήρως την κεραία, τοποθετήστε την
στην όρθια θέση για να διασφαλιστεί
η σωστή λήψη του σήματος.
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Ηχοσυστήματα
CD Player
Το CD/MP3 αυτού του συστήματος
έχει δυνατότητα αναπαραγωγής CD
ήχου και CD αρχείων MP3 (WMA).

Πριν χρησιμοποιήσετε το CD
player
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά
με τα CD ήχου και τα CD αρχείων
MP3 (WMA)

Προσοχή
Σε κάθε περίπτωση, μην εισάγετε
DVD, mini disk διαμέτρου 8 cm ή
δίσκους με τραχιά επιφάνεια σε
αυτό το CD/MP3 (WMA) player.
Μην κολλάτε αυτοκόλλητα στην
επιφάνεια του δίσκου. Οι δίσκοι
μπορεί έτσι να "κολλήσουν" μέσα
στο CD player και να προκληθεί
ζημιά στη συσκευή. Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, χρειάζεται
αντικατάσταση της συσκευής η
οποία έχει υψηλό κόστος.
• Τα CD ήχου με λειτουργία
προστασίας κατά της παράνομης
αντιγραφής χωρίς συμβατότητα
με το πρότυπο ήχου CD
ενδέχεται να μη λειτουργούν
σωστά ή καθόλου.

• Τα CD-R και CD-RW που έχουν
εγγραφεί χειροκίνητα είναι πιο
επιρρεπή στην απρόσεκτη
μεταχείριση από τα αυθεντικά
CD. Ο χειρισμός των CD-R και
των CD-RW που έχουν εγγραφεί
χειροκίνητα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικός. Ανατρέξτε
στα παρακάτω.
• Τα CD-R και CD-RW που έχουν
εγγραφεί χειροκίνητα ενδέχεται
να μην ακούγονται σωστά ή
καθόλου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν
υπάρχει πρόβλημα στη συσκευή.
• Όταν αλλάζετε CD, προσέξτε να
μην αφήνετε δαχτυλιές στη
γυαλιστερή τους πλευρά.
• Όταν αφαιρείτε ένα CD από το
CD/MP3 player, φροντίστε να το
τοποθετείτε αμέσως στη θήκη του
για να προστατευτεί από ζημιά ή
σκόνη.
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• Εάν το CD λερωθεί από σκόνη ή
υγρό, μπορεί να δημιουργηθούν
προβλήματα λόγω ρύπανσης του
φακού του CD/MP3 player στο
εσωτερικό της συσκευής.
• Προστατεύστε το δίσκο από τη
θερμότητα και την έκθεση στο
άμεσο φως.
Τύποι δίσκων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
• Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής δίσκων CD/MP3
(WMA).
- CD-DA: CD-R/CD-RW
- MP3 (WMA):
CD-R/CD-RW/CD-ROM
• Η αναπαραγωγή των παρακάτω
αρχείων MP3 (WMA) δεν είναι
εφικτή.
- Αρχεία κωδικοποιημένα με
πρότυπα MP3i (MP3
interactive) ή MP3 PRO
- Αρχεία MP3 (WMA)
κωδικοποιημένα χωρίς
πρότυπο

- Αρχεία MP3 με τύπο
διαφορετικό από MPEG1
Layer3
Επισημάνσεις για τη χρήση των
δίσκων
• Μη χρησιμοποιείτε κάποιον από
τους δίσκους που αναγράφονται
παρακάτω. Η υπερβολική χρήση
αυτών των δίσκων στο σύστημα
μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα.
- Δίσκοι με αυτοκόλλητα,
ετικέτες ή προστατευτικό
κάλυμμα.
- Δίσκοι με κολλημένη ετικέτα
που έχει εκτυπωθεί από
εκτυπωτή ψεκασμού (inkjet)
- Δίσκοι που έχουν υποστεί
εγγραφεί πολλές φορές, με
συνέπεια να περιέχουν
δεδομένα που υπερβαίνουν
τη στάνταρ χωρητικότητά τους

- Οι δίσκοι με ρωγμές ή
γδαρσίματα ή που έχουν
στραβώσει δεν
αναπαράγονται σωστά.
- Δίσκος 8 cm ή μη κυκλικός
δίσκος (τετράγωνος,
πεντάγωνος, οβάλ)
• Μην τοποθετείτε τίποτε άλλο
εκτός από δίσκους στην εσοχή
CD διότι μπορεί έτσι να
δημιουργηθεί πρόβλημα ή ζημιά.
• Η μονάδα αναπαραγωγής
δίσκων ενδέχεται να μη
λειτουργεί σωστά εάν το
καλοριφέρ ενεργοποιηθεί σε
συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας
λόγω υγρασίας στο εσωτερικό
της συσκευής. Εάν αυτό αποτελεί
πρόβλημα, αφήστε τη συσκευή
εκτός λειτουργίας επί μία ώρα
περίπου πριν τη
χρησιμοποιήσετε.
• Η αναπαραγωγή ενδέχεται να
σταματήσει λόγω κραδασμών του
οχήματος ενώ οδηγείτε σε τραχύ
οδόστρωμα.
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• Μην τραβάτε έξω με δύναμη το
CD, μην το σπρώχνετε και μην το
εμποδίζετε με το χέρι σας την
ώρα που βγαίνει από την εσοχή.
• Εισάγετε το CD με την έντυπη
πλευρά προς τα πάνω. Η
αναπαραγωγή του δεν είναι
εφικτή εάν εισαχθεί ανάποδα.
• Μην πιάνετε την πλευρά
εγγραφής (πλευρά χωρίς έντυπες
ή άλλες ενδείξεις) με το χέρι σας
όταν κρατάτε το CD.
• Τοποθετείτε τα CD που δεν
χρησιμοποιείτε σε θήκες και
διατηρήστε τα σε ένα σημείο που
δεν εκτίθενται άμεσα στο φως ή
σε υψηλή θερμοκρασία.
• Προσέξτε ώστε το CD να μη
λερωθεί από οποιεσδήποτε
χημικές ουσίες. Καθαρίστε τα CD
από τυχόν βρομιά με ένα υγρό,
μαλακό πανί, σκουπίζοντας από
το κέντρο προς τα άκρα.

Επισήμανση για τη χρήση
CD-R/RW
• Όταν χρησιμοποιείτε
CD-R/CD-RW, μόνο οι δίσκοι
που έχουν "οριστικοποιηθεί"
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
• Οι δίσκοι που δημιουργούνται
μέσω Η/Υ μπορεί να μην
αναπαραχθούν σωστά σύμφωνα
με το πρόγραμμα εφαρμογής και
το περιβάλλον.
• Οι δίσκοι CD-R/CD-RW, ιδίως οι
δίσκοι ’παρτίδας’, ενδέχεται να μη
λειτουργούν εάν εκτίθενται άμεσα
σε φως ή υψηλές θερμοκρασίες ή
εάν παραμείνουν μέσα στο
αυτοκίνητό σας για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
• Ο τίτλος και άλλες πληροφορίες
κειμένου που έχουν εγγραφεί στα
CD-R/CD-RW ενδέχεται να μην
εμφανίζονται σε αυτή τη
συσκευή.

• Η φόρτωση των CD-RW μπορεί
να διαρκεί περισσότερο απ’ ό,τι
τα CD ή τα CD-R.
• Εάν υπάρχουν κατεστραμμένα
μουσικά αρχεία, η αναπαραγωγή
τους μπορεί να μην είναι εφικτή ή
ένα μέρος τους να μην ακουστεί
κατά την αναπαραγωγή
• Η αναπαραγωγή ορισμένων
δίσκων με προστασία κατά της
παράνομης αντιγραφής μπορεί
να μην είναι εφικτή.
• Ένα CD αρχείων MP3 (WMA)
μπορεί να περιέχει έως 512
αρχεία για κάθε ένα από 10
επίπεδα φακέλων, ενώ μπορούν
να αναπαραχθούν έως 999
αρχεία.
• Αυτό το σύστημα μπορεί να
αναγνωρίσει μόνο CD αρχείων
MP3 (WMA) προτύπου ISO-9660
επιπέδου 1/2 ή με σύστημα
αρχείων Joliet. (Δεν υποστηρίζει
το σύστημα αρχείων UDF.)
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• Τα αρχεία MP3/WMA δεν είναι
συμβατά με τη λειτουργία
αποστολής δεδομένων εγγραφής
πακέτων.
• Η αναπαραγωγή του δίσκου στον
οποίο εγγράφονται τα αρχεία
MP3/WMA και τα δεδομένα ήχου
(CDDA) ενδέχεται να μην είναι
εφικτή εάν πρόκειται για
CD-Extra ή Mixed-Mode CD.
• Τα ονόματα των
αρχείων/φακέλων που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα
με τον τύπο αποθήκευσης του
δίσκου έχουν ως εξής, συμπ. των
προεκτάσεων τεσσάρων
χαρακτήρων για τα ονόματα
αρχείων (.mp3).
- ISO 9660 επίπεδο 1: έως 12
χαρακτήρες
- ISO 9660 επίπεδο 2: έως 31
χαρακτήρες
- Jouliet: έως 64 χαρακτήρες
(1 byte)

- Μακρύ όνομα αρχείου
Windows: έως 28 χαρακτήρες
(1 byte)
Προσοχή για τη χρήση μουσικών
αρχείων MP3/WMA
• Αυτό το σύστημα έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων MP3
(WMA) με προέκταση ονόματος
αρχείου mp3, .wma (πεζοί
χαρακτήρες) ή .MP3 ή .WMA
(κεφαλαίοι χαρακτήρες).
• Τα αρχεία MP3 που μπορούν να
αναπαραχθούν από αυτό το
σύστημα έχουν ως εξής.
- Ταχύτητα Bit: 8 kbps ~
320 kbps
- Συχνότητα δειγματοληψίας:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (για
MPEG-1), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (για MPEG-2)

• Ενώ αυτό το σύστημα έχει
δυνατότητα αναπαραγωγής με
ταχύτητα bit 8kbps ~ 320kbps, τα
αρχεία με ταχύτητα bit πάνω από
128kbps παρέχουν υψηλής
ποιότητας ήχο.
• Αυτό το σύστημα μπορεί να
εμφανίσει ετικέτες ID3 (έκδοσης
1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ή 2.4) για τα
αρχεία MP3, όπως το όνομα του
άλμπουμ και του καλλιτέχνη.
• Για να εμφανιστούν οι
πληροφορίες για το άλμπουμ
(τίτλος δίσκου), το μουσικό
κομμάτι (τίτλος μουσικού
κομματιού) και τον καλλιτέχνη
(καλλιτέχνης μουσικού
κομματιού), το αρχείο πρέπει να
είναι συμβατό με τους ετικέτες
ID3 τύπου V1 και V2.
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• Αυτό το σύστημα έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων MP3
που χρησιμοποιούν VBR. Κατά
την αναπαραγωγή ενός αρχείου
MP3 αυτού του τύπου VBR, η
ένδειξη του χρόνου που απομένει
μπορεί να διαφέρει από τον
πραγματικό χρόνο που απομένει.

Σειρά αναπαραγωγής μουσικών
αρχείων

Αναπαραγωγή CD/MP3
Κύρια κουμπιά/Διακόπτης
(9) Κουμπί CD/AUX
Επιλέξτε το CD/MP3 player.
(14) Περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE
• Γυρίστε το
κουμπί/περιστροφικό
διακόπτη για να μεταβείτε
στις πληροφορίες για τη
λίστα μουσικών
κομματιών, το μενού ή τα
μουσικά κομμάτια MP3
(WMA).
• Πατήστε το
κουμπί/περιστροφικό
διακόπτη για να
εμφανιστεί η οθόνη του
μενού για το τρέχον
στοιχείο ή την τρέχουσα
λειτουργία.
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(8) Κουμπιά tSEEKu
• Πατήστε αυτά τα κουμπιά
για να ακούσετε το
προηγούμενο ή το
επόμενο μουσικό κομμάτι.
• Κρατήστε πατημένα αυτά
τα κουμπιά για γρήγορη
αναπαραγωγή πίσω ή
μπροστά του μουσικού
κομματιού, και αφήστε το
κουμπί για να συνεχιστεί η
αναπαραγωγή στην
κανονική ταχύτητα.

Εισαγωγή και αναπαραγωγή
δίσκου CD/MP3

(4) Κουμπί ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Εξαγωγή του δίσκου.
(7) Κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[INFO]
Εμφάνιση των πληροφοριών
για το μουσικό κομμάτι που
αναπαράγεται.

Εισάγετε το CD που θέλετε να
ακούσετε με την έντυπη επιφάνεια
προς τα πάνω στην εσοχή CD.

• Μόλις η ανάγνωση των
πληροφοριών του δίσκου
ολοκληρωθεί, η αναπαραγωγή
θα αρχίσει αυτόματα από το
μουσικό κομμάτι 1.
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• Θα αρχίσει αυτόματα η
αναπαραγωγή του μουσικού
κομματιού που ακουγόταν
προηγουμένως.

• Όταν εισαχθεί ένα μη
αναγνώσιμο CD, θα εξαχθεί
αυτόματα και παράλληλα θα
εμφανιστεί ένα μήνυμα
σφάλματος δίσκου, και στη
συνέχεια το σύστημα θα μεταβεί
στη λειτουργία που
χρησιμοποιούνταν
προηγουμένως ή στη λειτουργία
ραδιοφώνου FM.

Εξαγωγή CD

Όταν το CD που θέλετε να ακούσετε
βρίσκεται ήδη μέσα στη μονάδα,
πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
CD/AUX για να επιλέξετε τη
λειτουργία αναπαραγωγής CD/MP3.
• Εάν δεν υπάρχει CD προς
αναπαραγωγή, στην οθόνη θα
εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν έχει
εισαχθεί CD" και η λειτουργία δεν
θα επιλεγεί.

Για να εξάγετε ένα CD, πατήστε το
κουμπί ΕΞΑΓΩΓΗΣ για να βγει έξω
το CD.

166

Σύστημα Infotainment

• Όταν το CD βγει έξω, το σύστημα
μεταβαίνει αυτόματα στη
λειτουργία που χρησιμοποιούνταν
προηγουμένως ή στη λειτουργία
ραδιοφώνου FM.

Αλλαγή μουσικού κομματιού που
αναπαράγεται

• Το CD θα εισέλθει αυτόματα ξανά
μέσα στη μονάδα εάν δεν το
τραβήξετε για κάποιο χρονικό
διάστημα.

Πατήστε τα κουμπιά tSEEKu στη
λειτουργία αναπαραγωγής για να
ακούσετε το προηγούμενο ή το
επόμενο μουσικό κομμάτι.
• Χρησιμοποιώντας το
περιστροφικό κουμπί στα
χειριστήρια στο τιμόνι, μπορείτε
να αλλάξετε εύκολα μουσικά
κομμάτια γυρίζοντας το
περιστροφικό κουμπί Πηγής
[_SRC^].

Ή γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στη
λίστα των μουσικών κομματιών
αναπαραγωγής και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να το αλλάξετε.
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Αλλαγή σημείου αναπαραγωγής

Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά
tSEEKu στη λειτουργία
αναπαραγωγής για γρήγορη
αναπαραγωγή πίσω ή μπροστά του
τραγουδιού.
Αφήστε το κουμπί για να συνεχίσει η
αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα.
• Η ένταση ήχου μειώνεται ελαφρά
κατά τη γρήγορη αναπαραγωγή
πίσω ή μπροστά, ενώ
εμφανίζεται η διάρκεια
αναπαραγωγής.

Εμφάνιση πληροφοριών στο
μουσικό κομμάτι που
αναπαράγεται

Πατήστε το κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[INFO] στη λειτουργία
αναπαραγωγής για να εμφανιστούν
πληροφορίες σχετικά με το μουσικό
κομμάτι που ακούγεται τη
συγκεκριμένη στιγμή.

• Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες
για το μουσικό κομμάτι που
ακούγεται τη συγκεκριμένη
στιγμή για CD ήχου, το σύστημα
θα εμφανίσει την ένδειξη "Δεν
υπάρχουν πληροφορίες."

Για τα μουσικά κομμάτια MP3
(WMA), μπορείτε να δείτε
περισσότερες πληροφορίες
γυρίζοντας το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE στην οθόνη
πληροφοριών μουσικών κομματιών.
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• Οι πληροφορίες που
εμφανίζονται περιλαμβάνουν το
όνομα αρχείου, το όνομα
φακέλου και πληροφορίες στην
ετικέτα ID3 που αποθηκεύονται
μαζί με το τραγούδι.
Εάν προστεθούν λανθασμένες
πληροφορίες ετικέτας ID3 (π.χ.
καλλιτέχνης, τίτλος τραγουδιού)
στα αρχεία MP3 (WMA) πριν την
εγγραφή στο CD, αυτές οι
πληροφορίες θα εμφανίζονται ως
έχουν από το σύστημα
Ιnfotainment.
Οι λανθασμένες πληροφορίες
ετικέτας ID3 δεν μπορούν να
τροποποιηθούν ή να διορθωθούν
στο σύστημα Ιnfotainment (η
διόρθωση ετικετών ID3 είναι
εφικτή μόνο σε Η/Υ).
• Οι πληροφορίες για τα τραγούδια
που εκφράζονται με ειδικά
σύμβολα ή σε μη διαθέσιμες
γλώσσες ενδέχεται να
εμφανίζονται ως "----" ή να μην
εμφανίζονται καθόλου.

Χρήση του μενού CD
Αλλαγή της λειτουργίας
αναπαραγωγής

Από τη λειτουργία αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να εμφανιστεί το μενού CD.

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη
λειτουργία αναδιευθέτησης μουσικών
κομματιών ή επανάληψης
αναπαραγωγής και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη
λειτουργία.
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Μενού CD Λίστα μουσικών
κομματιών

μουσικού κομματιού που έχετε
επιλέξει.

πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.

Μενού CD Αναζήτηση φακέλων

Για τα CD ήχου, γυρίστε το
περιστροφικό κουμπί MENU-TUNE
από το μενού CD για να μεταβείτε
στη λίστα μουσικών κομματιών και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να βρείτε τη λίστα
μουσικών κομματιών που θέλετε και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για αναπαραγωγή του

Για τα CD αρχείων MP3 (WMA),
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE από το μενού CD για
να μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στο
φάκελο που θέλετε και στη συνέχεια

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να βρείτε το
μουσικό κομμάτι που θέλετε και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για αναπαραγωγή του
μουσικού κομματιού που έχετε
επιλέξει από τον επιλεγμένο φάκελο.
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Μενού CD Αναζήτηση...

Για τα CD αρχείων MP3 [WMA],
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE από το μενού CD,
μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
• Όταν το σύστημα διαβάσει τις
πληροφορίες στο CD, θα
εμφανιστεί το πρώτο τραγούδι
της λίστας αναπαραγωγής [iP].

• Εάν δεν υπάρχουν μουσικά
αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής
[iP], θα εμφανιστεί το πρώτο
τραγούδι για κάθε καλλιτέχνη [iA].
• Ωστόσο, μπορεί να παρέλθει ένα
χρονικό διάστημα μέχρι το
σύστημα να ολοκληρώσει την
ανάγνωση του δίσκου, ανάλογα
με τον αριθμό των μουσικών
αρχείων.

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE
ξανά και, από το στοιχείο αναζήτησης
που εμφανίζεται, γυρίστε το
περιστροφικό κουμπί MENU-TUNE
για να επιλέξετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής που θέλετε.
• Ο αριθμός των σχετικών
τραγουδιών θα εμφανιστεί κατά
Λίστα αναπαραγωγής
[iP]/Καλλιτέχνη [iA]/Άλμπουμ
[iL]/Τραγούδια [iS]/Είδος [iG].
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Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στο
στοιχείο λεπτομερούς ταξινόμησης
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να βρείτε τη
μουσικό κομμάτι/τίτλο που θέλετε και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για αναπαραγωγή του
μουσικού κομματιού που έχετε
επιλέξει.

Βοηθητικές συσκευές
USB player (μόνο για μοντέλο
Τύπου A)
Επισημάνσεις για τη χρήση
συσκευών αναπαραγωγής USB
• Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη
εάν ο σκληρός δίσκος που είναι
ενσωματωμένος στη συσκευή
μαζικής αποθήκευσης USB ή η
κάρτα μνήμης CF ή SD συνδεθεί
με αντάπτορα USB.
Χρησιμοποιήστε μια συσκευή
αποθήκευσης USB ή μνήμη
flash.
• Προσέξτε ώστε να αποφύγετε την
εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού
όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τη
συσκευή USB. Εάν επαναλάβετε
τη σύνδεση και την αποσύνδεση
πολλές φορές σε μικρό χρονικό
διάστημα, μπορεί να
δημιουργηθεί πρόβλημα στη
χρήση της συσκευής.

• Για να αφαιρέσετε τη συσκευή
USB, χρησιμοποιήστε το "Μενού
USB Αφαίρεση USB" και το
κουμπί MENU-TUNE για την
αφαίρεση της συσκευής USB.
• Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη
εάν η υποδοχή σύνδεσης της
συσκευής USB δεν είναι
μεταλλική.
• Η σύνδεση με συσκευές
αποθήκευσης USB τύπου i-Stick
μπορεί να είναι προβληματική
λόγω κραδασμών του οχήματος
και, για το λόγο αυτό, η
λειτουργία τους δεν είναι
εγγυημένη.
• Προσέξτε να μην αγγίξετε την
υποδοχή σύνδεσης USB με
κάποιο αντικείμενο ή μέρος του
σώματός σας.
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• Η συσκευή αποθήκευσης USB
μπορεί να αναγνωριστεί από το
σύστημα όταν έχει διαμορφωθεί
ως FAT16/32. Μόνο συσκευές με
εκχωρημένο μέγεθος μονάδων
512 Byte/τομέα ή 2.048
Byte/τομέα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν. Το NTFS και
άλλα συστήματα αρχείων δεν
αναγνωρίζονται από το σύστημα.
• Ανάλογα με τον τύπο και τη
χωρητικότητα της συσκευής
αποθήκευσης USB και τον τύπο
του αποθηκευμένου αρχείου, το
διάστημα που απαιτείται για την
αναγνώριση των αρχείων μπορεί
να διαφέρει. Αυτό δεν αποτελεί
πρόβλημα στο σύστημα σε αυτή
την περίπτωση, και για το λόγο
θα πρέπει να περιμένετε μέχρι το
σύστημα να επεξεργαστεί τα
αρχεία.

• Τα αρχεία σε ορισμένες συσκευές
αποθήκευσης USB μπορεί να
μην αναγνωρίζονται από το
σύστημα λόγω προβλημάτων
συμβατότητας, και οι συνδέσεις
με συσκευή ανάγνωσης μνήμης ή
USB hub δεν υποστηρίζονται.
Ελέγξτε τη λειτουργία της
συσκευής στο όχημα πριν τη
χρησιμοποιήσετε.
• Όταν συσκευές όπως MP3
player, κινητό τηλέφωνο ή
ψηφιακή κάμερα συνδέονται
μέσω κινητού δίσκου, μπορεί να
μη λειτουργούν σωστά.
• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή
αποθήκευσης USB στη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στο σύστημα ή να επηρεάσει την
απόδοση της συσκευής USB.

• Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη
συσκευή αποθήκευσης USB όταν
ο διακόπτης ανάφλεξης του
οχήματος είναι κλειστός. Εάν ο
διακόπτης ανάφλεξης ανοίξει
όταν η συσκευή αποθήκευσης
USB είναι συνδεδεμένη, η
συσκευή αποθήκευσης USB
ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να
μη λειτουργήσει κανονικά σε
ορισμένες περιπτώσεις.

Προσοχή
Οι συσκευές αποθήκευσης USB
μπορούν να συνδεθούν σε αυτό το
προϊόν με μόνο σκοπό την
αναπαραγωγή μουσικών αρχείων.
Ο ακροδέκτης USB του προϊόντος
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για
τη φόρτιση βοηθητικού εξοπλισμού
USB διότι η θερμότητα που
αναπτύσσεται από τη χρήση του
ακροδέκτη USB μπορεί να
επηρεάσει την απόδοση ή να
προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
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• Όταν η λογική μονάδα αφαιρεθεί
από τη συσκευή αποθήκευσης
USB, μόνο τα αρχεία από τη
λογική μονάδα του επάνω
επιπέδου μπορούν να
αναπαραχθούν για μουσικά
αρχεία USB. Αυτός είναι ο λόγος
που τα μουσικά αρχεία που
πρόκειται να αναπαραχθούν
πρέπει να είναι αποθηκευμένα
στο επάνω επίπεδο της μονάδας
της συσκευής. Τα μουσικά αρχεία
σε ορισμένες συσκευές
αποθήκευσης USB ενδέχεται να
μην αναπαράγονται σωστά εάν
μια εφαρμογή φορτωθεί με
διαμέριση ξεχωριστής μονάδας
στην ίδια τη συσκευή USB.
• Τα μουσικά αρχεία στα οποία
εφαρμόζεται DRM (Digital Right
Management) δεν μπορούν να
αναπαραχθούν.

• Αυτό το σύστημα μπορεί να
υποστηρίξει συσκευές
αποθήκευσης USB
χωρητικότητας έως 16 Gigabyte
με όριο 999 αρχεία, 512
φακέλους και δομή φακέλων 10
επιπέδων. Η κανονική χρήση δεν
είναι εγγυημένη για συσκευές
αποθήκευσης που υπερβαίνουν
αυτό το όριο.
Επισήμανση για τη χρήση των
μουσικών αρχείων USB
• Εάν υπάρχουν μουσικά αρχεία
που έχουν καταστραφεί, μπορεί
ένα μέρος τους να μην ακουστεί
κατά την αναπαραγωγή ή τα
αρχεία να μην αναπαραχθούν
καν.
• Οι φάκελοι και τα μουσικά αρχεία
εμφανίζονται με την εξής σειρά
Σύμβολο Αριθμός 
Αγγλικά 

• Μπορούν να αναγνωριστούν έως
64 αγγλικοί χαρακτήρες για τα
ονόματα φακέλων ή αρχείων στο
σύστημα αρχείων Joliet.
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Σχετικά με τα μουσικά αρχεία MP3
(WMA)
• Τα αρχεία MP3 που μπορούν να
αναπαραχθούν έχουν ως εξής.
- Ταχύτητα Bit: 8 kbps ~ 320
kbps
- Συχνότητα δειγματοληψίας:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(για MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(για MPEG-2)
• Αυτό το σύστημα εμφανίζει
αρχεία MP3 (WMA) με
προέκταση ονόματος αρχείου
mp3, .wma (πεζοί χαρακτήρες)
ή .MP3 ή .WMA (κεφαλαίοι
χαρακτήρες).
• Αυτό το σύστημα μπορεί να
εμφανίσει ετικέτες ID3 (έκδοσης
1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) για το
άλμπουμ, τον καλλιτέχνη, κ.λπ.
για τα αρχεία MP3.

• Τα ονόματα των
αρχείων/φακέλων που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα
με τον τύπο αποθήκευσης έχουν
ως εξής, συμπ. των
προεκτάσεων τεσσάρων
χαρακτήρων για τα ονόματα
αρχείων (.mp3).
- ISO 9660 επίπεδο 1: έως
12 χαρακτήρες
- ISO 9660 επίπεδο 2: έως
31 χαρακτήρες
- Joliet: έως 64 χαρακτήρες
(1 byte)
- Μακρύ όνομα αρχείου
Windows: έως 28 χαρακτήρες
(1 byte)
• Αυτό το σύστημα έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων MP3
που χρησιμοποιούν VBR. Κατά
την αναπαραγωγή ενός αρχείου
MP3 τύπου VBR, η ένδειξη του
χρόνου που απομένει μπορεί να
διαφέρει από τον πραγματικό
χρόνο που απομένει.

Κύρια κουμπιά/Περιστροφικός
διακόπτης
Τα παρακάτω κύρια κουμπιά και
χειριστήρια χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή των μουσικών
αρχείων USB.
(9) Κουμπί CD/AUX
Πατήστε το κουμπί
επανειλημμένα όταν η
συσκευή USB είναι
συνδεδεμένη για να επιλέξετε
τη λειτουργία αναπαραγωγής
USB.
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(14) Περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE
• Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη για να μεταβείτε
στις πληροφορίες για τη
λίστα μουσικών
κομματιών, το μενού ή τα
μουσικά κομμάτια MP3
(WMA).
• Πατήστε το κουμπί για να
εμφανιστεί η οθόνη του
μενού που ενεργοποιείται
από το τρέχον στοιχείο ή
την τρέχουσα λειτουργία.

(8) Κουμπιά tSEEKu
• Πατήστε αυτά τα κουμπιά
για να ακούσετε το
προηγούμενο ή το
επόμενο μουσικό κομμάτι.
• Κρατήστε πατημένα αυτά
τα κουμπιά για γρήγορη
αναπαραγωγή πίσω ή
μπροστά και έπειτα
αφήστε τα για
αναπαραγωγή σε
κανονική ταχύτητα.

Σύνδεση της συσκευής
αποθήκευσης USB

(7) Κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[INFO]
Εμφάνιση των πληροφοριών
του μουσικού κομματιού που
αναπαράγεται.
(16) Κουμπί / BACK
Ακύρωση της εισαγωγής ή
επιστροφή σε προηγούμενο
μενού.

Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης
USB με τα μουσικά αρχεία που
θέλετε να ακούσετε στον ακροδέκτη
σύνδεσης USB.
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Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB
που πρόκειται να αναπαραχθεί είναι
ήδη συνδεδεμένη, πατήστε
επανειλημμένα το κουμπί CD/AUX
για να επιλέξετε το USB player.
• Θα αρχίσει αυτόματα την
αναπαραγωγή από το
προηγούμενο σημείο
αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, ο
χειρισμός των λειτουργιών της
συσκευής αναπαραγωγής USB
είναι παρόμοιος με την
αναπαραγωγή CD/MP3.
• Μόλις το σύστημα ολοκληρώσει
την ανάγνωση των πληροφοριών
στη συσκευή αποθήκευσης USB,
θα αρχίσει αυτόματα την
αναπαραγωγή.
• Εάν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη
συσκευή αποθήκευσης USB, θα
εμφανιστεί ένα μήνυμα
σφάλματος και το σύστημα θα
μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία
που χρησιμοποιούνταν
προηγουμένως ή στη λειτουργία
ραδιοφώνου FM.

Στη συνέχεια, ο χειρισμός των
λειτουργιών της συσκευής
αναπαραγωγής USB είναι
παρόμοιος με την αναπαραγωγή
CD/MP3.
Τερματισμός της αναπαραγωγής
μουσικών αρχείων USB
Πατήστε το κουμπί RADIO BAND ή
CD/AUX για να επιλέξετε άλλες
λειτουργίες.

• Για να σταματήσει η
αναπαραγωγή και να
αποσυνδέσετε τη συσκευή
αποθήκευσης USB,
χρησιμοποιήστε το μενού USB
Λειτουργία αφαίρεσης USB
για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη
συσκευή αποθήκευσης USB.
Χρήση του μενού USB
Οι οδηγίες για την "Αναδιευθέτηση
τραγουδιών/
Επανάληψη/Φάκελοι/Αναζήτηση..."
από το μενού USB είναι παρόμοιες
με το μενού CD του CD/MP3 player έχει προστεθεί απλώς το στοιχείο
"Αφαίρεση USB".
Ανατρέξτε στις λειτουργίες του
CD/MP3 player από το μενού CD.
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Μενού USB Αφαίρεση USB

Αποσυνδέστε τη συσκευή USB από
την υποδοχή σύνδεσης USB.
• Επιστρέψτε στη λειτουργία που
χρησιμοποιούνταν
προηγουμένως.

iPod player (μόνο για μοντέλο
Τύπου A)
Περιορίζεται στα μοντέλα που
υποστηρίζουν τη σύνδεση iPod

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE
από τη λειτουργία αναπαραγωγής
για εμφανιστεί το μενού USB.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στην
επιλογή Αφαίρεση USB, και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για να εμφανιστεί το
μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι
μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή
USB με ασφάλεια.

Κύρια κουμπιά/Περιστροφικός
διακόπτης
Τα παρακάτω κύρια κουμπιά και
χειριστήρια χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή των μουσικών
αρχείων iPod.
(9) Κουμπί CD/AUX
Πατήστε αυτό το κουμπί
επανειλημμένα όταν η
συσκευή iPod είναι
συνδεδεμένη για να επιλέξετε
τη λειτουργία αναπαραγωγής
iPod.

(14) Περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE
• Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη για μετάβαση
και εμφάνιση της λίστας
μουσικών κομματιών που
αναπαράγονται.
• Πατήστε το κουμπί για να
εμφανιστεί η οθόνη του
μενού που ενεργοποιείται
από το τρέχον στοιχείο ή
την τρέχουσα λειτουργία.
(8) Κουμπιά tSEEKu
• Πατήστε αυτά τα κουμπιά
για να ακούσετε το
προηγούμενο ή το
επόμενο μουσικό κομμάτι.
• Κρατήστε πατημένα αυτά
τα κουμπιά για γρήγορη
αναπαραγωγή πίσω ή
μπροστά και έπειτα
αφήστε τα για
αναπαραγωγή σε
κανονική ταχύτητα.
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(7) Κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[INFO]

Σύνδεση iPod player

Εμφάνιση του μουσικού
κομματιού που
αναπαράγεται.
(16) Κουμπί / BACK
• Ακύρωση του
προηγούμενου στοιχείου
ή επιστροφή σε
προηγούμενο μενού.

Συνδέστε το USB με τα μουσικά
αρχεία που θέλετε να ακούσετε στον
ακροδέκτη σύνδεσης USB.
• Τα μοντέλα iPod που μπορούν
να συνδεθούν/υποστηρίζονται
από αυτό το σύστημα είναι τα
εξής.
- iPod 2G Nano/iPod 3G
Nano/iPod 4G & 5G Nano
- iPod 120GB & 160GB Classic
- iPod 1G, 2G, & 3G Touch

- iPhone 3G & 3GS
• Συνδέετε το iPod σε αυτό το
σύστημα μόνο με καλώδια
σύνδεσης που υποστηρίζονται
από τα προϊόντα iPod. Δεν
μπορούν να συνδεθούν άλλα
καλώδια σύνδεσης.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, το
iPod μπορεί να υποστεί ζημιά εάν
κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης
όταν είναι συνδεδεμένο στο
σύστημα.
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Όταν δεν χρησιμοποιείτε το iPod,
φυλάξτε το αποσυνδεδεμένο από
το σύστημα με το διακόπτη
ανάφλεξης του αυτοκινήτου
κλειστό.
• Μόλις το σύστημα ολοκληρώσει
την ανάγνωση των πληροφοριών
στη συσκευή iPod, θα αρχίσει
αυτόματα την αναπαραγωγή.
• Εάν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη
συσκευή iPod, θα εμφανιστεί το
σχετικό μήνυμα σφάλματος και το
σύστημα θα μεταβεί αυτόματα
στη λειτουργία που
χρησιμοποιούνταν
προηγουμένως ή στη λειτουργία
ραδιοφώνου FM.

• Οι λειτουργίες αναπαραγωγής
και τα στοιχεία της οθόνης
πληροφοριών του iPod player
που χρησιμοποιούνται με αυτό το
προϊόν μπορεί να διαφέρουν από
το iPod ως προς τη μέθοδο και τη
σειρά αναπαραγωγής και τις
πληροφορίες που εμφανίζονται.
• Ανατρέξτε στον παρακάτω
πίνακα για την κατάταξη των
στοιχείων που αφορούν στη
λειτουργία αναζήτησης που
παρέχει το iPod.
Εάν η συσκευή iPod που πρόκειται
να αναπαραχθεί είναι ήδη
συνδεδεμένη, πατήστε
επανειλημμένα το κουμπί CD/AUX
για να επιλέξετε το iPod player.
• Θα αρχίσει αυτόματα την
αναπαραγωγή από το
προηγούμενο σημείο
αναπαραγωγής.
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Στη συνέχεια, ο χειρισμός των
λειτουργιών του iPod είναι
παρόμοιος με την αναπαραγωγή
CD/MP3.

Μενού iPod Εξαγωγή iPod

Αφαιρέστε τη συσκευή iPod από την
υποδοχή σύνδεσης USB.
• Επιστρέψτε στη λειτουργία που
χρησιμοποιούνταν
προηγουμένως.

Αποσύνδεση αναπαραγωγής
iPod
Για να σταματήσει η αναπαραγωγή,
πατήστε το κουμπί RADIO BAND ή
CD/AUX για να επιλέξετε άλλες
λειτουργίες.
Χρήση του μενού iPod
Από το μενού iPod, οι οδηγίες για την
"Αναδιευθέτηση τραγουδιών/
Επανάληψη/Αναζήτηση... (συμπ.
των Ηχητικών βιβλίων και
Συνθετών)" είναι παρόμοιες με το
μενού CD του CD/MP3 player - έχει
προστεθεί απλώς το στοιχείο
"Εξαγωγή iPod".
Ανατρέξτε σε κάθε στοιχείο του
CD/MP3 για τη χρήση.

Αφαιρέστε τη συσκευή iPod από την
υποδοχή σύνδεσης USB.

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE
από τη λειτουργία αναπαραγωγής
για εμφανιστεί το μενού iPod.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στη
λειτουργία Εξαγωγή iPod και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για να εμφανιστεί το
μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι
μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή
με ασφάλεια.
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Είσοδος εξωτερικού ήχου
(AUX)
Περιορίζεται σε μοντέλα που
υποστηρίζουν τη σύνδεση
εξωτερικής πηγής ήχου
Κύρια κουμπιά/Περιστροφικός
διακόπτης
Τα παρακάτω κύρια κουμπιά και
χειριστήρια χρησιμοποιούνται για να
απολαμβάνετε τον πλούσιο ήχο
συστήματος Ιnfotainment από την
έξοδο ήχου μιας συνδεδεμένης
συσκευής εξωτερικού ήχου.

(2) Περιστροφικό κουμπί
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΕΝΤΑΣΗΣ
Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη για να ρυθμίσετε
την ένταση ήχου.

Σύνδεση εξωτερικής πηγής ήχου
Συνδέστε την έξοδο ήχου της
εξωτερικής πηγής ήχου στην
υποδοχή AUX 1 ή 2.
• AUX 1: Βρίσκεται στο σύστημα
Infotainment
• AUX 2: Βρίσκεται μέσα στο
ντουλαπάκι του συνοδηγού.

(9) Κουμπί CD/AUX
Όταν έχει συνδεθεί μια
συσκευή εξωτερικού ήχου,
πατήστε το κουμπί
επανειλημμένα για να
επιλέξετε τη λειτουργία
εισόδου εξωτερικού ήχου
(AUX).

• Το σύστημα Ιnfotainment θα
μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία
εισόδου εξωτερικού ήχου (AUX)
όταν συνδεθεί η συσκευή
εξωτερικού ήχου.
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Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Κύρια κουμπιά/περιστροφικός
διακόπτης
• Τα κουμπιά και ο περιστροφικός
διακόπτης που χρησιμοποιούνται
στο σύστημα έχουν ως εξής.
(12) Κουμπί CONFIG

Πατήστε το κουμπί CD/AUX για να
μεταβείτε στη λειτουργία εισόδου
εξωτερικού ήχου εάν το σύστημα
εξωτερικού ήχου είναι ήδη
συνδεδεμένο.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
(ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ
για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Πατήστε αυτό το κουμπί για
να εισέλθετε στο μενού
ρύθμισης συστήματος.
(14) Περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE
• Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη για να μεταβείτε
στο μενού ή το στοιχείο
ρύθμισης.
• Πατήστε το κουμπί για να
επιλέξετε/εμφανίσετε τη
λεπτομερή οθόνη ελέγχου
που παρέχεται από το
τρέχον μενού ή το
στοιχείο ρύθμισης.

(16) Κουμπί / BACK
Ακύρωση της εισαγωγής ή
επιστροφή σε προηγούμενη
οθόνη/μενού.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το
μενού ρύθμισης για εξατομίκευση
• Τα μενού ρύθμισης και οι
λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με το μοντέλο του
αυτοκινήτου.
• Παραπομπή: Πίνακας
πληροφοριών για το μενού
ρύθμισης στην επόμενη σελίδα
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[Παράδειγμα] Ρύθμιση
συστήματος Ρύθμιση ώρας και
ημερομηνίας Ρυθμισμένη
ημερομηνία: 25 Ιανουαρίου 2012

Πατήστε το κουμπί CONFIG για το
μενού ρύθμισης συστήματος.
Αφού ανατρέξτε στον πίνακα
πληροφοριών για το μενού ρύθμισης
στην επόμενη σελίδα, γυρίστε το
περιστροφικό κουμπί MENU-TUNE
για να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης
που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE.

• Εμφανίζει τη λεπτομερή λίστα για
το σχετικό μενού ρύθμισης ή την
κατάσταση λειτουργίας.
• Εάν υπάρχει και άλλη
λεπτομερής λίστα εκτός τη
σχετική λεπτομερή λίστα,
μπορείτε να επαναλάβετε αυτή
την ενέργεια.

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να προκύψει η τιμή
ρύθμισης ή η κατάσταση λειτουργίας
που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE.
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Πίνακας πληροφοριών για
ρυθμίσεις

[Ώρα Ημερομηνία]

[Γλώσσες]

• Εάν η σχετική λεπτομερής λίστα
αποτελείται από αρκετά στοιχεία,
τότε επαναλάβετε αυτή την
ενέργεια.
• Καθορίστε/εισάγετε τη σχετική
τιμή ρύθμισης, διαφορετικά η
κατάσταση λειτουργίας θα
αλλάξει.

Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε
χειροκίνητα τις ώρες και τα λεπτά για
την τρέχουσα ώρα.
Επιλογή της επιθυμητής γλώσσας.

Ρύθμιση ημερομηνίας: Ρυθμίστε
χειροκίνητα το τρέχον
έτος/μήνα/ημερομηνία.
Ρύθμισης μορφής ώρας: Επιλέξτε
12ωρη ή 24ωρη ένδειξη ώρας.
Ρύθμισης μορφής ημερομηνίας:
Ρυθμίστε τη μορφή ένδειξης της
ημερομηνίας.
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ΕΕΕΕ/MM/ΗΗ : 2012 Ιαν. 23
ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ: 23 Ιαν. 2012
MM/ΗΗ/ΕΕΕΕ: Ιαν. 23, 2012
Συγχρονισμός ρολογιού RDS:
Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή
Απενεργοποίηση
[Radio Settings] (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου)

Μέγιστη ένταση ήχου κατά την
ενεργοποίηση: Ρυθμίστε
χειροκίνητα τη μέγιστη στάθμη για
την ένταση ήχου κατά την
ενεργοποίηση.
Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί
σταθμοί: Ρυθμίστε χειροκίνητα τους
αριθμούς σελίδων Αγαπημένων.
Σταθμοί AS: Ρυθμίστε τη λειτουργία
Αυτόματης αποθήκευσης σταθμών
για κάθε ραδιόφωνο ή DAB.
Επιλογές RDS: Ρυθμίστε τις
επιλογές RDS.
- RDS: Ενεργοποίηση ή
Απενεργοποίηση (της λειτουργίας
RDS).
- Τοπικά προγράμματα:
Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση
(της λειτουργίας Τοπικά
προγράμματα).

Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου:
Επιλέξτε
Απενεργοποίηση/Χαμηλή/Μεσαία/
Υψηλή

- Πάγωμα κύλισης κειμένου:
Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή
Απενεργοποίηση.

- Ένταση ήχου TA: Ρυθμίστε την
ένταση ήχου των δελτίων οδικής
κυκλοφορίας.
Ρυθμίσεις DAB: Ρυθμίστε τις
επιλογές RDS.
- Αυτόματη σύνδεση ensemble:
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
(της λειτουργίας Αυτόματη
σύνδεση ensemble).
- Αυτόματη σύνδεση DAB-FM:
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
(της λειτουργίας Αυτόματη
σύνδεση DAB-FM).
- Δυναμική προσαρμογή ήχου:
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
(της λειτουργίας Δυναμική
προσαρμογή ήχου).
- Επιλογή ζώνης συχνοτήτων:
Επιλέξτε Και τα δύο, Ζώνη
συχνοτήτων L ή Ζώνη
συχνοτήτων III.
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[Bluetooth Settings] (Ρυθμίσεις
Bluetooth)

- Σύζευξη συσκευής: Δοκιμάστε
σύζευξη νέας συσκευής
Bluetooth.
- Αλλαγή κωδικού bluetooth:
Αλλάξτε/ορίστε χειροκίνητα τον
κωδικό Bluetooth.
Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων: Επαναφέρετε τις
αρχικές τιμές στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις.
[Ρυθμίσεις οχήματος]

Bluetooth: Ανοίξτε το μενού
Bluetooth.
- Ενεργοποίηση: Επιλέξτε
Ενεργοποίηση ή
Απενεργοποίηση.
- Λίστα συσκευών: Επιλέξτε τη
συσκευή που θέλετε και
επιλέξτε/συνδέστε/αφαιρέστε ή
διαγράψτε την.

Κλιματισμός και ποιότητα αέρα
- Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας
ανεμιστήρα: Αλλάζει την
ταχύτητα του ανεμιστήρα σε
υψηλή/μεσαία/χαμηλή.
- Αυτόματη ανακυκλοφορία
αέρα: Αλλάζει την ευαισθησία
AQS (αισθητήρας ποιότητας
αέρα) σε χαμηλή/υψηλή.
- Αυτόματη αποθάμβωση:
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
(της αυτόματης λειτουργίας
αποθάμβωσης).
- Αυτόματη αποθάμβωση πίσω:
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
(της αυτόματης λειτουργίας
αποθάμβωσης πίσω παρμπρίζ).
Ρυθμίσεις άνεσης
- Ένταση ηχητικών
προειδοποιήσεων: Αλλαγή της
έντασης των ηχητικών
προειδοποιήσεων.
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- Αυτόματη λειτουργία πίσω
υαλοκαθ/ρα κατά την όπισθεν:
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της αυτόματης
λειτουργίας του πίσω
υαλοκαθαριστήρα όταν επιλέγετε
την όπισθεν.
Υποβοήθηση στάθμευσης/
Ανίχνευση σύγκρουσης
- Υποβοήθηση στάθμευσης:
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση των
αισθητήρων υπερήχων.
Εξωτερικός ατμοσφαιρικός
φωτισμός
- Ενεργ/ση εξωτερικών φώτων
με το ξεκλείδωμα:
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του φωτισμού
εισόδου.
- Διάρκεια κατά την έξοδο από
το όχημα: Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση και αλλαγή της
διάρκειας του φωτισμού εξόδου.

Ηλεκτρικές κλειδαριές θυρών
- Αυτόματο ξεκλείδωμα θυρών:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της λειτουργίας αυτόματου
κλειδώματος θυρών μετά το
κλείσιμο του διακόπτη ανάφλεξης.
Κλείδωμα, ξεκλείδωμα, εκκίνηση
με τηλεχειριστήριο
- Ξεκλείδωμα θυρών με
τηλεχ/ριο (Σύστημα παθητικής
εισόδου, ξεκλείδωμα: Αλλαγή
της παραμετροποίησης ώστε να
ξεκλειδώνει μόνο η πόρτα του
οδηγού ή όλες οι πόρτες κατά το
ξεκλείδωμα.
- Ξεκλείδωμα θυρών με
τηλεχ/ριο (Σύστημα παθητικής
εισόδου, κλείδωμα: Επιλέξτε
Κόρνα στο παθητικό κλείδωμα
θυρών, Ενεργοποίηση ή
Απενεργοποίηση.
- Συναγερμός ξεχασμένου
τηλεχ/ρίου μέσα στο όχημα:
Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή
Απενεργοποίηση.

Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων: Επαναφορά όλων των
ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις.

188

Σύστημα Infotainment

Τηλέφωνο (μόνο για
μοντέλο Τύπου A)
Bluetooth
Κύρια κουμπιά/Περιστροφικός
διακόπτης
Τα παρακάτω κύρια κουμπιά και
χειριστήρια χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή μουσικών αρχείων ή
για τη χρήση των λειτουργιών
κλήσης μέσω μιας συσκευής
Bluetooth.
(9) Κουμπί CD/AUX
Όταν υπάρχει συνδεδεμένη
μια συσκευή Bluetooth με
λειτουργία αναπαραγωγής
μουσικής, πατήστε αυτό το
κουμπί επανειλημμένα για να
επιλέξετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής μουσικής
ήχου Bluetooth.

(14) Περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE
• Πατήστε το κουμπί από τη
λειτουργία τηλεφώνου
Bluetooth για να
εμφανιστεί η οθόνη του
μενού.
• Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη για να μεταβείτε
στο μενού ή στην τιμή
ρύθμισης.
(8) Κουμπιά tSEEKu
• Πατήστε αυτά τα κουμπιά
στη λειτουργία
αναπαραγωγής ήχου
Bluetooth για να ακούσετε
το προηγούμενο ή το
επόμενο μουσικό κομμάτι.
• Κρατήστε πατημένα αυτά
τα κουμπιά για γρήγορη
αναπαραγωγή πίσω ή
μπροστά και αφήστε τα
για αναπαραγωγή σε
κανονική ταχύτητα.

Σύνδεση του Bluetooth
Καταχώρηση της συσκευής
Bluetooth
Καταχωρήστε τη συσκευή Bluetooth
που θα συνδεθεί στο σύστημα
Ιnfotainment.
• Πρώτα, ρυθμίστε τη συσκευή
Bluetooth που θα συνδεθεί μέσω
του μενού ρύθμισης Bluetooth για
να μπορέσουν άλλες συσκευές
να αναζητήσουν τη συσκευή
Bluetooth.
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Πατήστε το κουμπί CONFIG και
χρησιμοποιήστε το περιστροφικό
κουμπί MENU-TUNE για να
μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth
Bluetooth Σύζευξη συσκευής,
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

• Η καταχώρηση των συσκευών
Bluetooth είναι εφικτή όχι μόνο
χρησιμοποιώντας το κουμπί
CONFIG, αλλά και
χρησιμοποιώντας το Μενού
τηλεφώνου  Ρυθμίσεις
Bluetooth Bluetooth 
Σύζευξη συσκευής.
• Εάν υπάρχει ήδη μια
συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
στο σύστημα Ιnfotainment, θα
εμφανιστεί το μήνυμα "Το
Bluetooth είναι απασχολημένο".
• Η αναμονή σύνδεσης
επισημαίνεται με ένα μήνυμα και
έναν κωδικό ασφαλείας.
(Η αρχική τιμή είναι 0000 και
μπορεί να αλλάξει από τις
Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις
Bluetooth Bluetooth 
Αλλαγή κωδικού Bluetooth.)
Το σύστημα Ιnfotainment
αναζητώντας τη συσκευή Bluetooth
που πρόκειται να συνδεθεί.

Εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας για
το σύστημα Ιnfotainment μέσω της
συσκευής Bluetooth
Εάν η καταχώρηση της συσκευής
που πρόκειται να συνδεθεί στο
σύστημα Ιnfotainment είναι επιτυχής,
τότε στην οθόνη θα εμφανιστούν οι
πληροφορίες της συσκευής
Bluetooth

• Στο σύστημα Ιnfotainment μπορεί
να καταχωρηθούν έως και πέντε
συσκευές Bluetooth.
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• Σε ορισμένες συσκευές
Bluetooth, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι
επιλεγμένο το στοιχείο "Να
συνδέεται πάντοτε".
Σύνδεση/Διαγραφή/Αφαίρεση των
συσκευών Bluetooth

Προσοχή
Εάν υπάρχει ήδη συνδεδεμένη
συσκευή Bluetooth, πρέπει πρώτα
να την αποσυνδέσετε.

Πρώτα, ρυθμίστε τη συσκευή
Bluetooth που θα συνδεθεί μέσω του
μενού ρύθμισης Bluetooth για να
μπορέσουν άλλες συσκευές να
αναζητήσουν τη συσκευή Bluetooth.
Πατήστε το κουμπί CONFIG και
χρησιμοποιήστε το περιστροφικό
κουμπί MENU-TUNE για να
μεταβείτε στις Ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις Bluetooth Bluetooth 
Λίστα συσκευών και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.

Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό
κουμπί MENU-TUNE για να μεταβείτε
από την καταχωρημένη συσκευή
Bluetooth στη συσκευή που θέλετε να
συνδέσετε, και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE.

Μπορείτε να καταχωρήσετε τη
συσκευή χρησιμοποιώντας το
περιστροφικό κουμπί MENU-TUNE,
περιστρέφοντάς το για να επιλέξετε ή
για να διαγράψετε το στοιχείο, και
στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί
MENU-TUNE.
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• Αποσύνδεση της συσκευής
Bluetooth που είναι συνδεδεμένη
τη συγκεκριμένη στιγμή - Από την
οθόνη της λίστας συσκευών,
επιλέξτε τη συνδεδεμένη
συσκευή, η οποία εμφανίζει την
ένδειξη ’Αποσύνδεση στοιχείου’
και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE.

Επισημάνσεις για την
καταχώρηση/σύνδεση συσκευών
Bluetooth
• Όταν η σύνδεση στο Bluetooth
δεν είναι εφικτή, διαγράψτε
ολόκληρη τη λίστα συσκευών
από τη συσκευή Bluetooth που
πρόκειται να συνδεθεί και
δοκιμάστε ξανά. Εάν με τη
διαγραφή ολόκληρης της λίστας
συσκευών το πρόβλημα δεν
λυθεί, επανατοποθετήστε την
μπαταρία και πραγματοποιήστε
επανασύνδεση.
• Εάν υπάρχει πρόβλημα μετά τη
σύνδεση της συσκευής
Bluetooth, χρησιμοποιήστε το
περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για τις Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις Bluetooth 
Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων.

Πραγματοποιήστε επαναφορά
των αρχικών τιμών για τη
συσκευή με το πρόβλημα που
προκλήθηκε από σφάλμα κατά τη
σύνδεση της συσκευής Bluetooth
και του συστήματος Ιnfotainment.
• Ορισμένες φορές, το Bluetooth
μπορεί να συνδεθεί μόνο μέσω
του συστήματος ανοικτής
συνομιλίας (hands-free) ή των
λειτουργιών αναπαραγωγής ήχου
Bluetooth παρά το γεγονός ότι
γίνεται σύνδεση στερεοφωνικών
ακουστικών. Σε αυτή την
περίπτωση, δοκιμάστε
επανασύνδεση του συστήματος
Ιnfotainment χρησιμοποιώντας τη
συσκευή Bluetooth.
• Στις συσκευές Bluetooth που δεν
υποστηρίζουν στερεοφωνικά
ακουστικά, η λειτουργία
αναπαραγωγής ήχου Bluetooth
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
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• Δεν μπορείτε να ακούσετε
μουσική μέσω του συστήματος
ήχου Bluetooth εάν υπάρχει
συνδεδεμένο iPhone στη θύρα
USB. Αυτό συμβαίνει λόγω των
μοναδικών προδιαγραφών του
κινητού τηλεφώνου.

Ήχος Bluetooth
Πώς γίνεται η αναπαραγωγή ήχου
Bluetooth
• Ένα κινητό τηλέφωνο ή μια
συσκευή Bluetooth που
υποστηρίζει A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile)
εκδόσεων μεταγενέστερων της
1.2 πρέπει να καταχωρηθεί και
να συνδεθεί στο σύστημα.
• Από το κινητό τηλέφωνο ή τη
συσκευή Bluetooth, βρείτε τον
τύπο συσκευής Bluetooth για να
ρυθμίσετε/ συνδέσετε τη συσκευή
ως στερεοφωνικό ακουστικό.
Θα εμφανιστεί το εικονίδιο μιας
νότας [e] στην κάτω δεξιά
πλευρά της οθόνης εάν τα
στερεοφωνικά ακουστικά
συνδεθούν επιτυχώς.

• Μη συνδέετε το κινητό τηλέφωνο
στην υποδοχή σύνδεσης
Bluetooth. Μπορεί να σημειωθεί
σφάλμα εάν συνδεθεί στη
διάρκεια της λειτουργίας
αναπαραγωγής CD/MP3 και
ήχου Bluetooth.
Αναπαραγωγή ήχου Bluetooth

Πατήστε το κουμπί CD/AUX
επανειλημμένα για να επιλέξετε τη
λειτουργία αναπαραγωγής ήχου στη
συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
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• Εάν η συσκευή Bluetooth δεν
είναι συνδεδεμένη, τότε αυτή η
λειτουργία δεν μπορεί να
επιλεγεί.
Με την ενεργοποίηση του κινητού
τηλεφώνου ή της συσκευής
Bluetooth θα αρχίσει η
αναπαραγωγή των μουσικών
αρχείων.
• Ο ήχος που ακούγεται από τη
συσκευή Bluetooth παρέχεται
μέσω του συστήματος
Ιnfotainment.
• Για την αναπαραγωγή του ήχου
Bluetooth, η μουσική πρέπει να
αναπαραχθεί τουλάχιστον μία
φορά από τη λειτουργία
αναπαραγωγής μουσικής του
κινητού τηλεφώνου ή της
συσκευής Bluetooth αφότου
συνδεθεί ως στερεοφωνικά
ακουστικά. Αφότου αναπαραχθεί
τουλάχιστον μία φορά, η
λειτουργία αναπαραγωγής
μουσικής θα ενεργοποιηθεί
αυτόματα με την εισαγωγή στη

λειτουργία αναπαραγωγής, και
θα σταματήσει αυτόματα με τον
τερματισμό της λειτουργίας. Εάν
το κινητό τηλέφωνο ή η συσκευή
Bluetooth δεν βρίσκεται στη
λειτουργία οθόνης αναμονής,
ορισμένες συσκευές ενδέχεται να
μη λειτουργήσουν αυτόματα στη
λειτουργία αναπαραγωγής ήχου
Bluetooth.
Πατήστε τα κουμπιά tSEEKu για να
μεταβείτε στο προηγούμενο ή το
επόμενο μουσικό κομμάτι, ή
κρατήστε αυτά τα κουμπιά πατημένα
για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα
πίσω ή μπροστά.
• Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται
μόνο με συσκευές Bluetooth που
υποστηρίζουν το πρωτόκολλο
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) έκδοσης 1.0 ή
μεταγενέστερης. (Ανάλογα με
τις επιλογές της συσκευής
Bluetooth, ορισμένες συσκευές
ενδέχεται να εμφανίσουν μια
ένδειξη ότι γίνεται σύνδεση

AVRCP στη διάρκεια της πρώτης
σύνδεσης.)
• Οι πληροφορίες για το μουσικό
κομμάτι που αναπαράγεται και τη
θέση του μουσικού κομματιού δεν
θα εμφανιστούν στην οθόνη του
συστήματος Ιnfotainment.
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Επισημάνσεις για την
αναπαραγωγή ήχου Bluetooth
• Μην αλλάζετε το μουσικό κομμάτι
πολύ γρήγορα κατά την
αναπαραγωγή ήχου Bluetooth.
• Χρειάζεται λίγη ώρα για να
αποσταλούν τα δεδομένα από το
κινητό τηλέφωνο στο σύστημα
Ιnfotainment.
• Το σύστημα Ιnfotainment
αποστέλλει την εντολή
αναπαραγωγής από το κινητό
τηλέφωνο στη λειτουργία
αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
Εάν αυτό γίνει σε διαφορετική
λειτουργία, τότε η συσκευή
αποστέλλει την εντολή να
τερματιστεί η αναπαραγωγή.
Ανάλογα με τις επιλογές του
κινητού τηλεφώνου, αυτή η εντολή
αναπαραγωγής/τερματισμού
μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα
μέχρι να ενεργοποιηθεί.

• Εάν το κινητό τηλέφωνο ή η
συσκευή Bluetooth δεν βρίσκεται
στη λειτουργία οθόνης αναμονής,
ενδέχεται να μη λειτουργήσει
αυτόματα, ανεξάρτητα εάν η
αναπαραγωγή διεξάγεται μέσω
της λειτουργίας αναπαραγωγής
ήχου Bluetooth.
Εάν η αναπαραγωγή ήχου
Bluetooth δεν λειτουργεί, ελέγξτε
εάν το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται
στη λειτουργία οθόνης αναμονής.
• Ορισμένες φορές, ένα μέρος των
ήχων μπορεί να μην ακούγεται
κατά την αναπαραγωγή ήχου
Bluetooth.
Το σύστημα Ιnfotainment
αναπαράγει τον ήχο από το
κινητό τηλέφωνο ή τη συσκευή
Bluetooth καθώς μεταδίδεται.

Μηνύματα σφάλματα Bluetooth
και ενέργειες
• Το Bluetooth είναι
απενεργοποιημένο
Ελέγξτε εάν η ενεργοποίηση του
Bluetooth έχει ρυθμιστεί ως ON.
Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να
χρησιμοποιηθεί όταν η
ενεργοποίηση Bluetooth
ρυθμιστεί ως ON.
• Το Bluetooth είναι
απασχολημένο
Ελέγξτε εάν υπάρχουν άλλες
συσκευές Bluetooth
συνδεδεμένες. Για να συνδέσετε
μια άλλη συσκευή, αποσυνδέστε
πρώτα οποιεσδήποτε άλλες
συνδεδεμένες συσκευές και στη
συνέχεια πραγματοποιήστε
επανασύνδεση.
• Η λίστα συσκευών είναι
πλήρης.
Ελέγξτε εάν υπάρχουν λιγότερες
από 5 καταχωρημένες συσκευές.
Δεν μπορούν να καταχωρηθούν
περισσότερες από 5 συσκευές.
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• Δεν υπάρχει διαθέσιμος
τηλεφωνικός κατάλογος
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται εάν
το κινητό τηλέφωνο δεν
υποστηρίζει την αποστολή
επαφών. Εάν αυτό το μήνυμα
εμφανιστεί μετά από αρκετές
προσπάθειες, τότε η συσκευή δεν
υποστηρίζει την αποστολή
επαφών.

Εμφανίζεται επίσης εάν η
αποστολή μητρώου του
τηλεφώνου υποστηρίζεται, αλλά
με τρόπο που δεν υποστηρίζεται
από το σύστημα Ιnfotainment.

Τηλέφωνο με λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας
Απάντηση σε κλήση

Προσοχή
Το μήνυμα θα εμφανιστεί όταν
υποστηρίζεται η μετάδοση επαφών
ενώ παράλληλα μεταδίδονται
πληροφορίες με σφάλμα
συσκευής. Πραγματοποιήστε
ενημέρωση της συσκευής ξανά,
εάν συμβεί κάτι τέτοιο.
• Ο τηλεφωνικός κατάλογος
είναι κενός
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται εάν
δεν έχουν αποθηκευτεί αριθμοί
τηλεφώνου στο κινητό τηλέφωνο.

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης
μέσω του κινητού τηλεφώνου που
είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο
μέσω Bluetooth, το μουσικό κομμάτι
που ακούγεται θα διακοπεί, θα
ηχήσει ο ήχος κλήσης του
τηλεφώνου και θα εμφανιστούν οι
σχετικές πληροφορίες.
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Προσοχή
Μπορείτε να μεταφέρετε τον ήχο
κλήσης σας ανάλογα με τα κινητά
τηλέφωνα. Ρυθμίστε την ένταση
του ήχου κλήσης του κινητού
τηλεφώνου εάν η ένταση είναι
πολύ χαμηλή.
Για να μιλήσετε στο τηλέφωνο,
πατήστε το κουμπί Κλήσης στα
χειριστήρια στο τιμόνι ή γυρίστε το
περιστροφικό κουμπί MENU-TUNE
για να μεταβείτε στη λειτουργία
Απάντηση, και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE.

• Για να απορρίψετε την κλήση,
πατήστε το κουμπί
Σίγασης/Τερματισμού κλήσης
στα χειριστήρια στο τιμόνι ή
πατήστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE και επιλέξτε
Απόρριψη.

• Ενώ συνομιλείτε, μπορείτε να
κλείσετε τον ήχο επιλέγοντας
Σίγαση μικροφώνου
χρησιμοποιώντας το
περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE.
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• Ενώ συνομιλείτε, κρατήστε
πατημένο το κουμπί Κλήσης στα
χειριστήρια στο τιμόνι για να
μεταβείτε στη λειτουργία
προσωπικής κλήσης (ορισμένα
τηλέφωνα μπορεί να μην
υποστηρίζουν τη λειτουργία
προσωπικής κλήσης, ανάλογα με
τις επιλογές του τηλεφώνου).

• Σε περίπτωση εισερχόμενης
κλήσης όταν το σύστημα
Ιnfotainment είναι ενεργό και το
Bluetooth συνδεδεμένο, κάποια
κινητά τηλέφωνα δεν εισέρχονται
αυτόματα στη λειτουργία
προσωπικής κλήσης. Αυτό
εξαρτάται από τις προδιαγραφές
κάθε κινητού τηλεφώνου.
• Όταν είναι εφικτή η χρήση
υπηρεσιών συνομιλίας με τρίτους
που υποστηρίζονται από τον
πάροχο υπηρεσιών επικοινωνιών
μέσω μιας εφαρμογής, μπορείτε
να πραγματοποιείτε κλήσεις στη
διάρκεια μιας κλήσης μέσω του
συστήματος Ιnfotainment.
• Κατά τη συνομιλία με τρία ή
περισσότερα άτομα, τα στοιχεία
που εμφανίζονται στην οθόνη
ενδέχεται να διαφέρουν από τις
πρακτικές πληροφορίες.

Τερματισμός κλήσης

Για να τερματίσετε μια κλήση,
πατήστε το κουμπί Σίγασης/
Τερματισμού κλήσης στα χειριστήρια
στο τιμόνι ή γυρίστε το περιστροφικό
κουμπί MENU-TUNE για να
μεταβείτε στον Τερματισμό κλήσης,
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
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Κλήση με επανάληψη
τελευταίας κλήσης

Από τα χειριστήρια στο τιμόνι,
πατήστε το κουμπί Κλήσης για να
εμφανιστεί η οθόνη καθοδήγησης
επανάληψης τελευταίας κλήσης ή
κρατήστε το κουμπί πατημένο για να
εμφανιστεί η οθόνη στοιχείων
καλούντος.

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε Ναι ή
επαφές και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE ή το κουμπί
Κλήσης για να πραγματοποιήσετε
μια κλήση.

• Εάν το κινητό τηλέφωνο δεν
βρίσκεται σε κατάσταση
αναμονής, το τηλέφωνό σας
μπορεί να μην υποστηρίζει τη
λειτουργία επανάληψης
τελευταίας κλήσης. Αυτό
εξαρτάται από τις επιλογές του
κινητού τηλεφώνου.
• Κατά την επανάκληση του
τελευταίου αριθμού, ο αριθμός
του συνδεδεμένου τηλεφώνου
δεν εμφανίζεται.
• Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο,
υπάρχουν περιπτώσεις που η
κλήση πραγματοποιείται μέσω
του ιστορικού εισερχόμενων ή
αναπάντητων κλήσεων αντί μέσω
της λειτουργίας επανάληψης
τελευταίας κλήσης. Αυτό
εξαρτάται από τις επιλογές του
κινητού τηλεφώνου.
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Κλήση πληκτρολογώντας τους
αριθμούς

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE
όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο
για να εμφανιστούν οι λειτουργίες
σύνδεσης όπως φαίνεται παραπάνω.
Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό
κουμπί MENU-TUNE για να
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στο
μενού που εμφανίζεται.
• Ενώ συνομιλείτε στο τηλέφωνο,
κρατήστε πατημένο το κουμπί
Κλήσης στα χειριστήρια στο
τιμόνι για να μεταβείτε στη
λειτουργία προσωπικής κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση
πληκτρολογώντας τον αριθμό
τηλεφώνου, πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE και γυρίστε το
περιστροφικό κουμπί για να
επιλέξετε Εισαγωγή αριθμού και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε τα
γράμματα που θέλετε και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για να εισάγετε
τον αριθμό.
• Επαναλάβετε τη διαδικασία για
να εισάγετε όλους τους αριθμούς
τηλεφώνου.
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Χρήση του μενού τηλεφώνου

• Πατήστε το κουμπί / BACK για
να διαγράψετε τα γράμματα ένα
προς ένα ή κρατήστε το κουμπί
πατημένο για να διαγράψετε ό,τι
έχετε εισάγει μέχρι εκείνη τη
στιγμή.
• Ανατρέξτε στα παρακάτω
στοιχεία για την επεξεργασία
όσων έχετε εισάγει.

Μενού τηλεφώνου 
Τηλεφωνικός κατάλογος 
Αναζήτηση

1 Μετακίνηση: Μετακίνηση της
θέσης εισαγωγής
2 Διαγραφή: Διαγραφή του
χαρακτήρα που έχετε εισάγει
3 Τηλεφωνικός κατάλογος:
Αναζήτηση επαφών
(λειτουργεί μετά την
ενημέρωση των αριθμών
τηλεφώνου)
4 Κλήση: Έναρξη κλήσης

Όταν έχετε εισάγει ολόκληρο τον
αριθμό τηλεφώνου, γυρίστε το
περιστροφικό κουμπί MENU-TUNE
για να επιλέξετε Έναρξη κλήσης [5]
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για να
πραγματοποιήσετε την κλήση.
Για να τερματίσετε μια κλήση,
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη
λειτουργία τερματισμού κλήσης και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE,
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε
Τηλεφωνικός κατάλογος και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
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• Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια
ειδοποίηση, χωρίς επαφές προς
χρήση, και θα επιστρέψετε στο
προηγούμενο μενού.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε
Αναζήτηση, και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε Όνομα
ή Επώνυμο και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε
αναζήτηση όρων/εύρους και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE από τα αποτελέσματα
αναζήτησης για να επιλέξετε το
στοιχείο που θέλετε και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να δείτε τις λεπτομέρειες για αυτό το
στοιχείο.
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Μενού τηλεφώνου 
Τηλεφωνικός κατάλογος 
Ενημέρωση

Για να καλέσετε το σχετικό αριθμό,
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
• Για περισσότερες οδηγίες,
ανατρέξτε στην ενότητα
πραγματοποίηση τηλεφωνικών
κλήσεων.

Ενημέρωση των επαφών του
συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου
σύμφωνα στις επαφές του
συστήματος.
Χρησιμοποιώντας το περιστροφικό
κουμπί MENU-TUNE, επιλέξτε
Μενού τηλεφώνου Τηλεφωνικός
κατάλογος Ενημέρωση, και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε Ναι
ή Όχι και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE για να
ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε την
ενημέρωση.
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Ειδοποίηση για την ενημέρωση
των επαφών
• Αυτή η λειτουργία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε κινητά
τηλέφωνα που υποστηρίζουν τη
λειτουργία ενημέρωσης επαφών
και αποστολή ιστορικού
κλήσεων. (Εάν το σύστημα είναι
συνδεδεμένο σε ένα κινητό
τηλέφωνο που δεν υποστηρίζουν
αυτές τις λειτουργίες, μπορείτε να
εμφανίσετε το ιστορικό κλήσεων
μέσω του συστήματος
Ιnfotainment.)
• Η ενημέρωση δεν υποστηρίζεται
για περισσότερους από 1.000
αριθμούς επαφών.
• Λάβετε υπόψη σας ότι η
λειτουργία ανοικτής συνομιλίας
και η αναπαραγωγή ήχου μέσω
Bluetooth διακόπτονται κατά
ενημέρωση των επαφών

(Άλλες λειτουργίες, εκτός από τη
λειτουργία ανοικτής συνομιλίας
και την αναπαραγωγή ήχου μέσω
Bluetooth μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.)
• Για να ενημερώσετε τις επαφές
σας, μπορείτε να ζητήσετε την
πιστοποίηση αποστολής των
επαφών. Εάν η οθόνη αναμονής
δεν αλλάξει για μεγάλο χρονικό
διάστημα, μπορείτε να ελέγξετε
εάν το κινητό τηλέφωνο ζητά
πιστοποίηση. Όταν ζητάτε
πιστοποίηση του κινητού
τηλεφώνου, όλες οι συνδέσεις
Bluetooth θα διακοπούν σε
περίπτωση που το τηλέφωνο δεν
γίνει αποδεκτό, και στη συνέχεια
θα επανασυνδεθεί.

• Κατά τη λήψη του ιστορικού
κλήσεων, μπορείτε να ζητήσετε
την πιστοποίηση μετάδοσης για
το ιστορικό κλήσεων από το
κινητό τηλέφωνο. Εάν η οθόνη
αναμονής δεν αλλάξει για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ελέγξτε εάν το
κινητό τηλέφωνο ζητά
πιστοποίηση.
Όταν ζητάτε πιστοποίηση του
κινητού τηλεφώνου, όλες οι
συνδέσεις Bluetooth θα
διακοπούν σε περίπτωση που το
τηλέφωνο δεν γίνει αποδεκτό, και
στη συνέχεια θα επανασυνδεθεί.
• Εάν υπάρχει πρόβλημα στις
αποθηκευμένες πληροφορίες του
κινητού τηλεφώνου, οι επαφές
δεν μπορούν να ενημερωθούν.
• Το σύστημα Ιnfotainment
χρησιμοποιεί μόνο πληροφορίες
κωδικοποιημένες ως UTF-8.
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• Εάν ενεργοποιηθούν άλλες
λειτουργίες (παιχνίδι, αναζήτηση
χάρτη, πλοήγηση, κ.λπ.) ενώ η
ενημέρωση των επαφών ή η
αποστολή του ιστορικού κλήσεων
βρίσκεται σε εξέλιξη, η διαδικασία
ενημέρωσης/αποστολής
ενδέχεται να μη λειτουργεί.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
άλλες λειτουργίες που
εκτελούνται στο κινητό τηλέφωνο
επηρεάζουν τη μετάδοση
δεδομένων.
• Όταν η ενημέρωση των επαφών
ή η αποστολή του ιστορικού
κλήσεων ολοκληρωθεί, όλες οι
λειτουργίες αναπαραγωγής ήχου
του συστήματος ανοικτής
συνομιλίας και του Bluetooth θα
αποσυνδεθούν αυτόματα και στη
συνέχεια θα επανασυνδεθούν.

• Εάν απενεργοποιήσετε το
σύστημα Ιnfotainment στη
διάρκεια μιας τηλεφωνικής
συνομιλίας, η κλήση με
μεταφερθεί στο κινητό τηλέφωνο.
Σε ορισμένα τηλέφωνα μπορεί να
χρειαστεί ρύθμιση εκ των
προτέρων της λειτουργίας
αποστολής κλήσεων, ανάλογα με
τον τύπο του τηλεφώνου.
• Εάν ο χρήστης διακόψει
απευθείας τη σύνδεση (από το
σύστημα Infotainment ή το κινητό
τηλέφωνο), η λειτουργία
αυτόματης σύνδεσης δεν
εκτελείται. Αυτόματη σύνδεση:
Αυτή η λειτουργία εντοπίζει και
συνδέεται αυτόματα με τη
συσκευή που είχε συνδεθεί την
τελευταία φορά.

• Οι επαφές ενδέχεται να μην
εμφανίζουν πάντοτε όλες τις
λίστες στο τηλέφωνο όταν τις
επιλέγετε. Το σύστημα
Ιnfotainment εμφανίζει πάντοτε
ό,τι έχει αποσταλεί από το κινητό
τηλέφωνο.
• Η ενημέρωση επαφών μπορεί να
λάβει μόνο τέσσερις αριθμούς για
κάθε κατάλογο επαφής (Κινητό
τηλέφωνο, Γραφείο, Σπίτι και
Άλλο).
• Εάν αλλάξετε τη γλώσσα στη
διάρκεια της ενημέρωσης
επαφών, θα διαγραφούν όλες οι
προηγούμενες ενημερώσεις.
• Εάν το κινητό τηλέφωνο δεν
διαθέτει οθόνη αναμονής, δεν
μπορούν να γίνουν κλήσεις προς
αυτό το σύστημα Ιnfotainment
• Εάν το λειτουργικό του κινητού
τηλεφώνου ενημερωθεί, μπορεί
να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας
του συστήματος Bluetooth του
τηλεφώνου.
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• Οι ειδικοί χαρακτήρες και οι
υποστηριζόμενες γλώσσες
εμφανίζονται ως "____".
• Οι κλήσεις που καταχωρούνται
στις επαφές χωρίς όνομα
επισημαίνονται με την ένδειξη
"Δεν υπάρχει αριθμός για την
επαφή."
• Το σύστημα Infotainment
εμφανίζει τις επαφές, το ιστορικό
κλήσεων και τις πληροφορίες
επανάληψης τελευταίας κλήσης
ενώ αποστέλλονται από το κινητό
τηλέφωνο.

Μενού τηλεφώνου 
Τηλεφωνικός κατάλογος 
Διαγραφή όλων

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε Ναι ή
Όχι και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE για να
διαγράψετε όλες τις επαφές ή για
ακύρωση.
Μενού τηλεφώνου Λίστες
κλήσεων

Κάθε αριθμός τηλεφώνου που έχει
αποθηκευτεί στις επαφές του
συστήματος θα διαγραφεί.
Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό
κουμπί MENU-TUNE για να
επιλέξετε Μενού τηλεφώνου 
Τηλεφωνικός κατάλογος 
Διαγραφή όλων και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.

Ελέγξτε, χρησιμοποιήστε ή
διαγράψτε τις επαφές.
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Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό
κουμπί MENU-TUNE για να
επιλέξετε Μενού τηλεφώνου 
Λίστες κλήσεων και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό
κουμπί MENU-TUNE για να
επιλέξετε το λεπτομερές ιστορικό
κλήσεων και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE.

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να ελέγξετε το
ιστορικό κλήσεων και για να
πραγματοποιήσετε μια κλήση.
Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό
από το ιστορικό κλήσεων.
• Εάν η οθόνη "Παρακαλώ
περιμένετε" εξακολουθήσει να
εμφανίζεται για πολλή ώρα
αφότου επιλέξετε το μητρώο
κλήσεων, ελέγξτε εάν το κινητό
τηλέφωνο ζητά επιβεβαίωση της
μεταφοράς των αριθμών
τηλεφώνου. Μετά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών
επιβεβαίωσης του κινητού
τηλεφώνου, οι επαφές και το
μητρώο κλήσεων θα αποσταλούν
στο σύστημα Ιnfotainment.

• Το μητρώο κλήσεων από το
κινητό τηλέφωνο και το μητρώο
που εμφανίζεται στο σύστημα
Infotainment μπορεί να
διαφέρουν. Το σύστημα
Ιnfotainment εμφανίζει τις
πληροφορίες που μεταδίδονται
από το κινητό τηλέφωνο ως
έχουν.
Μενού τηλεφώνου Ρυθμίσεις
Bluetooth

Ρύθμιση λειτουργίας Bluetooth.
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Χρησιμοποιώντας το περιστροφικό
κουμπί MENU-TUNE, επιλέξτε το
Μενού τηλεφώνου Ρυθμίσεις
Bluetooth, και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Bluetooth,
δηλώστε/συνδέστε/διαγράψτε τη
συσκευή Bluetooth ή αλλάξτε τον
κωδικό Bluetooth, επιλέξτε Bluetooth
χρησιμοποιώντας το περιστροφικό
κουμπί MENU-TUNE και στη
συνέχεια χρησιμοποιήστε το
περιστροφικό κουμπί MENU-TUNE
για να ρυθμίσετε το στοιχείο που
θέλετε.

 Υπάρχει η δυνατότητα να
μεταφέρετε τους ήχους κλήσης
σας που έχετε στο σύστημα
Ιnfotainment ανάλογα με το
κινητό τηλέφωνο. Σε αυτά τα
κινητά τηλέφωνα, η χρήση του
επιλεγμένου ήχου κλήσης δεν
είναι εφικτή.

Για να ρυθμίσετε τον ήχο κλήσης και
την ένταση ήχου που
χρησιμοποιείται από τη λειτουργία
Bluetooth, χρησιμοποιήστε το
περιστροφικό κουμπί MENU-TUNE
για να επιλέξετε Ήχος & Σήμα, και
στη συνέχεια ρυθμίστε τα στοιχεία
που θέλετε με το
κουμπί/περιστροφικό κουμπί.

 Για τα κινητά τηλέφωνα στα
οποία μπορεί να γίνει μεταφορά
των ήχων κλήσης σας, η ένταση
του ήχου κλήσης βασίζεται στην
ένταση ήχου που αποστέλλεται
από το κινητό τηλέφωνο.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου
κλήσης του κινητού τηλεφώνου
εάν η ένταση είναι πολύ χαμηλή.
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Για την επαναφορά των ρυθμίσεων
Bluetooth στις προεπιλεγμένες τιμές,
χρησιμοποιήστε το περιστροφικό
κουμπί MENU-TUNE για να
επιλέξετε το στοιχείο Επαναφορά
εργοστασιακών ρυθμίσεων και στη
συνέχεια επιλέξτε Ναι με το κουμπί
MENU-TUNE.
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Χειριστήρια
συστήματος
κλιματισμού

Συστήματα κλιματισμού
Σύστημα θέρμανσης και
εξαερισμού

 Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ
και εξωτερικοί καθρέπτες

Θερμοκρασία
Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία,
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί.
Κόκκινη: Θέρμανση

Συστήματα κλιματισμού ...............209

Μπλε: Ψύξη

Αεραγωγοί ...................................216

Η πλήρης απόδοση του συστήματος
θέρμανσης επιτυγχάνεται όταν ο
κινητήρας φτάσει στη θερμοκρασία
λειτουργίας του.

Στοιχειο συντηρησησ...................217

Ταχύτητα ανεμιστήρα
GC3E8002A

Χειριστήρια για:
 Θερμοκρασία
 Ταχύτητα ανεμιστήρα
 Κατανομή αέρα
 Θέρμανση
 Ξεπάγωμα παρμπρίζ
 Ανακυκλοφορία αέρα /

Ρυθμίστε τη ροή του αέρα
ρυθμίζοντας τον ανεμιστήρα στην
ταχύτητα που επιθυμείτε.
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Κατανομή αέρα

Θέρμανση

Μέγιστη θέρμανση

Επιλέξτε αεραγωγό περιστρέφοντας
το περιστροφικό κουμπί.

Κανονική θέρμανση

Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη
θέρμανση για γρήγορη θέρμανση.

Y: Η ροή του αέρα διοχετεύεται
προς τον επάνω κορμό. Κάθε
αεραγωγός μπορεί να ρυθμιστεί.
\: Η ροή του αέρα διοχετεύεται
προς τον επάνω κορμό και το
δάπεδο.
[: Το μεγαλύτερο μέρος της ροής
αέρα διοχετεύεται προς το δάπεδο,
ενώ μια μικρή ποσότητα αέρα
διοχετεύεται προς το παρμπρίζ και
τους πλευρικούς αεραγωγούς.

1. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
θερμοκρασίας στην κόκκινη ζώνη
για θέρμανση.
2. Περιστρέψτε το κουμπί
κατανομής αέρα.
3. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα στην επιθυμητή
ταχύτητα.

Μην το χρησιμοποιείτε για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Μπορεί να
προκληθεί ατύχημα διότι ο αέρας στο
εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί
να γίνει πνιγηρός και τα παράθυρα
να θαμπώσουν με αποτέλεσμα να
εμποδίζεται η ορατότητα του οδηγού.

W: Το μεγαλύτερο μέρος της ροής
αέρα διοχετεύεται προς το δάπεδο
και το παρμπρίζ, ενώ μια μικρή
ποσότητα αέρα διοχετεύεται προς
τους πλευρικούς αεραγωγούς.
5: Το μεγαλύτερο μέρος της ροής
αέρα διοχετεύεται προς το παρμπρίζ,
ενώ μια μικρή ποσότητα αέρα
διοχετεύεται προς τους πλευρικούς
αεραγωγούς.

GC3E8003A

Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού 211

Για να καθαρίσουν τα παράθυρα,
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
κατανομής αέρα στη θέση
ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ 5.

Ξεπάγωμα παρμπρίζ

4. Ανοίξτε τους πλευρικούς
αεραγωγούς όπως είναι
απαραίτητο και στρέψτε τους
προς τα παράθυρα.

Για τη μέγιστη θέρμανση:
1. Πατήστε το κουμπί
ανακυκλοφορίας αέρα για τη
λειτουργία ανακυκλοφορίας.
2. Για θέρμανση, γυρίστε το κουμπί
ελέγχου θερμοκρασίας έως το
τέρμα στην κόκκινη ζώνη.
3. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα στη μέγιστη
ταχύτητα.

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.
GC3E8004A

1. Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη κατανομής αέρα στη
θέση ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ 5.
2. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
θερμοκρασίας στην κόκκινη ζώνη
για ζεστό αέρα.
3. Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα στη μέγιστη ταχύτητα
για γρήγορο ξεπάγωμα.

Μη χρησιμοποιείτε τις θέσεις
ΔΑΠΕΔΟΥ/ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ W ή
ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ 5 σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας όταν έχετε
γυρίσει το κουμπί ρύθμισης
θερμοκρασίας στην μπλε ζώνη.
Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε
ατύχημα με αποτέλεσμα να
προκληθεί ζημιά στο όχημα και
τραυματισμός.
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Σύστημα ανακυκλοφορίας
αέρα W

{Προειδοποίηση
Εάν οδηγείτε για πολύ ώρα με τη
λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
ενεργοποιημένη, μπορεί να
αισθανθείτε υπνηλία.

GC3E8005A

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
ενεργοποιείται από το κουμπί W.

Ο φρέσκος αέρας που εισέρχεται
στο αυτοκίνητο μειώνεται στη
λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα.
Κατά τη λειτουργία χωρίς ψύξη, η
υγρασία του αέρα αυξάνεται και τα
παράθυρα μπορεί να θαμπώσουν.
Η ποιότητα του αέρα στο χώρο
επιβατών αλλοιώνεται, γεγονός
που μπορεί να προκαλέσει
υπνηλία στους επιβάτες του
οχήματος.

Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ
και εξωτερικοί καθρέπτες
Ο χειρισμός του θερμαινόμενου
πίσω παρμπρίζ και των εξωτερικών
καθρεπτών γίνεται από το κουμπί +.
Βλ. Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ
στη σaλίδα 34.
Βλ. Θερμαινόμενοι καθρέπτες στη
σaλίδα 30.
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Σύστημα κλιματισμού
{Προειδοποίηση
Μην κοιμάστε μέσα στο όχημα με το
σύστημα κλιματισμού ή θέρμανσης
ενεργοποιημένο. Μπορεί να
προκληθούν σοβαρές βλάβες ή και
θάνατος λόγω μείωσης του
επιπέδου οξυγόνου ή/και της
θερμοκρασίας του σώματος.

 Θερμοκρασία

Κατανομή αέρα

 Ταχύτητα ανεμιστήρα

Επιλέξτε αεραγωγό περιστρέφοντας
το περιστροφικό κουμπί.

 Κατανομή αέρα
 Ξεπάγωμα και αποθάμβωση
 Ανακυκλοφορία αέρα W
 Ψύξη u

Θερμοκρασία
Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία,
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί.
Κόκκινη: Θέρμανση
Μπλε: Ψύξη

Ταχύτητα ανεμιστήρα
Ρυθμίστε τη ροή του αέρα
ρυθμίζοντας τον ανεμιστήρα στην
ταχύτητα που επιθυμείτε.
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Y: Η ροή του αέρα διοχετεύεται
προς τον επάνω κορμό. Κάθε
αεραγωγός μπορεί να ρυθμιστεί.
\: Η ροή του αέρα διοχετεύεται
προς τον επάνω κορμό και το
δάπεδο.
[: Το μεγαλύτερο μέρος της ροής
αέρα διοχετεύεται προς το δάπεδο,
ενώ μια μικρή ποσότητα αέρα
διοχετεύεται προς το παρμπρίζ και
τους πλευρικούς αεραγωγούς.
W: Το μεγαλύτερο μέρος της ροής
αέρα διοχετεύεται προς το δάπεδο
και το παρμπρίζ, ενώ μια μικρή
ποσότητα αέρα διοχετεύεται προς
τους πλευρικούς αεραγωγούς.
5: Το μεγαλύτερο μέρος της ροής
αέρα διοχετεύεται προς το παρμπρίζ,
ενώ μια μικρή ποσότητα αέρα
διοχετεύεται προς τους πλευρικούς
αεραγωγούς.
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Αποθάμβωση παρμπρίζ

Εάν η ενεργοποίηση του
συστήματος κλιματισμού δεν
είναι απαραίτητη, γυρίστε τον
περιστροφικό διακόπτη
κατανομής αέρα στη θέση
ΔΑΠΕΔΟΥ/ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ -.
3. Επιλέξτε τη θερμοκρασία που
επιθυμείτε.
4. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης
ανεμιστήρα στην επιθυμητή
ταχύτητα.

Σύστημα ανακυκλοφορίας
αέρα W

GC3E8007A

1. Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη κατανομής αέρα στη
θέση ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ 5.
2. Το κουμπί ανακυκλοφορίας αέρα
θα ρυθμιστεί στη λειτουργία
φρέσκου αέρα και το σύστημα
κλιματισμού θα τεθεί σε
λειτουργία αυτόματα.

GC3N8003A

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
ενεργοποιείται από το κουμπί W.
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{Προειδοποίηση
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.
Ο φρέσκος αέρας που εισέρχεται
στο αυτοκίνητο μειώνεται στη
λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα.
Κατά τη λειτουργία χωρίς ψύξη, η
υγρασία του αέρα αυξάνεται και τα
παράθυρα μπορεί να θαμπώσουν.
Η ποιότητα του αέρα στο χώρο
επιβατών αλλοιώνεται, γεγονός
που μπορεί να προκαλέσει
υπνηλία στους επιβάτες του
οχήματος.

Ψύξη u
Ενεργοποιείται από το κουμπί u και
λειτουργεί μόνο όταν ο κινητήρας και
ο ανεμιστήρας βρίσκονται σε
λειτουργία.
Το σύστημα κλιματισμού ψύχει και
αφυγραίνει τον αέρα όταν η
εξωτερική θερμοκρασία κυμαίνεται
λίγο επάνω από το μηδέν. Για το
λόγο αυτό ενδέχεται να
σχηματιστούν υδρατμοί και να
στάζουν κάτω από το όχημα.
Εάν δεν επιθυμείτε ψύξη ή
αφύγρανση, απενεργοποιήστε το
σύστημα ψύξης για να
εξοικονομήσετε καύσιμο.
Το σύστημα κλιματισμού δεν
λειτουργεί εάν το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα βρίσκεται στη θέση OFF.
Ακόμη και όταν το σύστημα
κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο,
το όχημα εκλύει θερμό αέρα εάν
ο περιστροφικός διακόπτης
θερμοκρασίας βρίσκεται στην
κόκκινη ζώνη.

Για να απενεργοποιήσετε το
σύστημα κλιματισμού, γυρίστε το
κουμπί του ανεμιστήρα στη θέση 0.

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.
Κανονική ψύξη
1. Ενεργοποιήστε το σύστημα
κλιματισμού.
2. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
θερμοκρασίας στην μπλε ζώνη
για ψύξη.
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3. Περιστρέψτε το κουμπί
κατανομής αέρα.
4. Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα στην επιθυμητή
ταχύτητα.
Μέγιστη ψύξη

1. Ενεργοποιήστε το σύστημα
κλιματισμού.
2. Πατήστε το κουμπί
ανακυκλοφορίας αέρα για τη
λειτουργία ανακυκλοφορίας.
3. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
θερμοκρασίας έως το τέρμα στην
μπλε ζώνη για ψύξη.
4. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου
ανεμιστήρα στη μέγιστη
ταχύτητα.

Αεραγωγοί
Ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί
Πρέπει να είναι ανοικτός τουλάχιστον
ένας αεραγωγός όταν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία ψύξης,
για να μη σχηματιστεί πάγος στον
εξατμιστή λόγω της έλλειψης
κυκλοφορίας αέρα.

GC3E8008A

Για τη μέγιστη ψύξη σε συνθήκες
υψηλής θερμοκρασίας ή όταν το
όχημα έχει εκτεθεί στον ήλιο επί
μεγάλο χρονικό διάστημα:

GC3E8001A

Ο κεντρικός αεραγωγός δεν κλείνει
εντελώς.
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Κατευθύνετε τη ροή του αέρα
ρυθμίζοντας τις περσίδες κάθετα και
οριζόντια.

{Προειδοποίηση
Μη στερεώνετε αντικείμενα στις
περσίδες των αεραγωγών.
Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
ζημιά και τραυματισμός σε
περίπτωση ατυχήματος.

Στοιχειο συντηρησησ
Εισαγωγή αέρα

Σταθεροί αεραγωγοί
Πρόσθετοι αεραγωγοί υπάρχουν
κάτω από το παρμπρίζ, τα
μπροστινά παράθυρα και στο
δάπεδο.
TDL123A

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
αριστερόστροφα για να ανοίξετε τους
πλευρικούς αεραγωγούς, και
περιστρέψτε τον προς την
κατεύθυνση που επιθυμείτε.
Εάν δεν θέλετε ροή αέρα, γυρίστε
τον περιστροφικό διακόπτη
δεξιόστροφα.

GO3E8015A

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.
Αφαιρέστε τυχόν φύλλα, ακαθαρσίες
ή χιόνι.
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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.

1. Αφαιρέστε το ντουλαπάκι του
συνοδηγού.
Για να αφαιρέσετε το ντουλαπάκι
του συνοδηγού, ανοίξτε το και
τραβήξτε το.

4. Αφαιρέστε το κάλυμμα του
φίλτρου πιέζοντας και τις δύο
πλευρές και τραβώντας το
κάλυμμα.
Σημείωση
Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε
στον εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή της περιοχής σας για
την αντικατάσταση του φίλτρου.

Προσοχή

TDL133A

GO3E8016A

Αντικατάσταση φίλτρου

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του
φίλτρου ξεκουμπώνοντας και τις
δύο πλευρές του καλύμματος.
3. Αντικαταστήστε το φίλτρο του
συστήματος κλιματισμού.

Απαιτείται συχνότερη συντήρηση
του φίλτρου αέρα εάν το
αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε
δρόμους με πολύ σκόνη, σε
περιοχές με υψηλά επίπεδα
ρύπανσης και σε χωματόδρομους.
Το αναπνευστικό σύστημα
μπορεί να επηρεαστεί και η
αποτελεσματικότητα του φίλτρου
να μειωθεί.
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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.

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.

Σημειώσεις

Οδήγηση και χρήση 221
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Πληροφορίες για την
οδήγηση

Εκκίνηση και
λειτουργία

Πληροφορίες για την οδήγηση.....221

Χειρισμός του οχήματος

Εκκίνηση και λειτουργία...............221

Ποτέ μην κινείστε με τον
κινητήρα σβηστό

Στρώσιμο καινούργιου
οχήματος

Εξαγωγή κινητήρα .......................227
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.......229
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.......236
Συστήματα κίνησης......................236
Φρένα ..........................................237
Συστήματα ελέγχου οδηγικής
συμπεριφοράς .............................241

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.

Συστήματα ανίχνευσης εμποδίων248

Πεντάλ

Καύσιμο .......................................253

Για να διασφαλίσετε ότι η διαδρομή
των πεντάλ δεν εμποδίζεται, τα
πατάκια δεν πρέπει να βρίσκονται
κάτω από τα πεντάλ.

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.
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 Αποφύγετε τις απότομες
εκκινήσεις και επιταχύνσεις και
την παρατεταμένη οδήγηση σε
υψηλές στροφές, ώστε να
αποφευχθεί τυχόν ζημιά στον
κινητήρα και να εξοικονομηθεί
καύσιμο.
Αποφύγετε την επιτάχυνση με το
πεντάλ γκαζιού στο τέρμα όταν
έχετε επιλέξει μικρή σχέση στο
κιβώτιο.

Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης

{Κίνδυνος
Μη γυρίζετε το κλειδί στη θέση 0 ή
1 ενώ οδηγείτε.
Το όχημα και η υποβοήθηση
πέδησης δεν θα λειτουργούν, με
αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά
στο όχημα, τραυματισμός ή ακόμη
και θάνατος.

Προσοχή

 Μη ρυμουλκείτε άλλο όχημα.

0(ΚΛΕΙΔΩΜΑ): Διακόπτης
ανάφλεξης κλειστός

Μην αφήνετε το κλειδί στη θέση 1 ή
2 για μεγάλο χρονικό διάστημα
όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.

1(ACC): Διακόπτης ανάφλεξης
κλειστός, τιμόνι ξεκλείδωτο

Αυτό προκαλεί αποφόρτιση της
μπαταρίας.

MD097

2(ON): Διακόπτης ανάφλεξης
ανοικτός, προθέρμανση στους
πετρελαιοκινητήρες
3(START): Εκκίνηση
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Εκκίνηση του κινητήρα

 Μην επιταχύνετε.

Εκκίνηση του κινητήρα με το
διακόπτη ανάφλεξης

 Πετρελαιοκινητήρας: γυρίστε το
κλειδί στη θέση 2 για την
προθέρμανση μέχρι να σβήσει η
ενδεικτική λυχνία K.
 Γυρίστε το κλειδί στη θέση 3,
πατώντας το πεντάλ του
συμπλέκτη και το πεντάλ φρένου,
και στη συνέχεια αφήστε τα όταν
ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία.
Πριν επανεκκινήσετε ή σβήσετε τον
κινητήρα, γυρίστε το κλειδί πίσω στη
θέση 0.

Αυτόματη λειτουργία
start/stop κινητήρα
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
MD098

Προσοχή

 Γυρίστε το κλειδί στη θέση 1,
στρίψτε ελαφρά το τιμόνι για να
ξεκλειδώσει.

Μη γυρίζετε τη μίζα επί
περισσότερα από 10
δευτερόλεπτα κάθε φορά.

 Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
πατήστε το πεντάλ του
συμπλέκτη.

Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε
λειτουργία, περιμένετε 10
δευτερόλεπτα πριν προσπαθήσετε
ξανά.

 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων :
μετακινήστε τον επιλογέα
ταχυτήτων στη θέση P ή N.

Με αυτό τον τρόπο, αποτρέπεται
τυχόν ζημιά στη μίζα.

Το σύστημα stop-start ενεργοποιείται
μόλις ανοίξετε το διακόπτη
ανάφλεξης.
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Απενεργοποίηση

Αυτόματο σβήσιμο του
κινητήρα
Εάν το αυτοκίνητο κινείται με μικρή
ταχύτητα ή είναι σταματημένο,
μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία αυτόματου σβησίματος
κινητήρα ως εξής:
 Μετακινήστε τον επιλογέα
ταχυτήτων στη θέση Ν
 Αφήστε το πεντάλ του συμπλέκτη

GC3E9001A

Για να απενεργοποιήσετε το
σύστημα Stop-Start χειροκίνητα,
πατήστε το κουμπί eco.
Η απενεργοποίηση σηματοδοτείται
από το σβήσιμο της λυχνίας LED στο
κουμπί.

Ο κινητήρας θα σβήσει ενώ ο
διακόπτης ανάφλεξης παραμένει
ανοικτός.

GC3E9002A

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.
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Προϋποθέσεις για αυτόματο
σβήσιμο του κινητήρα
 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
 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
 Η λειτουργία ξεπαγώματος δεν
είναι ενεργοποιημένη
 Το σύστημα κλιματισμού δεν
αναστέλλει τη λειτουργία
σβησίματος κινητήρα
 Η υποπίεση φρένων είναι
επαρκής

 Το όχημα έχει μετακινηθεί από
την τελευταία φορά που ο
κινητήρας έσβησε αυτόματα

Επανεκκίνηση του κινητήρα
από τον οδηγό
Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη
για επανεκκίνηση του κινητήρα.
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.
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Επανεκκίνηση του κινητήρα
από το σύστημα Stop-Start
Εάν, ενώ ο κινητήρας έχει σβήσει
αυτόματα, συμβεί οτιδήποτε από τα
παρακάτω, το σύστημα Stop-Start
θα θέσει αυτόματα τον κινητήρα ξανά
σε λειτουργία.
 Το σύστημα Stop-Start
απενεργοποιείται χειροκίνητα
 Το καπό του κινητήρα είναι
ανοικτό
 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
 Ενεργοποιηθεί η λειτουργία
ξεπαγώματος
 Το σύστημα κλιματισμού ’ζητά’
εκκίνηση του κινητήρα

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
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.
 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

Φίλτρο σωματιδίων
πετρελαίου

Εξάτμιση κινητήρα

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 έως 25
λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, η
κατανάλωση καυσίμου ενδέχεται να
είναι αυξημένη. Οι οσμές και η
εμφάνιση καπνού στη διάρκεια αυτής
της διαδικασίας είναι κάτι
φυσιολογικό.

{Κίνδυνος
Τα καυσαέρια από τον κινητήρα
περιέχουν μονοξείδιο του
άνθρακα, το οποίο είναι
δηλητηριώδες, άχρωμο και άοσμο
και μπορεί να επιφέρει το θάνατο
σε περίπτωση εισπνοής.
Εάν εισέλθουν καυσαέρια στο
εσωτερικό του οχήματος, ανοίξτε
τα παράθυρα. Απευθυνθείτε σε
έναν επισκευαστή για την
αποκατάσταση της αιτίας της
βλάβης.
Μην οδηγείτε με την πόρτα του
χώρου αποσκευών ανοικτή, διότι
μπορεί να εισέλθουν καυσαέρια
στο όχημα.

GC3E9003A

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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Εάν το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό,
η ενδεικτική λυχνία L αναβοσβήνει.
Θα εμφανιστεί επίσης το μήνυμα
οχήματος ‘Φίλτρο σωματιδίων
γεμάτο’ ή ο κωδικός ‘55’ στο κέντρο
πληροφοριών οδηγού (DIC).
Συνεχίστε να οδηγείτε, διατηρώντας
τις στροφές του κινητήρα επάνω από
τις 2.000 σ.α.λ. Θα αρχίσει η
διαδικασία καθαρισμού του φίλτρου
σωματιδίων πετρελαίου.
Η ενδεικτική λυχνία L και το μήνυμα
οχήματος ή ο κωδικός σβήνει μόλις η
διαδικασία αυτοκαθαρισμού
ολοκληρωθεί.

Προσοχή
Εάν η διαδικασία καθαρισμού
διακοπεί πάνω από μία φορά,
υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

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.

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. Ο
καταλυτικός μετατροπέας
παραμένει ζεστός για πολύ ώρα
μετά τη λειτουργία του κινητήρα.
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Αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων
Αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων
Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
επιτρέπει την αλλαγή σχέσεων
χειροκίνητα (χειροκίνητη λειτουργία)
ή αυτόματα (αυτόματη λειτουργία).

Εκκίνηση του οχήματος

Οθόνη κιβωτίου ταχυτήτων

1. Μετά την προθέρμανση του
κινητήρα, εξακολουθήστε να
πατάτε το πεντάλ φρένων όταν
μετακινείτε τον επιλογέα
ταχυτήτων σε μία από θέσεις R,
D ή Μ.

Προσοχή

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων είναι
ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο
έξι σχέσεων.

Όταν το όχημα κινείται, μην
αλλάζετε μεταξύ D (Drive) και R
(Όπισθεν) ή P (Park).

Η έκτη σχέση είναι το overdrive.

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.

TGL023A

Βρίσκεται στον πίνακα οργάνων.
Εμφανίζει την επιλεγμένη σχέση ή
λειτουργία στο κιβώτιο ταχυτήτων.

230

Οδήγηση και χρήση

Επιλογέας ταχυτήτων

D: Αυτή η θέση χρησιμοποιείται για
όλες τις συνθήκες κανονικής
οδήγησης. Επιτρέπει την αλλαγή και
των 6 σχέσεων εμπροσθοπορείας
στο κιβώτιο ταχυτήτων.
M: Θέση χειροκίνητης λειτουργίας.

Προσοχή
Μην επιταχύνετε επιλέγοντας
ταυτόχρονα μια σχέση στο κιβώτιο.
Ποτέ μην πατάτε το πεντάλ γκαζιού
και το πεντάλ φρένου ταυτόχρονα.
Όταν έχετε επιλέξει μια σχέση, το
όχημα θα αρχίσει να κινείται με
πολύ χαμηλή ταχύτητα χωρίς να
πατάτε γκάζι, όταν αφήσετε το
πεντάλ φρένου.

GC3N9002A

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.

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.
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Αλλαγή σχέσεων στο κιβώτιο
ταχυτήτων

MD174

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

GC3N9003A

Για να μετακινήσετε τον επιλογέα
μεταξύ διάφορων σχέσεων, πρέπει
να πατήσετε το κουμπί απασφάλισης
που βρίσκεται στη λαβή του
επιλογέα.
Ακολουθήστε τις περιγραφές όπως
υποδεικνύονται από τα βέλη όταν
αλλάζετε τον επιλογέα ταχυτήτων.

MD172

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

TDL148A

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

MD173

Αλλάξτε σχέση ελεύθερα.

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.
Στη χειροκίνητη λειτουργία, η
επιλογή μικρότερης σχέσης
πραγματοποιείται αυτόματα όταν το
όχημα επιβραδύνει. Όταν το όχημα
σταματήσει, επιλέγεται αυτόματα
η 1η.

GC3N9004A

Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων
στη θέση M.
Πατήστε το κουμπί αλλαγής σχέσης
στο πλάι του επιλογέα ταχυτήτων.
ΠΑΝΩ (+): για να επιλέξετε
μεγαλύτερη σχέση.
ΚΑΤΩ (-): για να επιλέξετε μικρότερη
σχέση.

Προσοχή
Αλλάζετε σχέσεις ανάλογα με τις
οδικές συνθήκες.
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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.

Kickdown

Μετακινήστε αρκετές φορές τον
επιλογέα ταχυτήτων μεταξύ των
θέσεων D και R.
Μη ζορίζετε τον κινητήρα και
αποφύγετε την απότομη επιτάχυνση.

Χώρος στάθμευσης
Όταν σταματήσετε το όχημα
σταματήσει το πεντάλ φρένων,
επιλέξτε P, τραβήξτε το μοχλό του
χειρόφρενου δυνατά προς τα πάνω
και στη συνέχεια αφαιρέστε το κλειδί
ανάφλεξης.

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.
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Σφάλμα
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.

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 φρένου και τραβήξτε το
μοχλό του χειρόφρενου προς τα
πάνω.

GC3N9005A

3. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την
κονσόλα με ένα λεπτό
αντικείμενο, π.χ. ένα κατσαβίδι με
επίπεδη μύτη.
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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.

GC3N9006A

4. Εισάγετε και πιέστε το κλειδί
ανάφλεξης μέσα στην υποδοχή.
5. Επιλέξτε Νεκρά (N).
6. Αφαιρέστε το κλειδί από το
διακόπτη.
7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.
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.

{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.
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Μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων

Εάν η ταχύτητα δεν "κουμπώνει",
μετακινήστε το μοχλό στη νεκρά,
αφήστε το πεντάλ του συμπλέκτη και
πατήστε το ξανά. Στη συνέχεια,
επιλέξτε ξανά τη σχέση.

Μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων

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.
GC3N9007A

Για να επιλέξετε την όπισθεν με το
όχημα ακινητοποιημένο τραβήξτε το
κουμπί στον επιλογέας ταχυτήτων
και επιλέξτε τη σχέση.

Συστήματα κίνησης
Τετρακίνηση
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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Σημείωση
Όταν το TCS/ESC ενεργοποιηθεί
σε παγωμένο ή ολισθηρό
οδόστρωμα, το σύστημα AWD
μπορεί να απενεργοποιηθεί. Ο
κωδικός μηνύματος 256
εμφανίζεται όταν το σύστημα AWD
απενεργοποιείται προσωρινά.
Εάν στο κέντρο πληροφοριών
οδηγού (DIC) εμφανιστεί το μήνυμα
οχήματος 73 (Σέρβις στο σύστημα
τετρακίνησης), υπάρχει βλάβη στο
σύστημα AWD.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για την αποκατάσταση του
προβλήματος το συντομότερο
δυνατόν.

Φρένα
Φρένα
Το σύστημα πέδησης αποτελείται
από δύο ανεξάρτητα κυκλώματα
φρένων.
Εάν το ένα κύκλωμα φρένων
παρουσιάσει βλάβη, το όχημα
μπορεί να φρενάρει
χρησιμοποιώντας το άλλο κύκλωμα
φρένων. Ωστόσο, το όχημα φρενάρει
μόνο εάν πατήσετε το πεντάλ
φρένου με δύναμη. Πρέπει να το
πατήσετε με αρκετά μεγαλύτερη
δύναμη. Η απόσταση
ακινητοποίησης σε αυτή την
περίπτωση είναι μεγαλύτερη.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
πριν συνεχίσετε το ταξίδι σας.

Προσοχή
Εάν κάποιο από τα κυκλώματα
υποστεί βλάβη, θα πρέπει να
πατήσετε το πεντάλ του φρένου με
μεγαλύτερη δύναμη, ενώ ενδέχεται
να αυξηθεί η απόσταση
φρεναρίσματος. Μεταβείτε αμέσως
σε έναν επισκευαστή για έλεγχο
και επισκευή του συστήματος
φρένων. Σας συνιστούμε να
απευθυνθείτε στον
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της
περιοχής σας.
Εάν η διαδρομή του πεντάλ
φρένου είναι μεγαλύτερη από τη
φυσιολογική, τα φρένα ενδέχεται
να χρειάζονται επισκευή.
Απευθυνθείτε αμέσως σε έναν
επισκευαστή. Σας συνιστούμε να
απευθυνθείτε στον
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της
περιοχής σας.
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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.

{Προειδοποίηση

{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 επειδή τα
εξαρτήματα φρένων έχουν βραχεί,
η παρακάτω διαδικασία θα
συμβάλλει στην αποκατάσταση της
δύναμης πέδησης:

Εάν τα φρένα σας προσωρινά είναι
αναποτελεσματικά λόγω
υπερθέρμανσης: επιλέξτε
χαμηλότερη σχέση όταν κινείστε σε
κατηφορική διαδρομή. Μην πατάτε
συνεχώς το πεντάλ φρένου.

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.
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Σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS)

Η ενεργοποίηση του ABS γίνεται
αισθητή από τους κραδασμούς και το
θόρυβο κατά την εφαρμογή του ABS.

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS) δεν επιτρέπει στους
τροχούς να μπλοκάρουν.

Για να σταματήσει το αυτοκίνητο σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
συνεχίστε να πατάτε το πεντάλ
φρένων ακόμη κι αν δονείται.

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.

Μη μειώνετε τη δύναμη με την οποία
πατάτε το πεντάλ φρένων.
Όταν το αυτοκίνητο τεθεί σε
λειτουργία αφότου ανοίξετε το
διακόπτη ανάφλεξης, μπορεί να
ακούσετε μηχανικούς θορύβους.
Είναι φυσιολογική λειτουργία του
ABS.
Βλ. Προειδοποιητική λυχνία
συστήματος αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS) στη σaλίδα 100.

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.
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Χειρόφρενο

Για να μειώσετε τις δυνάμεις που
ασκούνται στο χειρόφρενο, πατήστε
ταυτόχρονα το ποδόφρενο.

Σύστημα υποβοήθησης
εκκίνησης σε ανηφόρα
(HSA)

Βλ. Προειδοποιητική λυχνία
συστήματος φρένων στη σaλίδα 99.

Το σύστημα συμβάλλει ώστε να
αποτραπεί τυχόν κύλιση προς τα
πίσω όταν το όχημα ξεκινά σε
ανηφορικό έδαφος. Όταν πατάτε το
πεντάλ γκαζιού αφότου αφήσετε το
πεντάλ φρένων σε ανηφορικό
έδαφος, τα φρένα παραμένουν
ενεργοποιημένα επί 2 δευτερόλεπτα
περίπου.

Υποβοήθηση πέδησης
Εάν πατήσετε το πεντάλ φρένου
απότομα και δυνατά, εφαρμόζεται
αμέσως η μέγιστη δύναμη πέδησης
(πλήρης πέδηση).
GC3N9008A

Πρέπει πάντοτε να τραβάτε το
χειρόφρενο όσο το δυνατόν πιο
πάνω χωρίς να πατάτε το κουμπί
απασφάλισης, ιδίως όταν βρίσκεστε
σε ανηφορικές ή κατηφορικές
επιφάνειες.
Για να λύσετε το χειρόφρενο,
τραβήξτε ελαφρά το μοχλό προς τα
πάνω, πιέστε το κουμπί
απασφάλισης και κατεβάστε το
μοχλό μέχρι κάτω.

Πατάτε σταθερά το πεντάλ φρένου
για όσο διάστημα είναι απαραίτητη η
πλήρης πέδηση. Όταν αφήσετε το
πεντάλ φρένου, η μέγιστη δύναμη
πέδησης μειώνεται αυτόματα.
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Συστήματα ελέγχου
οδηγικής
συμπεριφοράς
Σύστημα ελέγχου
πρόσφυσης (TCS)
Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
(TCS) βελτιώνει την ευστάθεια του
οχήματος όταν χρειαστεί, ανεξάρτητα
από την ποιότητα του οδοστρώματος
ή την πρόσφυση των ελαστικών,
αποτρέποντας το σπινάρισμα των
κινητήριων τροχών.

{Προειδοποίηση

Απενεργοποίηση

Μην παρασυρθείτε σε επικίνδυνη
οδήγηση βασιζόμενοι στα
πλεονεκτήματα αυτής της ειδικής
λειτουργίας ασφαλείας.
Προσαρμόζετε την ταχύτητα του
αυτοκινήτου ανάλογα με τις οδικές
συνθήκες.

GC3N9009A

Μόλις οι κινητήριοι τροχοί αρχίζουν
να σπινάρουν, η ισχύς του κινητήρα
μειώνεται και εφαρμόζεται πέδηση
στον τροχό που σπινάρει
περισσότερο. Με αυτό τον τρόπο
αυξάνεται σημαντικά η ευστάθεια του
οχήματος σε ολισθηρό οδόστρωμα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το
σύστημα TCS όταν το σπινάρισμα
των κινητήριων τροχών είναι
απαραίτητο. Πατήστε το κουμπί g.

Το TCS ενεργοποιείται μόλις
ανοίγετε το διακόπτη ανάφλεξης.

Το σύστημα TCS επανενεργοποιείται
επίσης την επόμενη φορά που θα
ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης.

Η ενδεικτική λυχνία i ανάβει. Το
TCS ενεργοποιείται ξανά πατώντας
το κουμπί g ξανά.
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Βλ. Ενδεικτική λυχνία
απενεργοποιημένου συστήματος
ελέγχου πρόσφυσης (TC) στη
σaλίδα 101.

Ηλεκτρονικό σύστημα
ελέγχου ευστάθειας (ESC)
Το Ηλεκτρονικό πρόγραμμα
ευστάθειας (ESC) συμβάλλει στη
σταθεροποίηση του οχήματος κατά
τους ελιγμούς σε στροφές.
Το ESC ενεργοποιεί τα φρένα σε
μεμονωμένους τροχούς και
παρεμβαίνει στο σύστημα ελέγχου
κινητήρα για να σταθεροποιήσει το
όχημα.
Το σύστημα ESC μπορεί να
επηρεαστεί από αντίξοες συνθήκες
όπως οι συνθήκες του
οδοστρώματος ή η πρόσφυση των
ελαστικών.
Δεν υποκαθιστά την ασφαλή οδηγική
πρακτική - οδηγείτε προσεκτικά.

Το ESC ενεργοποιείται μόλις
ανοίγετε το διακόπτη ανάφλεξης.

Απενεργοποίηση

Όταν το σύστημα ESC είναι ενεργό,
ανάβει η ενδεικτική λυχνία d.

{Προειδοποίηση
Μην παρασυρθείτε σε επικίνδυνη
οδήγηση βασιζόμενοι στα
πλεονεκτήματα αυτής της ειδικής
λειτουργίας ασφαλείας.
Προσαρμόζετε την ταχύτητα του
αυτοκινήτου ανάλογα με τις οδικές
συνθήκες.
Βλ. Ενδεικτική λυχνία ηλεκτρονικού
συστήματος ελέγχου ευστάθειας
(ESC) στη σaλίδα 101.

GC3N9009A

Για οδήγηση πολύ υψηλών
επιδόσεων, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε το σύστημα ESC.
Πατώντας το κουμπί g επί αρκετά
δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η
ενδεικτική λυχνία g και i.
Το ESC ενεργοποιείται ξανά
πατώντας το κουμπί g ξανά.
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Το σύστημα ESC
επανενεργοποιείται επίσης την
επόμενη φορά που θα ανοίξετε το
διακόπτη ανάφλεξης.

{Προειδοποίηση
Όταν το σύστημα ESC βελτιώνει
ενεργά τη σταθερότητα του
οχήματος, μειώστε ταχύτητα και
δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην
κατάσταση του δρόμου. Το ESC
αποτελεί απλώς ένα
συμπληρωματικό σύστημα του
οχήματος. Όταν το όχημα
υπερβαίνει τα φυσικά του όρια, δεν
μπορεί πλέον να ελεγχθεί.
Επομένως, μη βασίζεστε σε αυτό
το σύστημα. Οδηγείτε προσεκτικά.

Σύστημα ελέγχου
καταρρίχησης (HDC)
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.

GC3N9012A

Για να ενεργοποιήσετε το HDC,
πατήστε το κουμπί HDC. Όταν
πατήσετε το κουμπί, το HDC είναι
έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Η
ενδεικτική λυχνία ενεργού HDC 5
ανάβει. Όσο το σύστημα HDC
βρίσκεται σε λειτουργία, η ενδεικτική
λυχνία ενεργού HDC αναβοσβήνει.
Για να απενεργοποιήσετε το HDC,
πατήστε το κουμπί HDC ξανά.
Η ενδεικτική λυχνία ενεργού HDC
θα σβήσει.

244

Οδήγηση και χρήση

Προϋποθέσεις λειτουργίας του
HDC
1. Το κουμπί HDC πρέπει να είναι
πατημένο (Η ενδεικτική λυχνία
ενεργού HDC ανάβει, το κουμπί
λειτουργεί σε ταχύτητα κάτω από
40 km/h).
2. Η επιφάνεια πρέπει να έχει μια
συγκεκριμένη απότομη κλίση.
3. Το HDC ενεργοποιείται σε
ταχύτητες μεταξύ 6~35 km/h. Το
σύστημα HDC δεν ενεργοποιείται
όταν η ταχύτητα του οχήματος
είναι μεγαλύτερη από 35 km/h,
ανεξάρτητα εάν πατήσετε το
κουμπί HDC.
4. Όταν οδηγήσετε με ταχύτητα
πάνω από 60 km/h, η λειτουργία
HDC σβήνει.
5. Το πεντάλ γκαζιού ή το πεντάλ
φρένου δεν είναι πατημένο.
(Το HDC δεν ενεργοποιείται όταν
το πεντάλ γκαζιού ή το πεντάλ
φρένων είναι πατημένο.)

Προσοχή

Cruise control

Το HDC έχει σχεδιαστεί για την
οδήγηση σε διαδρομές εκτός
δρόμου με απότομη κλίση.
Η άσκοπη χρήση του HDC μπορεί
να προκαλέσει βλάβες στο
σύστημα φρένων ή στο ESC. Μη
χρησιμοποιείτε το HDC όταν
οδηγείτε σε κανονικό δρόμο.
Όταν το HDC είναι
ενεργοποιημένο, μπορεί να
αισθανθείτε δυνατούς κραδασμούς
και να ακούσετε ισχυρό θόρυβο
από το σύστημα φρένων - αυτό
είναι φυσιολογικό.

GC3N9010A

Το σύστημα cruise control σας δίνει
τη δυνατότητα να διατηρείτε μια
σταθερή ταχύτητα χωρίς να πατάτε
το πεντάλ γκαζιού.
Το σύστημα λειτουργεί όταν η
ταχύτητα του οχήματος είναι
μεγαλύτερη από 32 km/h περίπου.
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{Προειδοποίηση
Η χρήση του cruise control μπορεί
να είναι επικίνδυνη σε διαδρομές
όπου απαιτείται συνεχής αλλαγή
ταχυτήτων.
Μη χρησιμοποιείτε το cruise
control σε δρόμους με στροφές ή
σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Ρύθμιση του Cruise Control
1. Πατήστε το κουμπί 5 για να
ενεργοποιήσετε το cruise control.
Η ενδεικτική λυχνία 5 ανάβει.
2. Επιταχύνετε ως την ταχύτητα
που επιθυμείτε.
3. Γυρίστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή προς τη θέση SET/- και
αφήστε τον.
4. Πάρτε το πόδι από το πεντάλ
γκαζιού.

Αύξηση της ταχύτητας ρύθμισης
• Γυρίστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή στη θέση RES/+ και
κρατήστε τον. Το όχημα θα
επιταχύνει. Αφήστε τον
περιστροφικό ρυθμιστή στην
επιθυμητή ταχύτητα.
• Γυρίστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή στη θέση RES/+ και
αφήστε τον αμέσως. Η ταχύτητα
θα αυξηθεί κατά 1~2 km/h.
Μείωση της ταχύτητας ρύθμισης
• Γυρίστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή στη θέση SET/- και
κρατήστε τον. Το όχημα θα
επιβραδύνει. Αφήστε τον
περιστροφικό ρυθμιστή στην
επιθυμητή ταχύτητα.
• Γυρίστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή στη θέση SET/- και
αφήστε τον αμέσως. Η ταχύτητα
θα μειωθεί κατά 1~2 km/h.

Για να επιταχύνετε προσωρινά
Εάν θέλετε να επιταχύνετε
προσωρινά όταν το cruise control
είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το
πεντάλ γκαζιού.
Η αύξηση της ταχύτητας δεν
παρεμποδίζει τη λειτουργία του
cruise control και δεν αλλάζει την
καθορισμένη ταχύτητα.
Για να επιστρέψετε στην
καθορισμένη ταχύτητα, σηκώστε το
πόδι σας από το πεντάλ γκαζιού.
Προσωρινή απενεργοποίηση
 όταν πατήσετε το κουμπί *
 όταν η ταχύτητα του οχήματος
μειωθεί κάτω από 32 km/h
περίπου,
 όταν πατηθεί το πεντάλ φρένου,
 όταν πατηθεί το πεντάλ
συμπλέκτη,
 όταν ο επιλογέας ταχυτήτων
μετακινηθεί στη θέση N,
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Επιστροφή στην
αποθηκευμένη ταχύτητα

Σύστημα περιορισμού
ταχύτητας

Ρύθμιση ταχύτητας

Εάν το cruise control παραμένει
ενεργοποιημένο, το όχημα θα
ανακτήσει αυτόματα την ταχύτητα
που είχε ρυθμιστεί την τελευταία
φορά όταν πατήσετε το διακόπτη
RES/+.

Απενεργοποίηση
Πατήστε το διακόπτη 5, η ενδεικτική
λυχνία 5 σβήνει. Το σύστημα Cruise
control έχει απενεργοποιηθεί.
TEL077A
TEL076A

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας
επιτρέπει στο όχημα να καθορίσει
μια ανώτατη ταχύτητα.
Η ανώτατη ταχύτητα που έχει οριστεί
αποθηκεύεται και ο οδηγός
ενημερώνεται με μια ενδεικτική
λυχνία ή με ηχητική προειδοποίηση.

1. Πατήστε το κουμπί s για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα
περιορισμού ταχύτητας.
Η ένδειξη LIM ανάβει.
2. Επιταχύνετε ως την ταχύτητα
που επιθυμείτε.
3. Γυρίστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή προς τη θέση SET/και αφήστε τον.
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Εάν η ταχύτητα του οχήματος
υπερβαίνει τα 30 km/h, μπορείτε
να επιλέξετε την τρέχουσα
ταχύτητα ως καθορισμένη.
4. Η καθορισμένη ταχύτητα
εμφανίζεται στον πίνακα
οργάνων.
Αύξηση της ταχύτητας ρύθμισης
• Γυρίστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή στη θέση RES/+ και
κρατήστε τον. Η ταχύτητα που
έχετε καθορίσει θα αυξηθεί.
Αφήστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή στην επιθυμητή
ταχύτητα.
• Γυρίστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή στη θέση RES/+ και
αφήστε τον αμέσως. Η
καθορισμένη ταχύτητα θα
αυξηθεί κατά 1~2 km/h.

Μείωση της ταχύτητας ρύθμισης
• Γυρίστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή στη θέση SET/- και
κρατήστε τον. Η ταχύτητα που
έχετε καθορίσει θα μειωθεί.
Αφήστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή στην επιθυμητή
ταχύτητα.
• Γυρίστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή στη θέση SET/- και
αφήστε τον αμέσως. Η
καθορισμένη ταχύτητα θα μειωθεί
κατά 1~2 km/h.

Επιστροφή στην
αποθηκευμένη ταχύτητα
Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή
στη θέση RES/+. Θα καθοριστεί η
προηγούμενη ταχύτητα ρύθμισης.
Για την ενεργοποίηση, γυρίστε τον
περιστροφικό ρυθμιστή προς τη
θέση SET/- και αφήστε τον.

Απενεργοποίηση
Για να ακυρώσετε το σύστημα
περιορισμού ταχύτητας, πατήστε το
κουμπί [.
Για να απενεργοποιήσετε το
σύστημα περιορισμού ταχύτητας,
πατήστε το κουμπί s.

Προειδοποίηση ορίου
ταχύτητας
Εάν οδηγήσετε με ταχύτητα
μεγαλύτερη από την καθορισμένη, η
προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει
και ηχεί η ηχητική προειδοποίηση.
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Εάν η τρέχουσα ταχύτητα είναι
υψηλότερη από την ταχύτητα
ρύθμισης
Εάν η τρέχουσα ταχύτητα υπερβαίνει
την καθορισμένη ταχύτητα
περισσότερο από 3 km/h, η ένδειξη
LIM* αναβοσβήνει και ακούγεται μια
ηχητική προειδοποίηση.
Εάν η τρέχουσα ταχύτητα είναι ίση με
την καθορισμένη ταχύτητα, η
προειδοποιητική λυχνία σταματά να
αναβοσβήνει και η ηχητική
προειδοποίηση παύει αμέσως να
ηχεί.
Εάν η τρέχουσα ταχύτητα υπερβεί
ξανά την καθορισμένη ταχύτητα
περισσότερο από 3 km/h, η
προειδοποιητική λυχνία LIM*
αναβοσβήνει.
Ωστόσο, εάν η ταχύτητα του
οχήματος μειωθεί 5 km/h κάτω από
την καθορισμένη ταχύτητα, η ηχητική
προειδοποίηση θα ηχήσει.
Προειδοποίηση ανάκτησης
αποθηκευμένης ταχύτητας
Όταν ο οδηγός πατήσει το κουμπί

RES/+ ενώ οδηγεί με την ταχύτητα
που έχει καθορίσει νωρίτερα, μετά
από 25 δευτερόλεπτα θα ακουστεί
μια ηχητική ένδειξη.

Συστήματα ανίχνευσης
εμποδίων
Σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης υπερήχων

GC3G9002A

Η υποβοήθηση στάθμευσης
διευκολύνει τη στάθμευση μετρώντας
την απόσταση ανάμεσα στο
αυτοκίνητο και τυχόν πίσω εμπόδια
και εκπέμποντας ένα ηχητικό σήμα
στο χώρο των επιβατών.
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Ωστόσο, πλήρη ευθύνη για τη
στάθμευση φέρει ο οδηγός.
Το σύστημα αποτελείται από
τέσσερις αισθητήρες στάθμευσης
υπερήχων οι οποίοι είναι
τοποθετημένοι στον πίσω
προφυλακτήρα.
Σημείωση
Τα συνδεδεμένα εξαρτήματα στην
περιοχή ανίχνευσης μπορεί να
προκαλέσουν δυσλειτουργία στο
σύστημα.
Ενεργοποίηση
Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα
όταν επιλέγετε την όπισθεν. Εάν
ανιχνευτεί εμπόδιο, ακούγονται
ηχητικά σήματα.
Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στα
ηχητικά σήματα μειώνεται όσο το
όχημα πλησιάζει στο εμπόδιο. Όταν
η απόσταση μειωθεί κάτω από τα 40
cm, το ηχητικό σήμα είναι συνεχές.

{Προειδοποίηση
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το
σύστημα ενδέχεται να μην
ανιχνεύσει τυχόν εμπόδια λόγω
διάφορων ανακλαστικών
επιφανειών σε αντικείμενα ή ρούχα
ή λόγω εξωτερικών πηγών
θορύβου.
Απενεργοποίηση
Το σύστημα απενεργοποιείται όταν
έχει επιλεγεί η σχέση κίνησης ή
στάθμευσης ή εάν υπάρχει κάποιο
σφάλμα.
Το σύστημα ενδέχεται να μην
ανιχνεύσει το εμπόδιο όταν το όχημα
κινείται με ταχύτητα πάνω από
10km/h.
Σφάλμα
Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα,
ανάβει η λυχνία X.

Επίσης, όταν το σύστημα δεν
λειτουργεί λόγω προσωρινών
συνθηκών, όταν για παράδειγμα οι
αισθητήρες είναι καλυμμένοι με χιόνι,
ανάβει η λυχνία X.

Προσοχή
Το σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης επιτελεί απλώς μια
βοηθητική λειτουργία. Ο οδηγός
πρέπει να ελέγχει το χώρο πίσω
από το όχημα.
Το ηχητικό σήμα μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με το αντικείμενο
που έχει ανιχνευθεί.
Το ηχητικό σήμα μπορεί να μην
ενεργοποιηθεί εάν ο αισθητήρας
έχει παγώσει ή έχει καλυφθεί με
βρομιά ή λάσπη. Φροντίστε ώστε η
επιφάνεια του αισθητήρα να μην
πιέζεται και να μη γδαρθεί. Κάτι
τέτοιο είναι πιθανό να καταστρέψει
το κάλυμμα.
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Υπάρχει το ενδεχόμενο το
σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης να υποστεί βλάβη εάν
οδηγείτε σε ανώμαλες επιφάνειες,
όπως στο δάσος, σε χαλικόδρομο,
σε ανώμαλο δρόμο και πρανή.
Το σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης μπορεί να μην
αναγνωρίσει τυχόν αιχμηρά
αντικείμενα ή τα χοντρά χειμερινά
ρούχα, ή ενδέχεται άλλα χοντρά
και απαλά υλικά να
απορροφήσουν τη συχνότητα του
σήματος.

Προσοχή

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.

Το άνω τμήμα του αυτοκινήτου
μπορεί να χτυπηθεί πριν ο
αισθητήρας ενεργοποιηθεί, και για
το λόγο αυτό πρέπει να ελέγχετε το
χώρο με τους εξωτερικούς
καθρέπτες ή γυρίζοντας το κεφάλι
προς τα πίσω όταν σταθμεύετε.

Εάν έχει συσσωρευτεί βρομιά
στους αισθητήρες, καθαρίστε τους
με ένα μαλακό σφουγγάρι και
καθαρό νερό.

Το σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης λειτουργεί σωστά
όταν το όχημα βρίσκεται σε
επίπεδο έδαφος.

Θα πρέπει να συνεχίσετε να
παρακολουθείτε τους καθρέπτες ή
να γυρίζετε πίσω το κεφάλι σας.
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 τη χρήση
πλυστικού υψηλής πίεσης κατά το
πλύσιμο διαφορετικά οι αισθητήρες
μπορεί να υποστούν ζημιά.
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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

{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.

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.

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.

(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.
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Θέση κάμερας πίσω θέασης

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.

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.

 Έχει συσσωρευτεί πάγος, χιόνι,
λάσπη ή οτιδήποτε άλλο πάνω
στο φακό της κάμερας.
Καθαρίστε τον φακό, ξεπλύνετέ
τον με νερό και σκουπίστε τον
με μαλακό πανί.

 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.
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Καύσιμο
Καύσιμο για
βενζινοκινητήρες
Χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη
βενζίνη που πληροί το πρότυπο DIN
EN 228.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αντίστοιχα τυποποιημένα καύσιμα με
μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη
10% κατ’ όγκο.
Χρησιμοποιείτε καύσιμο με το
συνιστώμενο αριθμό οκτανίων.
Βλ. Στοιχεία κινητήρα στη
σaλίδα 346. Εάν χρησιμοποιήσετε
καύσιμο με πολύ μικρό αριθμό
οκτανίων, μπορεί να μειωθεί η ισχύς
και η ροπή στρέψης του κινητήρα και
να αυξηθεί ελαφρά η κατανάλωση
καυσίμου.

Προσοχή
Η χρήση καυσίμου με πολύ μικρό
αριθμό οκτανίων μπορεί να
προκαλέσει ανεξέλεγκτη καύση και
ζημιά στον κινητήρα.

Καύσιμο για
πετρελαιοκινητήρες
Χρησιμοποιείτε πετρέλαιο κίνησης
που πληροί το πρότυπο DIN EN 590.
Το καύσιμο πρέπει να έχει χαμηλή
περιεκτικότητα σε θείο (μέγ. 50 ppm).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αντίστοιχα τυποποιημένα καύσιμα με
μέγιστη περιεκτικότητα σε βιοντίζελ
(= FAME κατά EN14214) 7% κατ’
όγκο (όπως το DIN 51628 ή
αντίστοιχα πρότυπα).

Μη χρησιμοποιείτε πετρέλαιο
ναυτιλιακής χρήσης, πετρέλαιο
θέρμανσης ή καύσιμα πλήρους ή
μερικής φυτικής προέλευσης, όπως
κραμβέλαιο ή βιο-diesel, aquazole και
παρόμοια διαλύματα diesel-νερού.
Το πετρέλαιο δεν πρέπει να
αραιώνεται με καύσιμο για
βενζινοκινητήρες.
Η ροή και η ικανότητα διήθησης του
πετρελαίου diesel εξαρτάται από τη
θερμοκρασία. Σε χαμηλές
θερμοκρασίες, συμπληρώστε
πετρέλαιο με εγγυημένες ιδιότητες
για χρήση τους χειμερινούς μήνες.
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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.
Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το
σωστό καύσιμο για το αυτοκίνητό
σας κατά τον ανεφοδιασμό
καυσίμου. Εάν το αυτοκίνητό σας
διαθέτει πετρελαιοκινητήρα και
χρησιμοποιήσετε βενζίνη, μπορεί
να υποστεί σοβαρή ζημιά.
Μπορείτε να επαληθεύσετε το
σωστό καύσιμο ανατρέχοντας στις
πληροφορίες στην τάπα
πλήρωσης καυσίμου.

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.
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.
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4. Περιστρέψτε αργά την τάπα του
στομίου πλήρωσης καυσίμου
αριστερά. Εάν ακούσετε ένα
συριγμό, περιμένετε μέχρι να
σταματήσει πριν ξεβιδώσετε
εντελώς την τάπα.

{Κίνδυνος
Μην μπαίνετε και βγαίνετε
συνεχώς από το όχημα κατά τον
ανεφοδιασμό καυσίμου, διότι κάτι
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
υπερβολικό στατικό ηλεκτρισμό.
Οι αναθυμιάσεις καυσίμου μπορεί
να αναφλεγούν από το στατικό
ηλεκτρισμό.
Εάν υπάρχει οσμή καυσίμου μέσα
στο όχημα, απευθυνθείτε αμέσως
σε έναν επισκευαστή για την
αποκατάσταση της αιτίας.

GC3D8001A

Το πορτάκι του ρεζερβουάρ
βρίσκεται στο πίσω δεξί μέρος του
οχήματος.
1. Σβήστε στον κινητήρα.
2. Απασφαλίστε το πορτάκι του
ρεζερβουάρ, πατήστε το
κουμπί ".
3. Για να ανοίξετε το πορτάκι του
ρεζερβουάρ, σπρώξτε προς τα
μέσα το πίσω κεντρικό άκρο και
αφήστε το για να ανοίξει.

GC3D8002A

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".
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7. Πιέστε το πορτάκι του
ρεζερβουάρ για να κλείσει μέχρι
να ακούσετε ένα "κλικ".
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
Σκουπίστε αμέσως τυχόν καύσιμο
που έχει υπερχειλίσει.
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Γενικές πληροφορίες
Αξεσουάρ και
τροποποιήσεις
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
αυτοκινήτου, ενώ είναι πιθανό η
εγγύηση να μην καλύψει τυχόν
προβλήματα που θα προκύψουν
λόγω της τροποποίησης.

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.

258

Φροντίδα οχήματος

 Αδειάστε το δοχείο υγρού
πλύσης.

Για να χρησιμοποιήσετε ξανά
το όχημα

 Ελέγξτε την αντιψυκτική και
αντιδιαβρωτική προστασία.

Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το
όχημα:

 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 του κινητήρα.

 Συνδέστε την κλέμα στον
αρνητικό πόλο της μπαταρίας του
οχήματος. Ενεργοποιήστε το
ηλεκτρονικό σύστημα των
ηλεκτρικών παραθύρων.
 Ελέγξτε την πίεση των
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
Εργασίες σέρβις από τον
κάτοχο του οχήματος

{Προειδοποίηση
Οι έλεγχοι στο χώρο του κινητήρα
πρέπει να πραγματοποιούνται
μόνο όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
είναι κλειστός.

Καπό κινητήρα
Άνοιγμα

Ο ανεμιστήρας ψύξης ενδέχεται
να τεθεί σε λειτουργία ακόμη κι
όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
κλειστός.

{Προειδοποίηση

GO3E10053A

Το σύστημα ανάφλεξης
χρησιμοποιεί εξαιρετικά υψηλή
τάση. Μην τα αγγίζετε.

GO3E10054A

1. Τραβήξτε τη λαβή απασφάλισης
και επαναφέρετέ τη στην αρχική
της θέση.
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GC3D9001A

GO3E10003A
GO3E10074A

2. Πιέστε την ασφάλεια προς τη
δεξιά πλευρά και ανοίξτε το καπό
του κινητήρα.

Προσοχή
Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός,
αγγίζετε μόνο το επενδυμένο άκρο
του μοχλού ασφάλισης.

3. Τραβήξτε ελαφρά προς τα πάνω
τη ράβδο στήριξης από την
υποδοχή της.
Και στη συνέχεια στερεώστε την
στο άγκιστρο στην αριστερή
πλευρά του καπό κινητήρα.
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Κλείσιμο
Πριν κλείσετε το καπό του κινητήρα,
πιέστε τη ράβδο στήριξης μέσα στην
υποδοχή.
Κατεβάστε το καπό του κινητήρα και
αφήστε το να πέσει ώστε να
ασφαλίσει στο μάνδαλο. Βεβαιωθείτε
ότι το καπό έχει ασφαλίσει.

{Προειδοποίηση
Λαμβάνετε πάντοτε τις παρακάτω
προφυλάξεις: 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 ή υλική ζημία
τρίτων, τραυματισμός ή ακόμη και
θάνατος.

GO3E10002A

Προσοχή
Μην τραβάτε το καπό του κινητήρα
προς τα κάτω όταν είναι
στηριγμένο στη ράβδο του καπό.
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Επισκόπηση χώρου κινητήρα
Βενζινοκινητήρας - 1.4

GO3E10004A
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Βενζινοκινητήρας - 1.6

GO3E10005A
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Βενζινοκινητήρας - 1.8

GO3E10055B
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Πετρελαιοκινητήρας - 1.7

GO3E10006A
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1. Φίλτρο αέρα κινητήρα
2. Δείκτης στάθμης λαδιού κινητήρα
3. Τάπα λαδιού κινητήρα
4. Δοχείο υγρού φρένων
5. Μπαταρία
6. Ασφαλειοθήκη
7. Δοχείο υγρού πλύσης
8. Δοχείο ψυκτικού κινητήρα
9. Βοηθητική ασφαλειοθήκη
10. Δοχείο υγρού υδραυλικού
τιμονιού

Λάδι κινητήρα
Πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι,
συνιστάται να ελέγχετε τη στάθμη
λαδιού κινητήρα χρησιμοποιώντας το
δείκτη στάθμης λαδιού.
Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με το
όχημα σε επίπεδη επιφάνεια. Ο
κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε
θερμοκρασία λειτουργίας και να έχει
παραμείνει σβηστός επί 5 λεπτά
τουλάχιστον.
Τραβήξτε έξω το δείκτη στάθμης
λαδιού, σκουπίστε τον, τοποθετήστε
τον μέσα στο σωλήνα μέχρι το στοπ
της λαβής, τραβήξτε τον πάλι έξω και
δείτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα.
Τοποθετήστε το δείκτη στάθμης
λαδιού μέσα στο σωλήνα μέχρι το
στοπ της λαβής και γυρίστε τη λαβή
κατά μισή στροφή.

GC3G10002A

Όταν η στάθμη λαδιού του κινητήρα
μειωθεί μέχρι την ένδειξη MIN,
συμπληρώστε λάδι κινητήρα.
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{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.
TDL164A

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε
κατάλληλης ποιότητας λάδι κινητήρα.
Η στάθμη λαδιού του κινητήρα δεν
πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη
MAX στο δείκτη στάθμης λαδιού.

GC3G10003A

Η τάπα πλήρωσης λαδιού κινητήρα
βρίσκεται στο καπάκι του
εκκεντροφόρου.

Προσοχή
Το πλεονάζον λάδι κινητήρα
πρέπει να αποστραγγιστεί ή να
"μεταγγιστεί" σε δοχείο μέσω ενός
σωλήνα.
Βλ. Χωρητικότητες και προδιαγραφές
στη σaλίδα 350.

Πλύνετε τα σημεία που ήρθαν σε
επαφή με λάδι με νερό και σαπούνι
ή καθαριστικό χεριών.
Απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν
αποστραγγίζετε το λάδι κινητήρα,
διότι μπορεί να είναι καυτό και να
προκαλέσει έγκαυμα!
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Σύστημα ελέγχου διάρκειας
ζωής λαδιού κινητήρα
Αυτό το όχημα έχει σύστημα
υπολογιστή που υποδεικνύει πότε να
αλλάξετε το λάδι κινητήρα και το
φίλτρο.
Βασίζεται στις στροφές και τη
θερμοκρασία του κινητήρα και στα
διανυθέντα χιλιόμετρα.
Ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης,
η χιλιομετρική ένδειξη στην οποία
υποδεικνύεται μια αλλαγή λαδιού
κινητήρα μπορεί να παρουσιάζει
σημαντικές διακυμάνσεις.
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.

Το μήνυμα οχήματος με τον κωδικό
82 (Αλλαγή λαδιού κινητήρα
σύντομα) θα εμφανιστεί στο κέντρο
πληροφοριών οδηγού (DIC).
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. Το λάδι κινητήρα και το
φίλτρο πρέπει να αλλάζουν
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και,
τη φορά αυτή, πρέπει να γίνεται
επαναφορά συστήματος.

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 στο μεσοδιάστημα αλλαγής
λαδιού και να βεβαιώνεστε ότι
βρίσκεται 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. Σας συνιστούμε να
απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή της περιοχής σας.
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Πώς να επαναρυθμίσετε το
σύστημα ελέγχου διάρκειας
ζωής του λαδιού κινητήρα

1. Γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης στη
θέση ON/START ενώ ο
κινητήρας είναι σβηστός.

Κάνετε επαναφορά συστήματος
όποτε αλλάζει το λάδι κινητήρα ώστε
το σύστημα να μπορεί να υπολογίσει
την επόμενη αλλαγή λαδιού
κινητήρα.

GC3N10004B

TDL169A

2. Χρησιμοποιώντας το κουμπί
MENU και τον περιστροφικό
ρυθμιστή στο μοχλοδιακόπτη των
φλας, μετακινηθείτε μέχρι να
φτάσετε στην ένδειξη Διάρκεια
ζωής λαδιού κινητήρα στο κέντρο
πληροφοριών οδηγού (DIC).

3. Πατήστε το κουμπί SET/CLEAR
για να επαναφέρετε τη διάρκεια
ζωής λαδιού στο 100%.
4. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση LOCK.
Προσέξτε ώστε να μη μηδενίσετε την
ένδειξη της διάρκειας ζωής λαδιού
κατά λάθος, παρά μόνο μετά την
αλλαγή λαδιού. Δεν μπορεί να
μηδενιστεί με ακρίβεια.
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Εάν εμφανιστεί ξανά το μήνυμα
οχήματος με τον κωδικό 82 (Αλλαγή
λαδιού κινητήρα σύντομα) στο
κέντρο πληροφοριών οδηγού (DIC)
όταν το όχημα τεθεί σε λειτουργία, το
σύστημα ελέγχου διάρκειας ζωής
λαδιού κινητήρα δεν έχει μηδενιστεί.
Επαναλάβετε τη διαδικασία.

Προσοχή
Θυμηθείτε να επαναρυθμίζετε το
σύστημα ελέγχου διάρκειας ζωής
του λαδιού κινητήρα σε κάθε
αλλαγή λαδιού κινητήρα.

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

Σημείωση

Εάν δεν χρησιμοποιηθεί το σωστό
υγρό, το όχημα μπορεί να υποστεί
ζημιά. Χρησιμοποιείτε πάντοτε το
λάδι που αναγράφεται στα
Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά.

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 340.

Βλ. Συνιστώμενα υγρά και
λιπαντικά στη σaλίδα 340.
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Φίλτρο αέρα κινητήρα

Προσοχή

Ψυκτικό υγρό κινητήρα

Ο κινητήρας χρειάζεται καθαρό
αέρα για να λειτουργήσει σωστά.

Στις χώρες με ήπιο κλίμα, το ψυκτικό
παρέχει προστασία έως και τους
-30 C περίπου.

Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία
εάν δεν έχει τοποθετηθεί το
στοιχείο του φίλτρου αέρα.

Στις χώρες με εξαιρετικά ψυχρό
κλίμα, το ψυκτικό παρέχει προστασία
έως και τους -40 C περίπου.

Εάν οδηγήσετε χωρίς το στοιχείο
του φίλτρου αέρα να έχει
τοποθετηθεί σωστά, ο κινητήρας
ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Η συγκέντρωση του αντιψυκτικού
πρέπει να διατηρείται σε επαρκή
επίπεδα.

Προσοχή
GC3G10004A

1. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες.
2. Λασκάρετε τους μεντεσέδες του
καλύμματος του φίλτρου αέρα και
ανοίξτε το κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.
4. Ασφαλίστε το κάλυμμα με τους
μεντεσέδες και τις βίδες.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο
αντιψυκτικό.
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Στάθμη ψυκτικού

{Προειδοποίηση

Προσοχή
Εάν η στάθμη ψυκτικού είναι πολύ
χαμηλή, μπορεί να προκληθεί
ζημιά στον κινητήρα.

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.
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.

GO3E10008A

Όταν το σύστημα ψύξης είναι κρύο, η
στάθμη του ψυκτικού πρέπει να
βρίσκεται πάνω από την ένδειξη
πλήρωσης. Συμπληρώστε υγρό εάν
η στάθμη είναι χαμηλή.

Σημείωση
Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού
μειωθεί κάτω από το σημάδι της
γραμμής πλήρωσης,
συμπληρώστε στο ψυγείο μίγμα
αποσταγμένου νερού και
αντιψυκτικού οργανικού οξέος σε
αναλογία 56/44 (νερό: 56%).
Για να προστατεύσετε το
αυτοκίνητό σας σε συνθήκες πολύ
χαμηλής θερμοκρασίας,
χρησιμοποιήστε μίγμα 48% νερού
και 52% αντιψυκτικού.

Προσοχή
Το σκέτο νερό ή τυχόν ακατάλληλο
μίγμα μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στο σύστημα ψύξης.
Μη χρησιμοποιείτε σκέτο νερό,
οινόπνευμα ή αντιψυκτικό
μεθανόλης στο σύστημα ψύξης.
Ο κινητήρας μπορεί να
υπερθερμανθεί ή να αναφλεγεί.

Φροντίδα οχήματος 273

Προσοχή
Το ψυκτικό μπορεί να είναι
επιβλαβές υλικό.
Αποφύγετε την
επαναλαμβανόμενη ή
παρατεταμένη επαφή με το
ψυκτικό.
Καθαρίστε το δέρμα και τα νύχια
σας με νερό και σαπούνι μετά από
επαφή με ψυκτικό.
Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από
τα παιδιά.
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.

Υγρού υδραυλικού τιμονιού
Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα
διεύθυνσης
Εάν το όχημα διαθέτει
ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα
διεύθυνσης, το υγρό υδραυλικό
τιμονιού δεν χρησιμοποιείται.

Σύστημα υδραυλικού τιμονιού

Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για τον έλεγχο του συστήματος
ψύξης.
Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε
στον εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή της περιοχής σας.

GO3E10059A
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1. Γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης στη
θέση LOCK 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.
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.

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.

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.

{Προειδοποίηση
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.
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Υγρό πλύσης

 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
{Προειδοποίηση
Το υγρό φρένων είναι
δηλητηριώδες και διαβρωτικό. Δεν
πρέπει να έρθει σε επαφή με τα
μάτια, το δέρμα και τα ρούχα σας ή
με βαμμένες επιφάνειες.
<Για ΑρΤ>

TDL042A

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.

TDL037A
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Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό φρένων
εγκεκριμένο για το αυτοκίνητό σας.

<Για ΔξΤ>

Βλ. "Υγρό φρένων" στην ενότητα
Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά στη
σaλίδα 340.

Τυχόν υπερχείλιση του υγρού
φρένων στον κινητήρα μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη του υγρού.

Προσοχή

Αποφύγετε την υπερπλήρωση του
δοχείου.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει
καλά την περιοχή γύρω από την
τάπα του δοχείου υγρού φρένων,
πριν αφαιρέσετε την τάπα.
GO3E10066A

Η στάθμη του υγρού φρένων πρέπει
να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων
MIN και MAX.
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.

Προσοχή

Τυχόν ρύπανση του συστήματος
υγρού φρένων μπορεί να
επηρεάσει την απόδοση του
συστήματος, με αποτέλεσμα να
χρειαστούν δαπανηρές επισκευές.

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 μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα.

Το υγρό φρένων είναι όξινο και
μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και
τα μάτια σας.

Χρησιμοποιήστε τις εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις διαχείρισης
απορριμμάτων της περιοχής σας.

Προσέξτε να μην έρθει σε επαφή
το υγρό φρένων με το δέρμα ή τα
μάτια σας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,
πλύνετε αμέσως την εν λόγω
περιοχή με νερό και σαπούνι ή
καθαριστικό χεριών.

Τα χρησιμοποιημένα υγρά
φρένων, καθώς και τα δοχεία τους
είναι επικίνδυνα. Μπορεί να είναι
επιβλαβή για την υγεία σας και το
περιβάλλον.

Μπαταρία
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.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ανάφλεξης είναι κλειστός πριν
συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την
μπαταρία του οχήματος.
Βλ. Προστασία κατά της
αποφόρτισης της μπαταρίας στη
σaλίδα 128.
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{Προειδοποίηση
Μην πλησιάζετε τσιγάρα, φλόγες
και σπίθες κοντά στην μπαταρία
όταν ελέγχετε την μπαταρία διότι
τα εκρηκτικά αέρια μπορεί να
αναφλεγούν.
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
περιέχει εξαιρετικά διαβρωτικό και
τοξικό θειικό οξύ.
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.

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
(Absorptive 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 σε
έναν επισκευαστή.

Φόρτιση της μπαταρίας
{Προειδοποίηση
Στα οχήματα με σύστημα
Stop-Start, βεβαιωθείτε ότι το
δυναμικό φόρτισης δεν υπερβαίνει
τα 14,6 Volt όταν χρησιμοποιείτε
φορτιστή μπαταρίας. Διαφορετικά,
η μπαταρία μπορεί να υποστεί
ζημιά.
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Φίλτρο καυσίμου diesel
Αποστράγγιση του νερού από
το φίλτρο καυσίμου
Εάν το νερό στο καύσιμο εισέλθει
στον κινητήρα και το σύστημα
καυσίμου, μπορεί να προκαλέσει
σοβαρή ζημιά στο σύστημα
καυσίμου.
Όταν το νερό φίλτρο καυσίμου
υπερβεί μια συγκεκριμένη στάθμη,
ανάβει η προειδοποιητική λυχνία
νερού στο καύσιμο q.
Φροντίστε ώστε το όχημα να
ελεγχθεί σε έναν επισκευαστή.

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.

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 ή κερί
γυαλίσματος 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.
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Προσοχή

Μάκτρο μπροστινού
υαλοκαθαριστήρα

Πριν επιχειρήσετε να
πραγματοποιήσετε αυτή την
εργασία, βεβαιωθείτε ότι έχετε
εξοικειωθεί πλήρως με τη
διαδικασία.
Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε
στον εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή της περιοχής σας.
GO3E10070A

GO3E10069A

1. Μετά τη λειτουργία των
υαλοκαθαριστήρων, κλείστε το
διακόπτη ανάφλεξης όταν τα
μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων
βρίσκονται στην όρθια θέση.

2. Τραβήξτε τη διάταξη του
υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ
αντίθετα από το παρμπρίζ.
3. Πατήστε το κουμπί στο μέσο του
συνδέσμου βραχίονα
υαλοκαθαριστήρα και τραβήξτε
το μάκτρο μακριά από το
σύνδεσμο βραχίονα.
4. Αφαιρέστε το μάκτρο.
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5. Ακολουθήστε τα Βήματα 1 έως 3
με αντίστροφή σειρά για την
αντικατάσταση των μάκτρων των
υαλοκαθαριστήρων.

Προσοχή
Μην αφήνετε το βραχίονα του
υαλοκαθαριστήρα να πέσει πάνω
στο παρμπρίζ, διότι μπορεί να
ξεκολλήσει κάποιο μικρό κομμάτι
του παρμπρίζ ή να ραγίσει. Πρέπει
να τον κατεβάζετε πάντοτε αργά
επάνω στο παρμπρίζ.

Μάκτρο πίσω
υαλοκαθαριστήρα

GO3E10061A

3. Πιέστε τον πείρο συγκράτησης
της γλύστρας με τα δάχτυλά σας.
4. Τραβήξτε το μάκτρο
υαλοκαθαριστήρα προς τα έξω.
GO3E10060A

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του
υαλοκαθαριστήρα από τη διάταξη
υαλοκαθαριστήρα.
2. Ανεβάστε το μάκτρο του
υαλοκαθαριστήρα στο σωστό
ύψος.
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Αντικατάσταση
λαμπτήρα
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.
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.

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.
GC3N10005A

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό
κάλυμμα.
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Οχήματα κατά την οδήγηση
στο εξωτερικό
Όταν οδηγείτε σε χώρες όπου
κανονικά οδηγούν στο αντίθετο
ρεύμα κυκλοφορίας, πρέπει να
ρυθμίζετε τους προβολείς ώστε το
φως να μην είναι εκτυφλωτικό για τα
επερχόμενα οχήματα.

GC3E10003A

2. Αποσυνδέστε τη φίσα του ντουί
λαμπτήρα του προβολέα.

GC3E10004A

3. Αφαιρέστε το λαμπτήρα από το
ντουί και αντικαταστήστε τον.
4. Όταν τοποθετείτε έναν
καινούργιο λαμπτήρα, εισάγετε
τα ελάσματα στις υποδοχές του
κατόπτρου.
5. Επανατοποθετήστε το φωτιστικό
σώμα του προβολέα.
6. Συνδέστε τη φίσα του ντουί
λαμπτήρα.
7. Τοποθετήστε το προστατευτικό
κάλυμμα των προβολέων στη
θέση του και κλείστε το.

Οι ρυθμιστικές βίδες βρίσκονται
πάνω από τον προβολέα.

284

Φροντίδα οχήματος

Περιστρέψτε τις ρυθμιστικές βίδες με
το κατσαβίδι προς τα δεξιά κατά μισή
περιστροφή.

Φώτα στάθμευσης

Για την απενεργοποίηση,
περιστρέψτε τις ρυθμιστικές βίδες
αριστερά κατά μισή περιστροφή.

Προσοχή
Η ρύθμιση των προβολέων πρέπει
να ελεγχθεί μετά την
απενεργοποίηση.
Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε
στον εξουσιοδοτημένο
επισκευαστή της περιοχής σας.

{Προειδοποίηση
Εάν οι προβολείς δεν είναι σωστά
ρυθμισμένοι, μπορεί να
θαμπώνουν τους οδηγούς των
επερχόμενων οχημάτων.

GC3N10009A
GC3N10008A

1. Αφαιρέστε το ντουί από το
φωτιστικό σώμα περιστρέφοντάς
το αριστερά.
2. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα
από το κάτοπτρο.
3. Αποσυνδέστε τη φίσα από το
λαμπτήρα.

4. Αφαιρέστε το λαμπτήρα από την
υποδοχή.
5. Τοποθετήστε καινούργιο
λαμπτήρα.
6. Συνδέστε τη φίσα στο λαμπτήρα.
7. Εισάγετε το ντουί στο κάτοπτρο.
8. Επανατοποθετήστε το φωτιστικό
σώμα.

Φώτα ομίχλης
Αναθέστε την αντικατάσταση των
λαμπτήρων σε έναν επισκευαστή.

Φροντίδα οχήματος 285

Μπροστινά φλας

Πίσω φώτα, φλας, φώτα
φρένων και φώτα όπισθεν

GC3N10011A
GC3N10010A

1. Περιστρέψτε το ντουί του
λαμπτήρα αριστερά και
αποσυνδέστε το.

2. Πιέστε ελαφρά το λαμπτήρα μέσα
στο ντουί, περιστρέψτε τον
αριστερά, αφαιρέστε τον και
αντικαταστήστε τον με
καινούργιο.
3. Τοποθετήστε το ντουί του
λαμπτήρα στο κάτοπτρο και
περιστρέψτε το δεξιά για να
ασφαλίσει.

GC3N10012A

1. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες.
2. Τραβήξτε το πίσω φωτιστικό
σώμα για να το αφαιρέσετε.
Προσέξτε ώστε η καλωδίωσης
να μείνει στη θέση της.
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Πλαϊνά φλας
<Τύπος 1>

GC3N10013A

3. (1) Πίσω φως/φως φρένων
(2) Πλαϊνό φως όγκου
(3) Πίσω φως
(4) Φλας
(5) Φώτα όπισθεν.

GC3N10014A

4. Αφαιρέστε το ντουί του
λαμπτήρα. Αφαιρέστε και
αντικαταστήστε το λαμπτήρα.
5. Εισάγετε το ντουί του λαμπτήρα
στο πίσω φωτιστικό σώμα.
Τοποθετήστε το πίσω φωτιστικό
σώμα στο αμάξωμα και σφίξτε.
Κλείστε και ασφαλίστε τα
καλύμματα.
6. Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης,
ενεργοποιήστε και ελέγξτε όλα τα
φώτα.

GO3E10029A
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Τρίτο φως φρένων (CHMSL)

<Τύπος 2>

GC3D9004A

Εάν το φως δεν λειτουργεί, πρέπει
να ελεγχθεί από έναν επισκευαστή.

Φως πινακίδας αριθμού
κυκλοφορίας

GC3D9010A

Εάν το τρίτο φως φρένων δεν
λειτουργεί, πρέπει να ελεγχθεί από
έναν επισκευαστή.

GC3D9011A

1. Ανασηκώστε το λαμπτήρα με ένα
κατσαβίδι και αφαιρέστε τον.
2. Αφαιρέστε το κέλυφος του
λαμπτήρα προς τα κάτω,
προσέχοντας να μην τραβήξετε
το καλώδιο.
Περιστρέψτε το ντουί του
λαμπτήρα αριστερά για να το
αποσυνδέσετε.
3. Αφαιρέστε το λαμπτήρα από το
ντουί και αντικαταστήστε τον.
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4. Τοποθετήστε το ντουί του
λαμπτήρα στο κέλυφος του
λαμπτήρα και περιστρέψτε το
δεξιά.
5. Τοποθετήστε το κέλυφος του
λαμπτήρα και στερεώστε το με
ένα κατσαβίδι.
Εξωτερικό φως
Μπροστινό φως
στάθμευσης/φως
πορείας ημέρας
Μπροστινό
φλας
Μεγάλη σκάλα
προβολέων
Μεσαία σκάλα
προβολέων
Πίσω
φλας
Φως φρένων/Πίσω φως
Φως όπισθεν

W/21/5W

WY21W
H1
H7
WY21W
W21/5W
W21W

Πλαφονιέρες

Εξωτερικό φως
Φως πινακίδας
κυκλοφορίας

W5W

Φώτα χώρου επιβατών
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

Φως πόρτας χώρου
αποσκευών

Ασφάλειες
Τα χαρακτηριστικά της καινούργιας
ασφάλειας πρέπει να είναι ίδια με τα
χαρακτηριστικά της καμένης
ασφάλειας.
Οι κύριες ασφάλειες βρίσκονται σε
μια θήκη που είναι στερεωμένη στο
θετικό πόλο της μπαταρίας.
Εάν χρειαστεί, πρέπει να αλλαχτεί
από έναν επισκευαστή.
GO3E10032A

1. Ανασηκώστε το λαμπτήρα με ένα
κατσαβίδι και αφαιρέστε τον.
2. Αφαιρέστε το λαμπτήρα.
3. Τοποθετήστε καινούργιο
λαμπτήρα.
4. Τοποθετήστε το φωτιστικό σώμα.

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.
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
Στην ασφαλειοθήκη του χώρου
κινητήρα υπάρχει μια τσιμπίδα
ασφαλειών.
Τοποθετήστε την τσιμπίδα
ασφαλειών στην επάνω πλευρά ή
στο πλάι της εκάστοτε ασφάλειας
και τραβήξτε την ασφάλεια για να
την αφαιρέσετε.
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Ασφαλειοθήκη χώρου
κινητήρα

Κύρια ασφαλειοθήκη

<Εφεδρική ασφάλεια>

<Κύρια ασφάλεια>

GO3E10034A

GO3E10033A

Οι ασφαλειοθήκες βρίσκονται στο
χώρο κινητήρα.
Απασφαλίστε το κάλυμμα,
ανασηκώστε το και αφαιρέστε το.

GO3E10010A
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Ασφάλειες Mini
1. Ηλιοροφή
2. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞ/ΚΩΝ
ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
3. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
εξαέρωσης κάνιστρου εκπομπών
αναθυμιάσεων
4. Δεν χρησιμοποιείται
5. ΒΑΛΒΙΔΑ EBCM
6. IBS
7. Δεν χρησιμοποιείται
8. TCM B+
9. ΔΕΚΤΗΣ BCM
10. ΡΥΘΜ. ΥΨΟΥΣ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΒ.
ΑΡ/ΔΕΞ
ΔΕΚΤΗΣ ΗΛ. ΜΟΝ. ΦΛΟΤΕΡ
11. Πίσω υαλοκαθαριστήρας
12. ΑΠΟΘΑΜΒ. ΠΙΣΩ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
13. Δεν χρησιμοποιείται
14. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΞ/ΚΩΝ
ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
15. B+ ΗΛ. ΜΟΝ. ΦΛΟΤΕΡ
16. ΗΛ. ΜΟΝ. ΘΕΡΜ. ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

17. ΔΕΚΤΗΣ TCM
18. ΔΕΚΤΗΣ ECM
19. Αντλία καυσίμου
20. Δεν χρησιμοποιείται
21. Βενζίνη: ΡΕΛΕ ΑΝΕΜ. (ΒΟΗΘ.
BEC)
Diesel: Ρελέ 85 ανεμ.3
22. ΑΝΤΛΙΑ ΚΡΥΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
23. Βενζίνη:
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ/ΠΗΝΙΟ
ΜΠΕΚ
Diesel: ECM ΑΝΑΦΛ-2
24. Αντλία συστήματος πλύσης
25. Δεν χρησιμοποιείται
26. Βενζίνη: ΗΛ. ΒΑΛΒ. ΕΞΑΕΡ.
ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ/ ΗΛ. ΒΑΛΒ.
ΝΕΡΟΥ/ΗΛ. ΒΑΛΒ.
ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ TURBO/ΗΛ.
ΒΑΛΒ. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
TURBO/ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΒΔΑ
ΠΡΙΝ/ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗ
Diesel: ΗΛ. ΒΑΛΒ. ΜΕΤΑΒΛ.
ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ
27. Δεν χρησιμοποιείται

28. Βενζίνη: ΔΕΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Diesel: ECM ΑΝΑΦΛ-3
29. Βενζίνη: ECM ΑΝΑΦΛ-1
/ΑΝΑΦΛ-2
Diesel: ECM ΑΝΑΦΛ-1
30. Βενζίνη: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ MAF
Diesel: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ
31. Μεγάλη σκάλα Αριστ.
32. Μεγάλη σκάλα Δεξ.
33. ECM B+
34. ΚΟΡΝΑ
35. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ A/C
36. ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΦΩΣ ΟΜΙΧΛΗΣ
Ασφάλειες J-Case
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΝΤΛΙΑ EBCM
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΥΑΛΟΚΑΘ/ΡΑΣ
Βεντιλατέρ
ΔΕΚΤΗΣ IEC
Δεν χρησιμοποιείται
Βενζίνη: ΔΕΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
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Diesel: ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
7. Δεν χρησιμοποιείται
8. ΧΑΜ./ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΧ. ΑΝΕΜ.
ΨΥΞΗΣ
9. ΥΨΗΛΗ ΤΑΧ. ΑΝΕΜ. ΨΥΞΗΣ
10. Βενζίνη: EVP
Diesel: ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ
11. ΗΛΕΚΤΡΟΜ. ΒΑΛΒ. ΜΙΖΑΣ
Ρελέ U-Micro
2. Αντλία καυσίμου
4. ΕΦΕΔΡΙΚΗ
Ρελέ HC-Micro
7. Μίζα
Ρελέ Mini
1. Θέση λειτουργίας, θέση
γυρίσματος της μίζας
3. ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΧ. ΑΝΕΜ. ΨΥΞΗΣ
5. ΡΕΛΕ PT
8. ΧΑΜ. ΤΑΧ. ΑΝΕΜ. ΨΥΞΗΣ
Ρελέ HC-Mini
6. ΥΨΗΛΗ ΤΑΧ. ΑΝΕΜ. ΨΥΞΗΣ

Βοηθητική ασφαλειοθήκη

GO3E10014A

Ρελέ
01. ΡΕΛΕ ΗΛΕΚ. ΑΝΤΛΙΑΣ
ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ
02. ΡΕΛΕ 1 ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΜ.
ΨΥΞΗΣ
03. ΡΕΛΕ 2 ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΜ.
ΨΥΞΗΣ

Ασφαλειοθήκη ταμπλό

GO3E10035A

Η ασφαλειοθήκη χώρου επιβατών
βρίσκεται στο κάτω τμήμα του
ταμπλό στην πλευρά του οδηγού.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις
ασφάλειες, αφαιρέστε τη θήκη
αποθήκευσης.
Για να αφαιρέσετε τη θήκη
αποθήκευσης, ανοίξτε και τραβήξτε
την.
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Ρελέ
01. ΡΕΛΕ ΑΞΕΣ./ΕΦ. ΙΣΧ.
02. ΡΕΛΕ ΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚ.
03. ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΡΕΛΕ
04. ΡΕΛΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
05. ΡΕΛΕ ΛΕΙΤ. LOGISTIC
Ασφάλειες Mini

GO3E10012A

1. BCM 1
2. BCM 2
3. BCM 3
4. BCM 4
5. BCM 5
6. BCM 6
7. BCM 7
8. BCM 8
9. DLIS
10. SDM B+
11. DLC
12. ΗΛ. ΜΟΝ. HVAC
13. ΡΕΛΕ ΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚ.
14. ΗΛ. ΜΟΝ. UPA
15. ΕΣΩΤ. ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

16. ΕΦΕΔΡΙΚΗ
17. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΗΛ.
ΠΑΡΑΘ.
18. ΑΙΣΘ. ΒΡΟΧΗΣ
19. ΔΕΚΤΗΣ BCM
20. ΔΙΑΚ. ΦΩΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ
21. ΠΡΙΖΑ ΑΞΕΣ.
22. ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ/ΠΡΙΖΑ DC
23. ΕΦΕΔΡΙΚΗ
24. ΕΦΕΔΡΙΚΗ
25. ΕΦΕΔΡΙΚΗ
26. ΔΕΚΤΗΣ SDM/ΟΘΟΝΗ AOS
27. ΗΛ. ΜΟΝ. ΠΙΝ. ΟΡΓ./CMPS
28. ΔΙΑΚ. ΠΡΟΒΟΛ./DC CVT/ΔΙΑΚ.
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
29. ΕΦΕΔΡΙΚΗ
30. ΕΦΕΔΡΙΚΗ
31. B+ ΠΙΝ. ΟΡΓ
32. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ/ΗΧΗΤ.
ΠΡΟΕΙΔ./ΒΥΣΜΑ AUX
33. ΟΘΟΝΗ/ΠΡΟΣΟΨΗ
34. ONSTAR UHP/DAB
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Ασφάλειες S/B
01. PTC 1
02. PTC 2
03. ΜΟΤΕΡ ΗΛ. ΠΑΡΑΘ. ΜΠΡΟΣΤΑ
04. ΜΟΤΕΡ ΗΛ. ΠΑΡΑΘ. ΠΙΣΩ
05. ΡΕΛΕ ΛΕΙΤ. LOGISTIC
06. ΕΦΕΔΡΙΚΗ
07. ΗΛ. ΠΑΡΑΘ. ΜΠΡΟΣΤΑ
08. ΗΛ. ΠΑΡΑΘ. ΠΙΣΩ

Ασφαλειοθήκη πίσω χώρου

Κεντρική φίσα
1. ΦΙΣΑ ΚΥΡΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔ. IEC
Ασφαλειοδιακόπτης
CB1.ΕΦΕΔΡΙΚΗ
Ασφάλειες Midi
M01.ΕΦΕΔΡΙΚΗ

GO3E10036A

Βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του
χώρου αποσκευών.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις
ασφάλειες, αφαιρέστε το κάλυμμα.

GO3E10013A
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Ρελέ
1. ΡΕΛΕ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
2. Ρελέ θέσης RUN
Ασφάλειες Mini
1. ΔΙΑΚ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
2. ΔΙΑΚ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ
3. Ενισχυτής
4. ΠΡΙΖΑ ΤΡΕΙΛΕΡ
5. ΗΛ. ΜΟΝ. AWD
6. ΗΛ. ΜΟΝ. AOS
7. ΕΦΕΔΡΙΚΗ
8. ΦΩΣ ΣΤΑΘΜ. ΤΡΕΙΛΕΡ
9. ΕΦΕΔΡΙΚΗ
10. ΕΦΕΔΡΙΚΗ
11. ΗΛ. ΜΟΝ. ΤΡΕΙΛΕΡ
12. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤ. ΠΛΟΗΓ.
13. ΘΕΡΜ. ΤΙΜΟΝΙ
14. ΠΡΙΖΑ ΤΡΕΙΛΕΡ
15. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ EVP
16. Αισθητήρας ανίχνευσης νερού
στο καύσιμο

17. ΕΣ. ΚΑΘΡ./ΚΑΜΕΡΑ ΠΙΣΩ
ΘΕΑΣΗΣ
18. ΕΦΕΔΡΙΚΗ

Εργαλεία οχήματος

Ασφάλειες S/B
01. ΔΙΑΚ. ΗΛΕΚ. ΚΑΘΙΣΜ.
ΟΔΗΓΟΥ/ΗΛ. ΜΟΝ. ΜΝΗΜΗΣ
02. ΔΙΑΚ. ΗΛΕΚ. ΚΑΘΙΣΜ.
ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ
03. ΗΛ. ΜΟΝ. ΤΡΕΙΛΕΡ
04. ΜΕΤΑΤΡ. ACDC
05. ΜΠΑΤ+
06. ΣΥΣΤ. ΠΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
07. ΕΦΕΔΡΙΚΗ
08. ΕΦΕΔΡΙΚΗ
09. ΕΦΕΔΡΙΚΗ

Οχήματα με κιτ επισκευής
ελαστικού

Εργαλεία

GO3E10039A

Τα εργαλεία και το κιτ επισκευής
ελαστικού βρίσκονται στη δεξιά
πλευρά του χώρου αποσκευών.
Βλ. Κιτ επισκευής ελαστικού στη
σaλίδα 305.
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Οχήματα με εφεδρικό τροχό

Ζάντες και ελαστικά
Ζάντες και ελαστικά
Κατάσταση ελαστικών,
κατάσταση ζαντών

GO3E10037A

Ο γρύλος και τα εργαλεία βρίσκονται
μέσα σε έναν αποθηκευτικό χώρο.
Βλ. Αλλαγή ελαστικών στη
σaλίδα 309.
Βλ. Συμπαγής εφεδρικός τροχός στη
σaλίδα 314.

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.

Χαρακτηρισμός 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, κάθε 14 ημέρες
τουλάχιστον 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.

Λειτουργία συστήματος
παρακολούθησης πίεσης
ελαστικών

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.

Αυτό το όχημα μπορεί να διαθέτει
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης
ελαστικών (TPMS).

{Προειδοποίηση
Εάν η πίεση είναι πολύ χαμηλή,
μπορεί να προκληθεί σημαντική
υπερθέρμανση των ελαστικών και
εσωτερική ζημιά, με κίνδυνο να
σχιστεί το πέλμα ή ακόμη και να
κλατάρει το ελαστικό σε υψηλές
ταχύτητες.
GO3E10038A

Η ετικέτα πιέσεων ελαστικών
βρίσκεται στο πλαίσιο της αριστερής
πόρτας.
Η πίεση ελαστικών ισχύει για κρύα
ελαστικά.

Το TPMS έχει σχεδιαστεί για να
προειδοποιεί τον οδηγό, όταν η
πίεση ενός ελαστικού είναι χαμηλή.
Οι αισθητήρες του TPMS είναι
τοποθετημένοι σε κάθε τροχό, εκτός
από τον εφεδρικό τροχό. Οι
αισθητήρες TPMS παρακολουθούν
την πίεση του αέρα στα ελαστικά του
οχήματος και μεταδίδουν τις
μετρήσεις πίεσης ελαστικών σε έναν
δέκτη που βρίσκεται στο όχημα.
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 Φορτίο 1: Lo (Λειτουργία πίεσης
ελαστικών Comfort)
 Φορτίο 2: Eco (Λειτουργία πίεσης
ελαστικών Eco)
 Φορτίο 3: Hi (Λειτουργία πίεσης
ελαστικών GVW)
Πατήστε το κουμπί SET/CLR επί
μερικά δευτερόλεπτα για
επιβεβαίωση.
Σημείωση
GC3E5005A

Για να προσαρμόσετε την ενδεικτική
λυχνία πίεσης ελαστικών στις
συνθήκες φόρτωσης του οχήματος,
πατήστε το κουμπί MENU στο
μοχλοδιακόπτη των φλας.
Περιστρέψτε το ρυθμιστικό διακόπτη
μέχρι να φτάσετε στο μενού "Φορτίο
ελαστικών". Πατήστε το κουμπί
SET/CLR. Μπορείτε να επιλέξετε τα
παρακάτω μενού.
Μπορείτε να επιλέξετε κάθε μενού
από τον περιστροφικό ρυθμιστή στο
μοχλοδιακόπτη των φλας.

Η ετικέτα πιέσεων ελαστικών
βρίσκεται στο πλαίσιο της
αριστερής πόρτας.
Για τη σωστή πίεση ελαστικών,
ανατρέξτε στην συνιστώμενη
πίεση στην ετικέτα πιέσεων
ελαστικών.

GC3E10001A

Εάν ανιχνευτεί χαμηλή πίεση
ελαστικού, το σύστημα TPMS ανάβει
την ενδεικτική λυχνία χαμηλής
πίεσης ελαστικού που βρίσκεται στον
πίνακα οργάνων.
Εάν ανάψει η ενδεικτική λυχνία
χαμηλής πίεσης ελαστικών,
σταματήστε το αυτοκίνητο το
συντομότερο δυνατόν και
φουσκώστε τα ελαστικά στη
συνιστώμενη πίεση που
αναγράφεται στην ετικέτα πιέσεων
ελαστικών
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Βλ. Πίεση ελαστικών στη σaλίδα 297.

Σημείωση

Η ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης
ελαστικών ανάβει κάθε φορά που
ανοίγετε το διακόπτη ανάφλεξης
μέχρι να φουσκώσετε τα ελαστικά
στη σωστή πίεση.

Το σύστημα TPMS μπορεί να σας
προειδοποιεί για χαμηλή πίεση
ελαστικού, αλλά δεν υποκαθιστά
την κανονική συντήρηση των
ελαστικών.

Η ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης
ελαστικών μπορεί να ανάψει όταν ο
καιρός είναι κρύος κατά την πρώτη
εκκίνηση του οχήματος και, στη
συνέχεια, να σβήσει καθώς οδηγείτε
το όχημα. Αυτό μπορεί να αποτελεί
πρώιμη ένδειξη ότι η πίεση κάποιου
ελαστικού αρχίζει να μειώνεται και ότι
θα πρέπει να το φουσκώσετε στη
σωστή πίεση.
Στην ετικέτα Πληροφοριών
ελαστικών και φορτίου αναγράφονται
οι διαστάσεις των εργοστασιακών
ελαστικών και η σωστή πίεση για τα
ελαστικά όταν είναι κρύα.
Βλ. Πιέσεις ελαστικών στη
σaλίδα 351.

Ενδεικτική λυχνία βλάβης
TPMS

Προσοχή
Δεν είναι όλα τα υλικά
στεγανοποίησης των ελαστικών
ίδια. Τυχόν χρήση μη εγκεκριμένου
υλικού στεγανοποίησης ελαστικών
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους
αισθητήρες TPMS. Η ζημιά σε
αισθητήρα του TPMS, που
οφείλεται σε χρήση ακατάλληλου
υλικού στεγανοποίησης ελαστικών,
δεν καλύπτεται από την εγγύηση
του οχήματος. Χρησιμοποιείτε
πάντοτε μόνο υλικό
στεγανοποίησης εγκεκριμένο από
την GM, που διατίθεται από τον
αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή
που παραδίδεται μαζί με το όχημα.

GC3E10001A

Το TPMS δεν θα λειτουργεί σωστά,
εάν ένας ή περισσότεροι αισθητήρες
TPMS λείπουν ή δεν λειτουργούν.
Όταν το σύστημα ανιχνεύσει
δυσλειτουργία, η προειδοποιητική
λυχνία βλάβης TPMS αναβοσβήνει
επί ένα λεπτό περίπου και στη
συνέχεια παραμένει αναμμένη μέχρι
να κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης.
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Η ενδεικτική λυχνία βλάβης TPMS
ανάβει κάθε φορά που ανοίγετε το
διακόπτη ανάφλεξης μέχρι το
πρόβλημα να διορθωθεί. Ορισμένες
από τις συνθήκες που μπορεί να
προκαλέσουν ενεργοποίηση αυτών
είναι:
• Ένα από τα κανονικά ελαστικά
αντικαταστάθηκε με τη ρεζέρβα.
• Η ρεζέρβα δεν έχει αισθητήρα
TPMS. Η ενδεικτική λυχνία
βλάβης TPMS πρέπει να σβήσει
όταν τοποθετηθεί ξανά κανονικό
ελαστικό με αισθητήρα TPMS.

• Η διαδικασία αντιστοίχισης των
αισθητήρων TPMS δεν
ολοκληρώθηκε ή δεν
ολοκληρώθηκε με επιτυχία μετά
από εναλλαγή των θέσεων των
ελαστικών του οχήματος. Η
λυχνία βλάβης πρέπει να σβήσει
όταν η διαδικασία αντιστοίχισης
του αισθητήρα ολοκληρωθεί με
επιτυχία. Βλ. “Διαδικασία
αντιστοίχισης αισθητήρων
TPMS” παρακάτω σε αυτή την
ενότητα.
• Ένας ή περισσότεροι αισθητήρες
TPMS λείπουν ή έχουν υποστεί
ζημιά. Η λυχνία βλάβης πρέπει
να σβήσει όταν τοποθετηθούν οι
αισθητήρες TPMS και
ολοκληρωθεί με επιτυχία η
διαδικασία αντιστοίχισης του
αισθητήρα. Απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο της περιοχής σας
για σέρβις.

• Οι ρεζέρβες ή τροχοί δεν
συμφωνούν με τα αυθεντικά
ελαστικά ή τροχούς. Εάν
χρησιμοποιήσετε ελαστικά και
ζάντες διαφορετικά από τα
συνιστώμενα, το TPMS ενδέχεται
να μην λειτουργεί σωστά.
• Η χρήση ηλεκτρονικών
συσκευών ή όταν βρίσκεστε
κοντά σε εγκαταστάσεις που
χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες
παρόμοιες με εκείνες του TPMS,
μπορεί να προκληθεί
δυσλειτουργία των αισθητήρων
TPMS.
Εάν το TPMS δεν λειτουργεί σωστά,
δεν μπορεί να ανιχνεύσει ούτε να
σηματοδοτήσει χαμηλή πίεση
ελαστικού. Απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο της περιοχής σας για
σέρβις εάν η λυχνία βλάβης TPMS
ανάψει και παραμείνει αναμμένη.

Φροντίδα οχήματος 301

Διαδικασία αντιστοίχισης
αισθητήρων TPMS
Κάθε αισθητήρας TPMS έχει ένα
μοναδικό κωδικό αναγνώρισης. Ο
κωδικός αναγνώρισης πρέπει να
αντιστοιχιστεί στη νέα θέση
ελαστικού/τροχού μετά την εναλλαγή
των θέσεων των ελαστικών του
οχήματος ή μετά την αντικατάσταση
ενός ή περισσότερων αισθητήρων
TPMS. Επίσης, η διαδικασία
αντιστοίχισης των αισθητήρων
TPMS πρέπει να πραγματοποιείται
μετά από αντικατάσταση του
εφεδρικού τροχού με κανονικό
ελαστικό που φέρει αισθητήρα
TPMS. Η λυχνία βλάβης πρέπει να
σβήσει την επόμενη φορά που θα
ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης. Η
αντιστοίχιση των αισθητήρων στις
θέσεις ελαστικού/ τροχού
πραγματοποιείται μέσω του
εργαλείου επανεκμάθησης TPMS με
την εξής σειρά: μπροστινό ελαστικό
πλευράς οδηγού, μπροστινό
ελαστικό πλευράς συνοδηγού, πίσω

ελαστικό πλευράς συνοδηγού και
πίσω ελαστικό πλευράς οδηγού.
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
της περιοχής σας για σέρβις ή για να
αγοράσετε το εργαλείο
επανεκμάθησης.

3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί
MENU στο μοχλοδιακόπτη των
φλας για να επιλέξετε το μενού
στο κέντρο πληροφοριών οδηγού
(DIC).

Έχετε περιθώριο δύο λεπτών για την
αντιστοίχιση της θέσης του πρώτου
ελαστικού/ζάντας και πέντε λεπτών
συνολικά για την αντιστοίχιση των
θέσεων και των τεσσάρων
ελαστικών/ζαντών. Αν απαιτείται
περισσότερος χρόνος, η διαδικασία
συμφωνίας σταματά και πρέπει να
επανεκκινήσει.
Η διαδικασία αντιστοίχισης των
αισθητήρων TPMS έχει ως εξής:
1. Τραβήξτε το χειρόφρενο.
2. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση ON/RUN ενώ ο
κινητήρας είναι σβηστός.

TNA020A

4. Χρησιμοποιήστε τον
περιστροφικό διακόπτη για
κύλιση μέχρι την οθόνη του
στοιχείου μενού Εκμάθηση
ελαστικού.

302

Φροντίδα οχήματος

5. Πατήστε το κουμπί SET/CLR για
να αρχίσει η διαδικασία
αντιστοίχισης του αισθητήρα.
Πρέπει να εμφανιστεί ένα μήνυμα
που σας ζητά να αποδεχθείτε τη
διαδικασία.
6. Πατήστε το κουμπί SET/CLR
ξανά για επιβεβαίωση της
επιλογής.
Η κόρνα ηχεί δύο φορές ως
ένδειξη ότι ο δέκτης βρίσκεται σε
λειτουργία επανεκμάθησης.
7. Ξεκινήστε με το μπροστινό
ελαστικό πλευράς οδηγού.
8. Τοποθετήστε το εργαλείο
επανεκμάθησης έναντι του
πλευρικού τοιχώματος ελαστικού,
κοντά στο στέλεχος της
βαλβίδας. Στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί για να ενεργοποιήσετε
τον αισθητήρα TPMS. Ακούγεται
ένας σύντομος ήχος από την
κόρνα ως επιβεβαίωση ότι ο
κωδικός αναγνώρισης αισθητήρα
έχει αντιστοιχιστεί στη θέση του
συγκεκριμένου ελαστικού-ζάντας.

9. Συνεχίστε με το μπροστινό
ελαστικό πλευράς συνοδηγού και
επαναλάβετε τη διαδικασία στο
Βήμα 8.
10. Συνεχίστε με το πίσω ελαστικό
πλευράς συνοδηγού και
επαναλάβετε τη διαδικασία στο
Βήμα 8.
11. Συνεχίστε με το πίσω ελαστικό
πλευράς οδηγού και
επαναλάβετε τη διαδικασία στο
Βήμα 8. Η κόρνα ηχεί δύο φορές
για να επισημάνει ότι ο κωδικός
αναγνώρισης αισθητήρα
συμφωνεί με το πίσω ελαστικό
πλευράς οδηγού και ότι η
διαδικασία αντιστοίχισης των
αισθητήρων TPMS δεν είναι
πλέον ενεργή.
12. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση LOCK/OFF.

13. Ρυθμίστε την πίεση και των
τεσσάρων ελαστικών στη
συνιστώμενη τιμή πίεσης αέρα,
όπως υποδεικνύεται στην ετικέτα
Πληροφοριών ελαστικών και
φορτίου.

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).
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Τα ελαστικά παλιώνουν ακόμη κι αν
δεν χρησιμοποιούνται. Σας
συνιστούμε να αντικαθιστάτε τα
ελαστικά κάθε 6 χρόνια.

Εναλλαγή θέσεων
ελαστικών

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.

Οι θέσεις των ελαστικών
εναλλάσσονται για να επιτευχθεί
ομοιόμορφη φθορά σε όλα τα
ελαστικά. Η πρώτη εναλλαγή είναι η
πιο σημαντική.
Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστη
φθορά, εναλλάξτε τα λάστιχα το
συντομότερο δυνατόν και ελέγξτε την
ευθυγράμμιση των τροχών. Ελέγχετε
επίσης για τυχόν ζημιές στα ελαστικά
λάστιχα ή τις ζάντες.

1970757

Όταν εναλλάσσετε τις θέσεις των
ελαστικών σας, πρέπει πάντοτε να
χρησιμοποιείτε τη σωστή σειρά
εναλλαγής, όπως φαίνεται στο
σχήμα.
Μη συμπεριλαμβάνετε τη ρεζέρβα
στην εναλλαγή ελαστικών.
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Ρυθμίστε την πίεση των μπροστινών
και πίσω ελαστικών σύμφωνα με τη
συνιστώμενη πίεση στην ετικέτα
Πληροφοριών ελαστικών και
φορτίου, αφότου ολοκληρώσετε την
εναλλαγή θέσεων.
Επαναρυθμίστε το Σύστημα
παρακολούθησης πίεσης ελαστικών.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παξιμάδια
τροχών έχουν σφίξει σωστά.

{Προειδοποίηση
Εάν υπάρχει σκουριά ή βρομιά στη
ζάντα ή σε άλλα μέρη στα οποία
συνδέεται η ζάντα, τα παξιμάδια
του τροχού μπορεί να λασκάρουν
με την πάροδο του χρόνου. Ο
τροχός μπορεί να αποσυνδεθεί και
να προκληθεί ατύχημα. Κατά την
αλλαγή ενός τροχού, αφαιρέστε
τυχόν σκουριά ή βρομιά στα σημεία
που η ζάντα συνδέεται στο όχημα.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
πανί ή χάρτινη πετσέτα. Ωστόσο,
αργότερα χρησιμοποιήστε ξύστρα
ή συρματόβουρτσα για να
αφαιρέσετε τη σκουριά ή τη βρομιά.

Επαλείψτε ελαφρά το κέντρο της
πλήμνης του τροχού με γράσο για
ρουλεμάν τροχών, μετά από αλλαγή
τροχού ή εναλλαγή θέσεων των
ελαστικών, για να αποφύγετε τη
διάβρωση ή τη συσσώρευση
σκουριάς. Προσέξτε να μην πέσει
γράσο στην επίπεδη επιφάνεια
τοποθέτησης του τροχού ούτε στα
παξιμάδια και τα μπουλόνια του
τροχού.
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Τάσια

Κιτ επισκευής ελαστικού

Τραβήξτε το χειρόφρενο.

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.

Τυχόν μικρές ζημιές στο πέλμα ή στο
πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού
μπορούν να επιδιορθωθούν με το κιτ
επισκευής ελαστικού.

Στο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων,
επιλέξτε πρώτη ή όπισθεν.

{Προειδοποίηση
Εάν χρησιμοποιηθούν ακατάλληλα
ελαστικά ή τάσια, μπορεί να
προκληθεί ξαφνική απώλεια πίεσης
και, κατά συνέπεια, ατύχημα.

Στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,
επιλέξτε τη θέση P.

Μην αφαιρείτε τα ξένα σώματα από
τα ελαστικά.
Τυχόν ζημιά μεγαλύτερη από 4 mm ή
κοντά στο πλευρικό τοίχωμα του
ελαστικού κοντά στη ζάντα δεν
μπορεί να επιδιορθωθεί με το κιτ
επισκευής ελαστικού.

{Προειδοποίηση
Μην οδηγείτε με ταχύτητα
μεγαλύτερη από 80 km/h.
Μην το χρησιμοποιείτε για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Η διευθυντικότητα και η οδηγική
συμπεριφορά του οχήματος
ενδέχεται να επηρεαστούν.
Εάν κλατάρει κάποιο ελαστικό:

GO3E10039A

Το κιτ επισκευής ελαστικού βρίσκεται
στη δεξιά πλευρά του χώρου
αποσκευών.
1. Ανοίξτε τον αποθηκευτικό χώρο.
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TDL087A

JE80A

GO3E10040A

2. Βγάλτε το συμπιεστή και τη φιάλη
στεγανοποιητικού.

3. Αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο
σύνδεσης (1) και τον εύκαμπτο
σωλήνα αέρα (2) από τις θήκες
αποθήκευσης στην κάτω πλευρά
του συμπιεστή.

4. Ο διακόπτης στο συμπιεστή
πρέπει να είναι γυρισμένος στη
θέση (.
5. Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα
του συμπιεστή στη σύνδεση της
φιάλης στεγανοποιητικού.
6. Συνδέστε το βύσμα του
συμπιεστή στην πρίζα αξεσουάρ
(πρίζα ρεύματος ή αναπτήρας).
Για να μην αποφορτιστεί η
μπαταρία, σας συνιστούμε να
αφήσετε τον κινητήρα σε
λειτουργία.
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7. Τοποθετήστε τη φιάλη
στεγανοποιητικού στη βάση του
συμπιεστή.
Τοποθετήστε το συμπιεστή κοντά
στο ελαστικό κατά τρόπον ώστε η
φιάλη στεγανοποιητικού να είναι
σε όρθια θέση.

JE82A

JE81A

8. Ξεβιδώστε το καπάκι της
βαλβίδας από το ελαττωματικό
ελαστικό.
9. Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα
πλήρωσης στη βαλβίδα του
ελαστικού.

10. Ρυθμίστε το διακόπτη του
συμπιεστή στη θέση I. Το
ελαστικό γεμίζει με
στεγανοποιητικό.
11. Η ένδειξη στο μανόμετρο του
συμπιεστή δείχνει για λίγο 6 bar
όσο η φιάλη στεγανοποιητικού
αδειάζει (περίπου 30
δευτερόλεπτα). Τότε η πίεση
αρχίζει και μειώνεται.
12. Όλο το στεγανοποιητικό
διοχετεύεται μέσα στο ελαστικό.
Το ελαστικό φουσκώνει.

JE83A

13. Ο αέρας στο ελαστικό πρέπει να
φτάσει στη σωστή πίεση
(περίπου 2,4 bar) εντός
10 λεπτών. Μόλις επιτευχθεί η
σωστή πίεση, κλείστε το
συμπιεστή.
Εάν η σωστή πίεση δεν
επιτευχθεί εντός 10 λεπτών,
αποσυνδέστε το κιτ επισκευής
ελαστικού. Μετακινήστε το όχημα
ώστε τα ελαστικά να διαγράψουν
μία ολόκληρη περιστροφή.

308

Φροντίδα οχήματος

Επανασυνδέστε το κιτ επισκευής
ελαστικού και συνεχίστε τη
διαδικασία πλήρωσης επί
10 λεπτά. Εάν η σωστή πίεση
δεν επιτευχθεί ούτε αυτή τη
φορά, σημαίνει ότι το ελαστικό
έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά.
Απευθυνθείτε σε έναν
επισκευαστή.
Ξεφουσκώστε το ελαστικό για να
εκτονωθεί η περίσσεια πίεση
πατώντας το κουμπί επάνω από
την ένδειξη πίεσης.
Μην αφήνετε το συμπιεστή σε
λειτουργία περισσότερο από
10 λεπτά.
14. Αποσυνδέστε το κιτ επισκευής
ελαστικών. Πιέστε την ασφάλεια
στη βάση για να αποσυνδέσετε
τη φιάλη στεγανοποιητικού από
τη βάση. Βιδώστε τον εύκαμπτο
σωλήνα φουσκώματος στο
ελεύθερο στόμιο της φιάλης
στεγανοποιητικού. Με αυτό τον
τρόπο αποτρέπεται η διαφυγή
του στεγανοποιητικού.

Τοποθετήστε το κιτ επισκευής
ελαστικού στην πόρτα του χώρου
αποσκευών.
15. Αφαιρέστε τυχόν
στεγανοποιητικό υλικό που έχει
υπερχειλίσει, χρησιμοποιώντας
ένα πανί.
16. Αφαιρέστε από τη φιάλη
στεγανοποιητικού την ετικέτα
στην οποία αναγράφεται η
ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα
(περίπου 80 km/h) και κολλήστε
την σε κάποιο σημείο στο οπτικό
πεδίο του οδηγού.

JE84A

17. Αρχίστε να οδηγείτε αμέσως για
να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το
στεγανοποιητικό σε όλο το
ελαστικό. Αφού οδηγήσετε σε
απόσταση περίπου 10 km
(ωστόσο όχι περισσότερο από
10 λεπτά), σταματήστε και
ελέγξτε την πίεση του ελαστικού.
Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα
αέρα απευθείας στη βαλβίδα του
ελαστικού και το συμπιεστή όταν
κάνετε κάτι τέτοιο.
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Εάν η πίεση του ελαστικού είναι
μεγαλύτερη από 1,3 bar,
ρυθμίστε τη στη σωστή τιμή
(περίπου 2,4 bar).
Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι
να σταματήσει η απώλεια πίεσης.
Εάν η πίεση του ελαστικού έχει
μειωθεί κάτω από τα 1,3 bar, μη
συνεχίσετε να οδηγείτε.
Απευθυνθείτε σε έναν
επισκευαστή.
18. Τοποθετήστε το κιτ επισκευής
ελαστικού στην πόρτα του χώρου
αποσκευών.
Σημείωση
Οι ιδιότητες κύλισης του
επισκευασμένου ελαστικού έχουν
αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, και για
το λόγο αυτό το ελαστικό πρέπει
να αντικατασταθεί.

Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστους
θορύβους ή εάν ο συμπιεστής
αναπτύξει πολύ υψηλή
θερμοκρασία, απενεργοποιήστε
το συμπιεστή επί 30 λεπτά
τουλάχιστον.
Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης στο
κιτ. Μετά από αυτό το διάστημα, οι
στεγανοποιητικές του ιδιότητες δεν
είναι πλέον εγγυημένες. Προσέξτε
τις πληροφορίες αποθήκευσης
που αναγράφονται στη φιάλη του
στεγανοποιητικού.
Αντικαταστήστε τη φιάλη
στεγανοποιητικού εάν τη
χρησιμοποιήσετε. Πετάξτε τη
φιάλη όπως προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
Ο συμπιεστής και το
στεγανοποιητικό μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τους
-30C~70C περίπου.

Αλλαγή ελαστικών
Εάν τοποθετηθούν διαφορετικοί
τύποι ελαστικών, μπορεί να χάσετε
τον έλεγχο του αυτοκινήτου όταν
οδηγείτε.
Εάν τοποθετηθούν ελαστικά
διαφορετικών μεγεθών, μαρκών ή
τύπων (Radial και σταυρωτά
περιζωμένα ελαστικά), το όχημα
μπορεί να μην συμπεριφέρεται
σωστά, και μπορεί να προκληθεί
σύγκρουση. Η χρήση ελαστικών με
διαφορετικά μεγέθη, μάρκες ή
τύπους μπορεί επίσης να
προκαλέσει ζημιά στο όχημά σας.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το
σωστό μέγεθος, μάρκα και τύπο
ελαστικών σε όλους τους τροχούς.
Ορισμένα οχήματα διαθέτουν κιτ
επισκευής ελαστικού αντί για
εφεδρικό τροχό .
Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις
και τηρείτε τις παρακάτω
πληροφορίες:
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 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 το
ελαστικό που βρίσκεται
διαγωνίως απέναντι από το
ελαστικό που θα αλλάξετε.
 Όλοι οι επιβάτες πρέπει να βγουν
από το όχημα.
 Αφαιρέστε τον εφεδρικό τροχό.

Βλ. "Προσωρινός εφεδρικός
τροχός" στην ενότητα Συμπαγής
εφεδρικός τροχός στη
σaλίδα 314.
 Ποτέ μην αλλάζετε
περισσότερους από έναν
τροχούς κάθε φορά.
 Χρησιμοποιείτε το γρύλο μόνο
για την αλλαγή των τροχών με
σκασμένα ελαστικά και όχι για
την εποχική αλλαγή χειμερινών ή
θερινών ελαστικών.
 Εάν το όχημα βρίσκεται σε
μαλακό έδαφος, πρέπει να
τοποθετήσετε μια σανίδα (μεγ.
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.

{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.
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Αφαίρεση του κλαταρισμένου
ελαστικού και τοποθέτηση της
ρεζέρβας
1. Κάντε έναν έλεγχο ασφαλείας
πριν συνεχίσετε.
2. Περιστρέψτε αριστερά το
μπουλονόκλειδο για να
λασκάρετε τα καπάκια των
παξιμαδιών τροχού.
Εάν χρειάζεται, ολοκληρώστε το
λασκάρισμα με το χέρι. Τα
καπάκια των παξιμαδιών δεν
βγαίνουν από το τάσι.
Η ακμή στο τάσι μπορεί να είναι
κοφτερή, προσπαθήστε να
αφαιρέσετε φορώντας γάντια.
Μην πετάτε και μην εναποθέτετε
το τάσι με την εξωτερική του
επιφάνεια προς τα κάτω διότι
μπορεί να γρατσουνιστεί ή να
υποστεί ζημιά. Αποθηκεύστε το
τάσι στο χώρο αποσκευών μέχρι
να επισκευάσετε ή να
αντικαταστήσετε το κλαταρισμένο
ελαστικό.

1913313

3. Περιστρέψτε το μπουλονόκλειδο
αριστερά για να λασκάρετε όλα
τα παξιμάδια του τροχού, αλλά
μην τα αφαιρέσετε ακόμα.
Σημείωση
Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή
ανύψωσης του γρύλου βρίσκεται
στη σωστή θέση, διότι διαφορετικά
μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο
αυτοκίνητο.
Τυχόν επισκευές δεν καλύπτονται
από την εγγύηση.

GC3D9013A

4. Τοποθετήστε την κεφαλή του
γρύλου, όπως φαίνεται στην
εικόνα. Ρυθμίστε το γρύλο στο
απαραίτητο ύψος πριν τον
τοποθετήσετε κάτω από το
σημείο υποδοχής του γρύλου.
5. Συνδέστε στο γρύλο το εργαλείο
υποβοήθησης ανύψωσης με
γρύλο, τοποθετώντας και τα δύο
άκρα του γρύλου και του
εργαλείου το ένα πάνω από το
άλλο.
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{Προειδοποίηση

{Προειδοποίηση

Είναι επικίνδυνο να μπείτε κάτω
από όχημα, όταν έχει ανυψωθεί με
γρύλο. Αν το όχημα γλιστρήσει
από το γρύλο, μπορεί να
τραυματιστείτε σοβαρά ή
θανάσιμα.

Η ανύψωση του οχήματος και η
πραγματοποίηση εργασιών
συντήρησης ή επισκευής κάτω
από αυτό είναι επικίνδυνη χωρίς
τον κατάλληλο εξοπλισμό
ασφαλείας και την κατάλληλη
εκπαίδευση. Εάν το όχημα
παραδίδεται μαζί με γρύλο, ο
γρύλος έχει σχεδιαστεί μόνο για
την αλλαγή κλαταρισμένων
ελαστικών. Εάν χρησιμοποιηθεί για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εσείς ή
και άλλα άτομα μπορεί να
τραυματιστείτε σοβαρά ή θανάσιμα
εάν ο γρύλος βγει από τη θέση του.
Εάν το όχημα παραδίδεται μαζί με
γρύλο, πρέπει να τον
χρησιμοποιείτε μόνο για την
αλλαγή κλαταρισμένων ελαστικών.

Ποτέ μην μπαίνετε κάτω από το
όχημα ενώ στηρίζεται μόνο σε
γρύλο.

{Προειδοποίηση
Εάν το όχημα ανυψωθεί χωρίς ο
γρύλος να έχει τοποθετηθεί
σωστά, το όχημα μπορεί να
υποστεί ζημιά ή ακόμη και να
πέσει. Για να αποφευχθεί τυχόν
τραυματισμός και ζημιά στο όχημα,
βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει
την κεφαλή ανύψωσης του γρύλου
στη σωστή θέση πριν ανυψώσετε
το όχημα.

VSD011A

6. Περιστρέψτε το γρύλο δεξιά για
να ανυψωθεί το όχημα από το
έδαφος τόσο όσο χρειάζεται για
να χωρέσει ο συμπαγής
εφεδρικός τροχός κάτω από το
όχημα.
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{Προειδοποίηση

1913316

7. Αφαιρέστε όλα τα παξιμάδια του
τροχού.
8. Αφαιρέστε το κλαταρισμένο
ελαστικό.

Εάν υπάρχει σκουριά ή βρομιά στη
ζάντα ή σε άλλα μέρη στα οποία
συνδέεται η ζάντα, τα παξιμάδια
του τροχού μπορεί να λασκάρουν
με την πάροδο του χρόνου. Ο
τροχός μπορεί να αποσυνδεθεί και
να προκληθεί ατύχημα. Κατά την
αλλαγή ενός τροχού, αφαιρέστε
τυχόν σκουριά ή βρομιά στα
σημεία που η ζάντα συνδέεται στο
όχημα. Σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα πανί ή
χάρτινη πετσέτα. Ωστόσο,
αργότερα χρησιμοποιήστε ξύστρα
ή συρματόβουρτσα για να
αφαιρέσετε τη σκουριά ή τη
βρομιά.

1913319

9. Καθαρίστε τυχόν σκουριά ή
βρομιά από τα μπουλόνια του
τροχού, τις επιφάνειες
τοποθέτησης και τη ρεζέρβα.
10. Τοποθετήστε το συμπαγή
εφεδρικό τροχό.
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{Προειδοποίηση
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε λάδι ή
γράσο στα μπουλόνια και τα
παξιμάδια, διότι τα παξιμάδια
μπορεί να λασκάρουν. Ο τροχός
του οχήματος μπορεί να βγει από
τη θέση του, προκαλώντας
ατύχημα.
11. Επανατοποθετήστε τα παξιμάδια
του τροχού με το στρογγυλεμένο
άκρο τους προς τη ζάντα.
Περιστρέψτε δεξιά κάθε παξιμάδι
με το χέρι μέχρι η ζάντα να
στερεωθεί στο μουαγιέ.
12. Κατεβάστε το όχημα
περιστρέφοντας τη λαβή του
γρύλου αριστερά Χαμηλώστε
εντελώς τον γρύλο.
13. Σφίξτε καλά τα παξιμάδια του
τροχού με ροπή χιαστί.
14. Χαμηλώστε εντελώς τον γρύλο
και αφαιρέστε τον από το κάτω
μέρος του οχήματος.

15. Σφίξτε καλά τα παξιμάδια του
τροχού με το μπουλονόκλειδο.
Σημείωση
Το τάσι των τροχών δεν
κουμπώνει στο συμπαγή εφεδρικό
τροχό του οχήματος. Εάν
προσπαθήσετε να τοποθετήσετε
τάσι στο συμπαγή εφεδρικό τροχό,
μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο
τάσι ή τον εφεδρικό τροχό.

Η χρήση εφεδρικού τροχού
μικρότερου από τους άλλους
τροχούς του οχήματος ή σε
συνδυασμό με χειμερινά ελαστικά,
επηρεάζει την οδηγική συμπεριφορά
του οχήματος. Αντικαταστήστε το
προβληματικό ελαστικό το
συντομότερο δυνατόν.

Συμπαγής εφεδρικός
τροχός
Ο εφεδρικός τροχός ανάγκης
θεωρείται προσωρινός ανάλογα με
τη διάστασή του σε σχέση με τους
υπόλοιπους τροχούς που έχουν
τοποθετηθεί στο όχημα και τις
σχετικές διατάξεις κάθε χώρας.
Ο εφεδρικός τροχός φέρει σιδερένια
ζάντα.

GO3E10044A
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Ο εφεδρικός τροχός βρίσκεται στο
χώρο αποσκευών (πόρτα ή καπό
χώρου αποσκευών) κάτω από το
κάλυμμα του δαπέδου. Είναι
ασφαλισμένος σε μία εσοχή με μία
πεταλούδα.
Η φωλιά του εφεδρικού τροχού δεν
είναι σχεδιασμένη για ελαστικά όλων
των επιτρεπτών διαστάσεων. Εάν ο
τροχός μεγαλύτερων διαστάσεων
από τον εφεδρικό πρέπει να
αποθηκευθεί στη φωλιά του
εφεδρικού τροχού μετά την αλλαγή
του, το κάλυμμα του δαπέδου μπορεί
να τοποθετηθεί επάνω στον
προεξέχοντα τροχό.

Προσοχή
Αυτός ο εφεδρικός τροχός/ελαστικό
προορίζεται μόνο για προσωρινή
χρήση έκτακτης ανάγκης.
Αντικαταστήστε τον με κανονικό
ελαστικό το συντομότερο δυνατόν.
Μην χρησιμοποιείτε αντιολισθητικές
αλυσίδες.
Μην τοποθετείτε σε αυτόν τον
τροχό κανένα ελαστικό που δεν
είναι πανομοιότυπο με το αρχικό.
Μην τον τοποθετείτε σε άλλα
οχήματα.

Εφεδρικός τροχός ανάγκης
Όταν χρησιμοποιείται ο εφεδρικός
τροχός ανάγκης, μπορεί να
επηρεαστεί η οδηγική συμπεριφορά
του οχήματος. Αντικαταστήστε ή
επιδιορθώστε το προβληματικό
ελαστικό το συντομότερο δυνατόν.
Τοποθετείτε μόνο έναν εφεδρικό
τροχό ανάγκης στο όχημα. Μην
οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη
από 80 km/h. Στρίβετε αργά. Μη
χρησιμοποιείτε τον προσωρινό
εφεδρικό τροχό για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
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Αποθήκευση τροχού που έχει
υποστεί ζημιά

4. Περάστε τον ιμάντα μέσα από τις
ακτίνες της ζάντας όπως φαίνεται
στην εικόνα.
5. Στερεώστε το άκρο με το
άγκιστρο στον απέναντι κρίκο
πρόσδεσης.
6. Σφίξτε τον ιμάντα.

GC3E10002A

GO3E10067A

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν
τροχό που έχει υποστεί ζημιά στο
χώρο αποσκευών και να τον
στερεώσετε με ιμάντα.

1. Τοποθετήστε τον τροχό στη μέση
του χώρου αποσκευών.
2. Περάστε το άκρο του ιμάντα με το
βρόχο μέσα από τον αντίστοιχο
κρίκο πρόσδεσης.
3. Περάστε το άκρο του ιμάντα με το
άγκιστρο μέσα από το βρόχο και
τραβήξτε μέχρι ο βρόχος να
στερεωθεί στον κρίκο
πρόσδεσης.
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Βοηθητικά καλώδια
εκκίνησης
Εκκίνηση με βοηθητικά
καλώδια
Μη χρησιμοποιείτε ταχυφορτιστή για
την εκκίνηση του οχήματος.
Για να θέσετε το όχημα σε λειτουργία
όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
καλώδια βοηθητικής εκκίνησης και
την μπαταρία ενός δεύτερου
οχήματος.

{Προειδοποίηση
Κατά την εκκίνηση με βοηθητικά
καλώδια απαιτείται μεγάλη
προσοχή. Οποιαδήποτε απόκλιση
από τις παρακάτω οδηγίες μπορεί
να οδηγήσει σε τραυματισμό ή
ζημιά λόγω έκρηξης της
μπαταρίας, καθώς και σε βλάβη
στο ηλεκτρικό σύστημα και των
δύο οχημάτων.
Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με
τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα
σας ή με βαμμένες επιφάνειες. Τα
υγρά περιέχουν θειικό οξύ το
οποίο μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό και ζημιά σε
περίπτωση άμεσης επαφής.
 Η μπαταρία δεν πρέπει να
βρίσκεται ποτέ κοντά σε
ακάλυπτες φλόγες ή σπινθήρες.
 Η αποφορτισμένη μπαταρία
μπορεί να έχει ήδη παγώσει εάν
η θερμοκρασία είναι 0 C.

Αφήστε την παγωμένη μπαταρία
να ξεπαγώσει πριν συνδέσετε τα
καλώδια βοηθητικής εκκίνησης.
 Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και
ρουχισμό προστασίας όταν
πραγματοποιείτε εργασίες στην
μπαταρία.
 Χρησιμοποιήστε βοηθητική
μπαταρία ίδιας τάσης (12 Volt). Η
χωρητικότητά της (Ah) δεν
πρέπει να είναι πολύ μικρότερη
από τη χωρητικότητα της
αποφορτισμένης μπαταρίας.
 Χρησιμοποιήστε καλώδια
βοηθητικής εκκίνησης με
μονωμένους ακροδέκτες,
διατομής τουλάχιστον 16 mm2
(25 mm2 για πετρελαιοκινητήρες).
 Μην αποσυνδέετε την
αποφορτισμένη μπαταρία από το
όχημα.
 Θέστε εκτός λειτουργίας όλους
τους καταναλωτές που δεν
χρειάζεστε.
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4. Συνδέστε το άλλο άκρο του
μαύρου καλωδίου σε ένα σημείο
γείωσης του οχήματος, όπως στο
μπλοκ κινητήρα ή σε έναν κοχλία
στερέωσης του κινητήρα. Αυτό το
σημείο σύνδεσης πρέπει να
βρίσκεται όσο το δυνατόν
μακρύτερα από την
αποφορτισμένη μπαταρία,
τουλάχιστον 60 cm.

 Μη σκύβετε πάνω από την
μπαταρία κατά την εκκίνηση με
βοηθητικά καλώδια.
 Οι ακροδέκτες των καλωδίων δεν
πρέπει να έρχονται σε επαφή
μεταξύ τους.
 Τα δύο οχήματα δεν πρέπει να
ακουμπούν μεταξύ τους κατά την
εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια.
 Τραβήξτε το χειρόφρενο, στο
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
επιλέξτε νεκρά, στο αυτόματο
κιβώτιο ταχυτήτων μετακινήστε
τον επιλογέα στη θέση P.

GO3E10045A

Συνδέστε τα καλώδια με την εξής
σειρά:
1. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στο
θετικό πόλο της βοηθητικής
μπαταρίας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του
κόκκινου καλωδίου στο θετικό
πόλο της αποφορτισμένης
μπαταρίας.
3. Συνδέστε το μαύρο καλώδιο στον
αρνητικό πόλο της βοηθητικής
μπαταρίας.

Διευθετήστε τα καλώδια έτσι, ώστε
να μην παγιδευτούν σε
περιστρεφόμενα μέρη στο χώρο του
κινητήρα.
Για να θέσετε τον κινητήρα σε
λειτουργία:
1. Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα
του οχήματος που διαθέτει τη
βοηθητική μπαταρία.
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2. Μετά από 5 λεπτά, θέστε σε
λειτουργία τον κινητήρα του
οχήματος με την αποφορτισμένη
μπαταρία. Οι προσπάθειες
εκκίνησης του οχήματος πρέπει
να γίνονται ανά 1 λεπτό και δεν
πρέπει να διαρκούν περισσότερο
από 15 δευτερόλεπτα.
3. Αφήστε και τους δύο κινητήρες
να λειτουργήσουν στο ρελαντί επί
3 λεπτά περίπου με τα καλώδια
συνδεδεμένα.
4. Ενεργοποιήστε ορισμένους
καταναλωτές (π.χ. προβολείς,
θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ)
στο όχημα που δέχεται τη
βοηθητική εκκίνηση.
5. Ακολουθήστε ακριβώς την
αντίστροφη διαδικασία όταν
αφαιρείτε τα καλώδια.

Ρυμούλκηση
Ρυμούλκηση του
αυτοκινήτου
Αν πρέπει να ρυμουλκηθεί το όχημά
σας, παρακαλούμε να
χρησιμοποιήστε το δίκτυο του σέρβις
μας ή μια επαγγελματική εταιρεία
ρυμούλκησης.

GO3E10047A

GO3E10046A

Η καλύτερη μέθοδος είναι η
μεταφορά του αυτοκινήτου με όχημα
οδικής βοήθειας.

GO3E10048A
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Ρυμούλκηση οχήματος με
σύστημα τετρακίνησης
Αν γίνεται ρυμούλκηση με 2 τροχούς,
ανυψώστε τους μπροστινούς
κινητήριους τροχούς και
ρυμουλκήστε με τα μπροστινά
ελαστικά ασφαλισμένα.

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.
Παρακαλούμε να τηρείτε τις
ακόλουθες διαδικασίες κατά τη
ρυμούλκηση ενός οχήματος:
 Κανείς επιβάτης δεν πρέπει να
παραμένει μέσα στο όχημα που
ρυμουλκείται.

GO3E10072A

Για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά, ο
εξοπλισμός επίπεδης πλατφόρμας
είναι η καλύτερη μέθοδος

GO3E10073A

 Ελευθερώστε το χειρόφρενο του
ρυμουλκούμενου οχήματος και
βάλτε τη νεκρά στο κιβώτιο
ταχυτήτων.
 Ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα
κινδύνου.
 Τηρείτε τα όρια ταχύτητας.
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Ρυμούλκηση έκτακτης ανάγκης
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία
ρυμούλκησης σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, το όχημά σας
μπορεί να ρυμουλκηθεί προσωρινά
με συρματόσχοινο το οποίο
στερεώνεται στον κρίκο
ρυμούλκησης έκτακτης ανάγκης.

Ο κρίκος ρυμούλκησης
αποθηκεύεται μαζί με τα εργαλεία
του οχήματος .
Βλ. Εργαλεία στη σaλίδα 295.

Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο για τη
ρυμούλκηση, και όχι για την
ανάσυρση του οχήματος.
Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης για
να ξεκλειδώσει το τιμόνι και να
μπορέσετε να χειριστείτε τα φώτα
φρένων, την κόρνα και τους
υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ.
Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να
βρίσκεται στη νεκρά.

Προσοχή

GC3D9009A

GC3D9008A

Ξεκουμπώστε την τάπα
χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι και
αφαιρέστε την.

Βιδώστε μέχρι μέσα τον κρίκο
ρυμούλκησης μέχρι να σταματήσει
σε οριζόντια θέση. (Πρέπει να
έρχεται σε επαφή με το παξιμάδι
ρυμούλκησης.)
Συνδέστε ένα συρματόσχοινο
ρυμούλκησης - ή καλύτερα μια
ράβδο ρυμούλκησης - στον κρίκο
ρυμούλκησης.

Οδηγήστε αργά. Αποφύγετε τις
απότομες κινήσεις. Η υπερβολική
ελκτική δύναμη μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο όχημα.
Όταν ο κινητήρας δεν βρίσκεται σε
λειτουργία, χρειάζεται πολύ
μεγαλύτερη δύναμη για την πέδηση
και το χειρισμό του τιμονιού.
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Για να μην εισέλθουν καυσαέρια από
το ρυμουλκό όχημα, ενεργοποιήστε
τη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
και κλείστε τα παράθυρα.
Όχημα με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων: Μη ρυμουλκείτε το όχημα
με 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.
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.
Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή.

Μετά τη ρυμούλκηση ξεβιδώστε τον
κρίκο ρυμούλκησης.
Τοποθετήστε την τάπα και κλείστε
την.

Ο κρίκος ρυμούλκησης
αποθηκεύεται μαζί με τα εργαλεία
του οχήματος .
Βλ. Εργαλεία στη σaλίδα 295.

Ρυμούλκηση άλλου
οχήματος

GC3G10008A

GC3G10007A

Ξεκουμπώστε την τάπα
χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι και
αφαιρέστε την.

Βιδώστε μέχρι μέσα τον κρίκο
ρυμούλκησης μέχρι να σταματήσει
σε οριζόντια θέση. (Πρέπει να
έρχεται σε επαφή με το παξιμάδι
ρυμούλκησης.)
Συνδέστε ένα συρματόσχοινο
ρυμούλκησης - ή καλύτερα μια
ράβδο ρυμούλκησης - στον κρίκο
ρυμούλκησης.
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Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο για τη
ρυμούλκηση, και όχι για την
ανάσυρση του οχήματος.

Φροντίδα της
εμφάνισης του
οχήματος

Μετά τη ρυμούλκηση,
επανατοποθετήστε σωστά το καπάκι
όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Φροντίδα εξωτερικού του
οχήματος

Προσοχή
Οδηγήστε αργά. Αποφύγετε τις
απότομες κινήσεις.
Η υπερβολική ελκτική δύναμη
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
όχημα.

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.

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

Καθαρίζετε τις ακμές και τις πτυχές
στις ανοικτές πόρτες και το καπό του
κινητήρα, καθώς και τις περιοχές
που καλύπτονται από τις πόρτες.

Τα καλύμματα των προβολέων και
των υπόλοιπων φώτων είναι
πλαστικά.

Απευθυνθείτε σε έναν επισκευαστή
για το γρασάρισμα των μεντεσέδων
όλων των θυρών.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή
καυστικά καθαριστικά ή ξύστρα
πάγου και μην τα καθαρίζετε στεγνά.

Όταν καθαρίζετε τα ένθετα από
σκουπιδάκια, βρομιά, γράσο και
πίσα στα εξωτερικά φώτα ή τα στα
κρύσταλλα, χρησιμοποιείτε μόνο
χλιαρό νερό, ένα μαλακό πανί και
σαπούνι καθαρισμού αυτοκινήτων.
Το σκληρό καθάρισμα με στεγνό
πανί μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στα εξωτερικά φώτα ή τα κρύσταλλα.
Μην καθαρίζετε τα εξωτερικά φώτα
με ισχυρό καθαριστικό υγρό
αυτοκινήτων.
Μη χρησιμοποιείτε επικίνδυνα
καθαριστικά όταν το φως είναι
αναμμένο. Το κρύσταλλο μπορεί να
ραγίσει λόγω χημικής αντίδρασης.

Ακολουθείτε τον οδηγό
πλυσίματος του αυτοκινήτου
Διατηρείτε τον οδηγό πλυσίματος του
αυτοκινήτου και χρησιμοποιείτε ήπιο
καθαριστικό.
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Εάν δεν ακολουθείτε τον οδηγό
πλυσίματος αυτοκινήτου, μπορεί να
προκληθεί μικρο-ρωγμές στο
κρύσταλλο και στην περιοχή
συγκόλλησης.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό
υγρό όπως τα παρακάτω για τον
καθαρισμό.
• Ασετόν
• Βενζόλη
• Τολουόλιο
• Ξυλένιο
• Αραιωτικό

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.

Καθαρίζετε τα βρόμικα μάκτρα
υαλοκαθαριστήρων
χρησιμοποιώντας ένα απαλό πανί
και καθαριστικό τζαμιών.

Τα πλαστικά μέρη του αμαξώματος
δεν πρέπει να επαλείφονται με κερί ή
γυαλιστικές ουσίες.

Ζάντες και ελαστικά

Παρμπρίζ και μάκτρα
υαλοκαθαριστήρων

Καθαρίζετε τις ζάντες με καθαριστικό
ζαντών ουδέτερου pH.

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.

Μη χρησιμοποιείτε πλυστικά υψηλής
πίεσης.

Οι ζάντες είναι βαμμένες και
μπορείτε να τις επαλείψετε με τα ίδια
προϊόντα που χρησιμοποιείτε για το
αμάξωμα.

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.
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Προσοχή, στο όχημα έχει
προσαρμοστεί body kit
Προσέξτε το body kit που έχει
τοποθετηθεί στο όχημα.
• Προσέξτε να μην προκληθεί
σπάσιμο ή ζημιά στο αμάξωμα
από το συρματόσχοινο
ρυμούλκησης κατά τη
ρυμούλκηση του αυτοκινήτου.
Ρυμουλκήστε το αυτοκίνητο αφού
πρώτα αφαιρέσετε το κάτω
κάλυμμα του προφυλακτήρα, εάν
χρειαστεί.
• Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται
όταν η απόσταση από το έδαφος
είναι μικρή κατά την οδήγηση,
ιδίως σε περίπτωση αναβαθμών,
ερείσματος πεζοδρομίου,
ράμπας στάθμευσης, κ.λπ.
• Χρησιμοποιήστε υποστήριγμα,
κατά την ανύψωση, για να μην
προκληθεί ζημιά λόγω του body
kit.

• Χρησιμοποιείτε φορτωτή
ασφαλείας τύπου πλατφόρμας
για να μην προκληθεί ζημιά στο
αμάξωμα και θραύση κατά τη
ρυμούλκηση του αυτοκινήτου.

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.

Σέρβις στο αμορτισέρ αερίου της
πόρτας χώρου αποσκευών
Ελέγξτε οπτικά τα αμορτισέρ αερίου,
εάν υπάρχουν, για σημάδια φθοράς,
ρωγμές ή άλλη ζημιά. Ελέγξτε τη
δυνατότητα των αμορτισέρ αερίου να
κρατούν την πόρτα ανοικτό.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
της περιοχής σας, αν χρειάζεται
σέρβις.

Φροντίδα εσωτερικού του
οχήματος
Το εσωτερικό θα διατηρήσει άριστη
όψη εφόσον καθαρίζεται συχνά. Στην
ταπετσαρία μπορεί να συγκεντρωθεί
σκόνη και βρομιά και να προκληθεί
ζημιά στη μοκέτα, στις υφασμάτινες,
δερμάτινες και πλαστικές επιφάνειες.
Οι λεκέδες πρέπει να αφαιρούνται
γρήγορα διότι με την υπερβολική
θερμότητα μπορεί να γίνουν μόνιμοι.
Όταν το εσωτερικό είναι
ανοιχτόχρωμο, μπορεί να χρειάζεται
πιο συχνό καθαρισμό.
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Οι εφημερίδες και τα ενδύματα που
μπορεί να "βάψουν" τις οικιακές
επιπλώσεις μπορούν επίσης να
"βάψουν" και το εσωτερικό του
οχήματος.
Αφαιρέστε τη σκόνη από μικρά
κουμπιά και πλήκτρα
χρησιμοποιώντας μια μικρή βούρτσα
με μαλακή τρίχα.
Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό του
οχήματος, χρησιμοποιείτε μόνο
καθαριστικά ειδικά σχεδιασμένα για
τις επιφάνειες που καθαρίζετε.
Η χρήση καθαριστικών σε επιφάνειες
για τις οποίες δεν προορίζονταν
μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά.
Ψεκάστε το καθαριστικό απευθείας
στο πανάκι καθαρισμού για να
αποφύγετε τον ψεκασμό
υπερβολικής ποσότητας.
Απομακρύνετε αμέσως τυχόν
επιπλέον καθαριστικό που έχει
ψεκαστεί σε άλλες επιφάνειες.

Σημείωση
Η χρήση διαβρωτικών
καθαριστικών κατά τον καθαρισμό
των γυάλινων επιφανειών του
οχήματος μπορεί να προκαλέσει
γρατσούνισμα του κρυστάλλου
ή/και ζημιά στο σύστημα
αποθάμβωσης του πίσω
παρμπρίζ. Για τον καθαρισμό των
κρυστάλλων του οχήματος,
χρησιμοποιήστε μόνο μαλακό πανί
και καθαριστικό τζαμιών.
Τα καθαριστικά μπορεί να περιέχουν
διαλύτες που μπορεί να
συγκεντρωθούν στο εσωτερικό του
οχήματος.
Πριν χρησιμοποιήσετε καθαριστικά,
διαβάστε και τηρήστε όλες τις
οδηγίες ασφαλείας που
αναγράφονται στην ετικέτα. Όταν
καθαρίζετε το εσωτερικό του
οχήματος, φροντίστε να εξαερίζεται
σωστά, ανοίγοντας τις πόρτες και τα
παράθυρα.

Μην καθαρίζετε το εσωτερικό με
παρακάτω καθαριστικά ή
τεχνικές:
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μαχαίρι ή
άλλο αιχμηρό αντικείμενο για να
αφαιρέσετε τη βρομιά από
οποιαδήποτε εσωτερική
επιφάνεια.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκληρή
βούρτσα. Μπορεί να προκαλέσει
ζημιά.
• Ποτέ μην ασκείτε μεγάλη πίεση
και μην τρίβετε με δύναμη με το
πανί καθαρισμού. Η χρήση
μεγάλης πίεσης μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο εσωτερικό
και δεν απομακρύνει τη βρομιά
πιο αποτελεσματικά.
• Αποφύγετε καθαριστικά
πλυντηρίου ή απορρυπαντικά
πιάτων με απολιπαντικές ουσίες.
Εάν χρησιμοποιήσετε πολύ
μεγάλη ποσότητα σαπουνιού, θα

328

Φροντίδα οχήματος

μείνουν υπολείμματα τα οποία
αφήνουν ίχνη και μαζεύουν
βρομιά. Χρησιμοποιείτε μόνο
ήπια σαπούνια με ουδέτερο pH.
• Μη μουσκεύετε υπερβολικά την
ταπετσαρία κατά τον καθαρισμό.
• Τα καθαριστικά που περιέχουν
διαλυτικά μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στο
εσωτερικό του οχήματος.
Ύφασμα/Μοκέτα
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα
με συνδεδεμένη μια μαλακή
βούρτσα, για να απομακρύνετε
τη σκόνη και την εύκολη βρομιά.
Οι σκούπες τύπου canister με
περιστρεφόμενη βούρτσα στο στόμιο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο
σε μοκέτες δαπέδου και σε πατάκια
δαπέδου με μοκέτα. Για τη βρομιά,
προσπαθήστε πρώτα να την
αφαιρέσετε με απλό νερό ή σόδα.

Πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε
προσεκτικά όσο περισσότερη
βρομιά μπορείτε,
χρησιμοποιώντας μια από τις
παρακάτω τεχνικές:
• Για υγρά: καλύψτε προσεκτικά
την υπόλοιπη βρομιά με μια
χαρτοπετσέτα ή χαρτί κουζίνας.
Περιμένετε μέχρι η βρομιά να
απορροφηθεί στη χαρτοπετσέτα
ή το χαρτί κουζίνας, ώσπου να
μην μπορεί να αφαιρεθεί άλλη.
• Για στερεή ξεραμένη βρωμιά:
αφαιρέστε όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη ποσότητα και μετά
σκουπίστε με την ηλεκτρική
σκούπα.

Για τον καθαρισμό:
1. Μουσκέψτε ένα καθαρό λευκό
πανί χωρίς χνούδι με νερό ή
σόδα.
2. Αφαιρέστε τη ’νωπότητα’.
3. Ξεκινήστε περιμετρικά της
βρομιάς και τρίψτε προσεκτικά
προς το κέντρο. Συνεχίστε να
καθαρίζετε, χρησιμοποιώντας
ένα καθαρό κομμάτι του πανιού
κάθε φορά που το πανί
λερώνεται.
4. Συνεχίστε να τρίβετε το σημείο
που υπάρχει βρομιά.
5. Αν η βρομιά δεν αφαιρεθεί
εντελώς, χρησιμοποιήστε ένα
διάλυμα ήπιου σαπουνιού και
επαναλάβετε τη διαδικασία
καθαρισμού που εφαρμόσατε με
σκέτο νερό.
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Αν η βρομιά παραμείνει, ίσως
χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε
καθαριστικό για υφάσματα ή προϊόν
κατά των λεκέδων που διατίθεται στο
εμπόδιο. Δοκιμάστε σε ένα σημείο
που δεν φαίνεται για να
διαπιστώσετε εάν "βάφει" πριν
χρησιμοποιήσετε το καθαριστικό για
υφάσματα ή το προϊόν κατά των
λεκέδων που διατίθεται στο εμπόδιο.
Αν το σημείο που καθαρίσατε τοπικά
δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να
σχηματιστεί δακτύλιος, καθαρίστε
ολόκληρη την επιφάνεια.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
χάρτινη πετσέτα για να ταμπονάρετε
το ύφασμα ή τη μοκέτα όταν
ολοκληρώσετε τον καθαρισμό.

Προσοχή
Κλείνετε τα Velcro στα ρούχα σας,
διότι εάν είναι ανοικτά μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στην
επένδυση των καθισμάτων.

Δέρμα
Το δέρμα και ειδικότερα το
ανοιχτόχρωμο δέρμα χρειάζεται πιο
συχνό καθάρισμα, για να
αποφεύγεται η συσσώρευση σκόνης,
βρομιάς και το "βάψιμο" από άλλα
αντικείμενα, ώστε να μη
σχηματιστούν μόνιμοι λεκέδες.
Για να απομακρύνετε τη σκόνη,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
μαλακό πανί το οποίο έχετε βρέξει
με νερό.
Αν χρειάζεται πιο βαθύς καθαρισμός,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
μαλακό πανί μουσκεμένο σε διάλυμα
ήπιου σαπουνιού. Αφήστε το δέρμα
να στεγνώσει μόνο του.
Μη χρησιμοποιείτε θερμότητα, ατμό,
προϊόντα κατά των λεκέδων ή βερνίκι
παπουτσιών στο δέρμα. Πολλά
καθαριστικά και υλικά επίχρισης
δερμάτων του εμπορίου, τα οποία
πωλούνται για τη διατήρηση και
προστασία των δερμάτων, μπορεί να
αλλοιώσουν μόνιμα την εμφάνιση και
την αίσθηση του δέρματος και η

χρήση τους δεν συνιστάται. Μην
χρησιμοποιείτε προϊόντα σιλικόνης ή
κεριού ούτε προϊόντα που περιέχουν
οργανικά διαλυτικά για τον
καθαρισμό του εσωτερικού του
οχήματος, διότι μπορεί να
αλλοιώσουν την εμφάνιση της
επιφάνειας αυξάνοντας τη γυαλάδα
ανομοιόμορφα.
Ταμπλό, επιφάνειες από βινίλιο
και άλλες πλαστικές επιφάνειες
Για να απομακρύνετε τη σκόνη,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
μαλακό πανί το οποίο έχετε βρέξει με
νερό.
Αν χρειάζεται πιο βαθύς καθαρισμός,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
καθαρό μαλακό πανί μουσκεμένο σε
διάλυμα ήπιου σαπουνιού για να
αφαιρέσετε προσεκτικά τη σκόνη και
τη βρομιά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
προϊόντα κατά των λεκέδων σε
πλαστικές επιφάνειες.
Πολλά καθαριστικά και υλικά
επίχρισης του εμπορίου, τα οποία
πωλούνται για τη διατήρηση και
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προστασία των μαλακών πλαστικών
επιφανειών, μπορεί να αλλοιώσουν
μόνιμα την εμφάνιση και την αίσθηση
του εσωτερικού και η χρήση τους δεν
συνιστάται. Μην χρησιμοποιείτε
προϊόντα σιλικόνης ή κεριού ούτε
προϊόντα που περιέχουν οργανικά
διαλυτικά για τον καθαρισμό του
εσωτερικού του οχήματος, διότι
μπορεί να αλλοιώσουν την εμφάνιση
της επιφάνειας αυξάνοντας τη
γυαλάδα ανομοιόμορφα.
Ορισμένα προϊόντα του εμπορίου
μπορεί να κάνουν τον πίνακα
οργάνων να γυαλίζει περισσότερο. Η
αύξηση της γυαλάδας μπορεί να
προκαλέσει ενοχλητικές
αντανακλάσεις στο παρμπρίζ ή
ακόμη και να εμποδίζει την
ορατότητα μέσα από το παρμπρίζ
υπό ορισμένες συνθήκες.

Σημείωση
Τα αποσμητικά χώρου περιέχουν
διαλύτες που μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στις πλαστικές
και βαμμένες επιφάνειες.
Ακολουθείτε τις οδηγίες του
κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε
αποσμητικά χώρου μέσα στο
όχημα. Εάν το αποσμητικό χώρου
έρθει σε επαφή με βαμμένη ή
πλαστική επιφάνεια, καθαρίστε το
αμέσως με ένα μαλακό πανί.
Η ζημιά που έχει προκληθεί από τη
χρήση αποσμητικών χώρου δεν
καλύπτεται από την εγγύηση του
οχήματος.
Φροντίδα των ζωνών ασφαλείας
Διατηρείτε τις ζώνες καθαρές και
στεγνές.

{Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ούτε
βαφή στις ζώνες ασφαλείας.
Μπορεί να υποβαθμιστεί η
αποτελεσματικότητά τους. Σε
περίπτωση ατυχήματος, μπορεί να
μην είναι σε θέση να παρέχουν
επαρκή προστασία.
Καθαρίζετε τις ζώνες ασφαλείας
μόνο με ήπιο σαπούνι και χλιαρό
νερό.

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.
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Ταπέτα δαπέδου
{Προειδοποίηση
Αν ένα ταπέτο δαπέδου έχει λάθος
μέγεθος ή δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά, μπορεί να παρεμποδίζει το
πεντάλ γκαζιού ή/και το πεντάλ
φρένων. Τυχόν παρεμβολή στα
πεντάλ μπορεί να προκαλέσει
ακούσια επιτάχυνση ή/και αύξηση
της απόστασης ακινητοποίησης,
με κίνδυνο να προκληθεί
σύγκρουση και τραυματισμός.
Βεβαιωθείτε ότι το ταπέτο δαπέδου
δεν παρεμποδίζει το πεντάλ
γκαζιού ή φρένων.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω
οδηγίες για τη σωστή χρήση των
ταπέτων δαπέδου.
• Τα γνήσια εργοστασιακά ταπέτα
δαπέδου έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για το όχημά σας. Εάν τα ταπέτα
δαπέδου χρειάζονται
αντικατάσταση, συνιστάται να
αγοράσετε ταπέτα εγκεκριμένα
από την GM. Τα ταπέτα δαπέδου
που δεν είναι εγκεκριμένα από
την GM μπορεί να μην ταιριάζουν
ακριβώς και να παρεμβάλλονται
στο πεντάλ γκαζιού ή στο πεντάλ
φρένων. Ελέγχετε πάντοτε αν τα
ταπέτα παρεμβάλλονται στα
πεντάλ.
• Χρησιμοποιείτε το ταπέτο
δαπέδου με τη σωστή πλευρά
προς τα επάνω. Μην το
αναποδογυρίζετε.
• Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω
στο ταπέτο δαπέδου της πλευράς
οδηγού.

• Χρησιμοποιείτε μόνο ένα ταπέτο
δαπέδου στην πλευρά οδηγού.
• Μην τοποθετείτε ένα ταπέτο
δαπέδου πάνω σε άλλο.

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.
Οχήματα με σύστημα παρακολούθησης διάρκειας ζωής λαδιού: αν εμφανιστεί ο κωδικός αριθμός 82 στο κέντρο
πληροφοριών οδηγού (DIC) και η προηγούμενη συντήρηση είχε πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 10 μήνες πριν, τότε η
σχετική συντήρηση πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί.
Αρ.

Σέρβις

Συντήρηση I

Συντήρηση II

1

Αντικατάσταση λαδιού κινητήρα και φίλτρου.

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

Σέρβις και συντήρηση 335

Αρ.

Σέρβις

Συντήρηση I

Συντήρηση II

7

Επιθεώρηση των μερών της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης.

I

I

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

Έλεγχος για διορθωτικές ενέργειες.

I

I

11

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

Trax

17

Αντικατάσταση φίλτρου γύρης

Κάθε 60.000 χλμ. / 2 χρόνια

18

Αντικατάσταση φίλτρου αέρα

Κάθε 60.000 χλμ. / 4 χρόνια

19

Αντικατάσταση των μπουζί

Κάθε 60.000 χλμ. / 4 χρόνια
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Αρ.

Περιγραφή

Trax

20

Αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου Diesel

Κάθε 60.000 χλμ. / 2 χρόνια

21

Αλλαγή ψυκτικού κινητήρα

Κάθε 240.000 χλμ. / 5 χρόνια

22

Αλλαγή λαδιού αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων

Αντίξοες συνθήκες: κάθε 75.000 χλμ. / 5 χρόνια

23

Αντικατάσταση ιμάντα παρελκομένων και
ιμάντα

Κάθε 90.000 χλμ. / 10 χρόνια

24

Αντικατάσταση

ιμάντα χρονισμού Κάθε 150.000 χλμ. / 10 χρόνια

25

Αντικατάσταση

καδένας χρονισμού Κάθε 240.000 χλμ. / 10 χρόνια

26

Έλεγχος διάκενου βαλβίδων για
βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες

Κάθε 150.000 km / 10 χρόνια

Φυσιολογικές συνθήκες: κάθε 150.000 χλμ. / 10 χρόνια

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.
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Εργασία

Σημείωση
Εάν οδηγείτε τακτικά σε περιοχές με σκόνη, επιθεωρείτε το φίλτρο συχνότερα.

3 & 17

Εάν οδηγείτε τακτικά σε περιοχές με σκόνη, το φίλτρο ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση
συχνότερα.

5

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.

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.
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Εργασία

Σημείωση

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.

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.

20

Η φύσιγγα του φίλτρου πετρελαίου μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση πιο συχνά, ανάλογα
με τη χρήση βιοντίζελ, την οδήγηση σε κλίμα πολύ σκόνη ή την οδήγηση εκτός δρόμου ή τη
ρυμούλκηση τρέιλερ για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

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 όπου οι εξωτερικές θερμοκρασίες συνήθως
Γενικά για το αυτόματο
ανέρχονται στους 32C 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.
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Εργασία

Σημείωση

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 2™
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
εγκεκριμένο σύμφωνα με την
προδιαγραφή dexos™ ή αντίστοιχο
λάδι κινητήρα με κατάλληλο βαθμό
ιξώδους.
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Αν δεν είστε βέβαιοι ότι το λάδι που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι
εγκεκριμένο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές dexos™,
απευθυνθείτε στο συνεργείο που
κάνετε σέρβις.
Χρήση υποκατάστατων λαδιών
κινητήρα εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο
λάδι dexos: στην περίπτωση που δεν
υπάρχει διαθέσιμο εγκεκριμένο λάδι
κινητήρα dexos για την 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

Πρόσθετα λαδιού κινητήρα

Μπορείτε να αναμίξετε λάδια
διαφορετικών κατασκευαστών και
μαρκών με την προϋπόθεση ότι
πληρούν τις προδιαγραφές του
απαιτούμενου λαδιού κινητήρα
(ποιότητα και ιξώδες).

Η χρήση επιπλέον προσθέτων
λαδιού κινητήρα μπορεί να
προκαλέσει ζημιά και να ακυρώσει
την εγγύηση.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο λάδι
κινητήρα απαιτούμενης ποιότητας,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
πολύ 1 λίτρο λάδι ποιότητας ACEA
A3/B4, ACEA A3/B3 ή ACEA C3
(μόνο μία φορά ανάμεσα σε κάθε
αλλαγή λαδιού).

Ο βαθμός ιξώδους SAE παρέχει
πληροφορίες για την πυκνότητα του
λαδιού.

Το λάδι πρέπει να έχει το σωστό
δείκτη ιξώδους.
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.

Βαθμοί ιξώδους λαδιού
κινητήρα

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.
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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.

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.
Λειτουργία σε χαμηλή
θερμοκρασία:

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.
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.

Ψυκτικό και αντιψυκτικό
Χρησιμοποιείτε μόνο αντιψυκτικό
μακράς διάρκειας ζωής (LLC) τύπου
οργανικών οξέων.
Στις χώρες με ήπιο κλίμα, το ψυκτικό
παρέχει προστασία έως και τους
-35 C περίπου.
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.
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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.

Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων δεν
θα ρυπανθεί.

Υγρό φρένων

Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό Castrol
BOT 303.

Χρησιμοποιείτε μόνο το εγκεκριμένο
υγρό φρένων σε αυτό το αυτοκίνητο
(DOT 4).
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.
Το υγρό φρένων πρέπει να
φυλάσσεται σε σφραγισμένο δοχείο
για να αποτραπεί η απορρόφηση
υγρασίας.

Υγρό υδραυλικού συστήματος
διεύθυνσης
Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό Dexron
VI.

Λάδι μηχανικού κιβωτίου
ταχυτήτων

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.

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία

Στοιχεία αναγνώρισης
οχήματος

Στοιχεία αναγνώρισης
οχήματος .....................................345

Αριθμός πλαισίου οχήματος
(VIN)

345

Πινακίδα αριθμού πλαισίου

Στοιχεία οχήματος .......................346

GO3E11002A

Η πινακίδα αριθμού πλαισίου
βρίσκεται στο πλαίσιο της αριστερής
πόρτας.
GO3E11001A

Ο αριθμός πλαισίου του οχήματος
(VIN) είναι χαραγμένος στο κέντρο
του τροπέτου.
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Στοιχεία οχήματος
Στοιχεία κινητήρα
Εμπορική ονομασία

1.4

1.6

1.7 Πετρέλαιο

1.8

Κωδικός αναγνώρισης κινητήρα
Αριθμός κυλίνδρων

4

4

4

4

1364

1598

1686

1796

Ισχύς κινητήρα [kW] σε σ.α.λ.

103 /
4900~6000

85 / 6200

96 / 4000

103 / 6200

Ροπή [Nm] σε σ.α.λ.

200 /
1850~4900

155 / 4000

300 /
2000~2500

178 / 3800

συνιστώμενος

RON 95

RON 91

Μη διαθ. για
diesel

RON 95

επιτρεπόμενος

Πάνω από 95
RON

Πάνω από 91
RON

Μη διαθ. για
diesel

Πάνω από 95
RON

Κυβισμός [cm3]

Αριθμός οκτανίων RON

Τεχνικά στοιχεία
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Απόδοση

Κινητήρας

1.7
1.7
1.7
Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο

1.4

1.6

AWD

FWD

FWD

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

194

173

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

-

-

Τελική ταχύτητα [km/h]

1.8

1.8
AWD

FWD

AWD

FWD

186

-

183

180

-

-

183

-

180

180

Κατανάλωση καυσίμου - εκπομπές CO2
Κινητήρας (Μηχ./Αυτ. κιβ. ταχ.)

1.4 AWD

1.6 FWD

1.7 FWD

1.7 AWD

1.8 FWD

εντός πόλης [L/100 km]

7,8 / -

8,3 / -

5,4 / 6,4

5,6 / -

/ 10,5

εκτός πόλης [L/100 km]

5,6 / -

5,6 / -

4,0 / 4,6

4,5 / -

/ 6,0

μικτός κύκλος [L/100 km]

6,4 / –

6,5 / -

4,5 / 5,3

4,9 / -

/ 7,7

CO2 [g/km]

149 / -

153 / –

120 / 139

129 / -

/ 180
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Βάρος οχήματος
Ελάχ. Απόβαρο, με τον οδηγό (75kg)
1.7
1.7
1.7
Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο

1.4

1.6

Κινητήρας

AWD

FWD

FWD

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

1.454

1.365

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

-

-

1.8

1.8
AWD

FWD

AWD

FWD

1.458

-

1.504

1.394

-

-

1.470

-

1414

1486

1.8

1.8

Μέγ. Απόβαρο, με τον οδηγό (75kg)
1.4

1.6

1.7
1.7
1.7
Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο

Κινητήρας

AWD

FWD

FWD

FWD

AWD

FWD

AWD

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

1.556

1.467

1.560

-

1.606

1.479

-

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

-

-

-

1.572

-

1.499

1.571

1.4

1.6

1.8

1.8

Μικτό βάρος οχήματος
1.7
1.7
1.7
Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο

Κινητήρας

AWD

FWD

FWD

FWD

AWD

FWD

AWD

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

1.876

1.787

1.880

-

1.926

1.799

-

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

-

-

-

1.892

-

1.819

1.891

Τεχνικά στοιχεία
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Διαστάσεις οχήματος
Μήκος [mm]

4.248

Πλάτος χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες [mm]

1.766

Πλάτος με δύο εξωτερικούς καθρέπτες [mm]

2.035

Ύψος (χωρίς κεραία) [mm] χωρίς σχάρα οροφής

1.674

Μήκος δαπέδου χώρου αποσκευών [mm]

730 (δάπεδο έως πλάτες πίσω καθισμάτων)

Πλάτος πόρτας χώρου αποσκευών [mm]

1.001 (πλάτος ανάμεσα στους θόλους τροχών)

Ύψος πόρτας χώρου αποσκευών [mm]
Μεταξόνιο [mm]
Διάμετρος κύκλου στροφής [m]

721 (ύψος προφίλ φόρτωσης)
2.555
10,9 (κύκλος στροφής @ στάνταρ)
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Χωρητικότητες και προδιαγραφές
Λάδι κινητήρα
Κινητήρας

1.4

1.6

1.7 Πετρέλαιο

1.8

με φίλτρο [l]

4L

4,5L

5,4L

4,5L

μεταξύ MIN και MAX [l]

1L

1L

1L

1L

1.4

1.6

1.7 Πετρέλαιο

1.8

53L

53L

52L

53L

Ρεζερβουάρ
Βενζίνη, ονομαστική χωρητικότητα [l]

Τεχνικά στοιχεία
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Πιέσεις ελαστικών
ΕΕ 27+2 υγραερίου
Μπροστά [kPa] ([psi])
1~3άτομα
Τύπος

Πίσω [kPa] ([psi])

4~5 άτομα

1~3άτομα

4~5 άτομα

COMPORT

ECO

ΜΒΟ

COMPORT

ECO

ΜΒΟ

205/70R 16

200(29)

270(39)

270(39)

200(29)

280(41)

280(41)

215/55R 18

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

Συμπαγής εφεδρικός τροχός

420(60)

ΕΕ 27+2 πετρελαίου
Μπροστά [kPa] ([psi])
1~3άτομα
Τύπος

Πίσω [kPa] ([psi])

4~5 άτομα

1~3άτομα

4~5 άτομα

COMPORT

ECO

ΜΒΟ

COMPORT

ECO

ΜΒΟ

205/70R 16

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

215/55R 18

240(35)

270(39)

270(39)

240(35)

280(41)

280(41)

Συμπαγής εφεδρικός τροχός

420(60)
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Εκτός ΕΕ αερίου
Μπροστά [kPa] ([psi])
1~3άτομα
Τύπος

Πίσω [kPa] ([psi])

4~5 άτομα

1~3άτομα

4~5 άτομα

COMPORT

ECO

ΜΒΟ

COMPORT

ECO

ΜΒΟ

205/70R 16

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

215/55R 18

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

Συμπαγής εφεδρικός τροχός

420(60)
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Πληροφορίες
πελατών
Καταγραφή στοιχείων οχήματος
και ιδιωτικότητα ...........................353
Καταγραφή στοιχείων
οχήματος .....................................354

Καταγραφή στοιχείων
οχήματος και
ιδιωτικότητα
Καταγραφή στοιχείων
οχήματος και ιδιωτικότητα
Το όχημα διαθέτει διάφορους
υπολογιστές που καταγράφουν
πληροφορίες σχετικά με την
απόδοση του οχήματος και πώς
αυτό οδηγείται. Για παράδειγμα, το
όχημα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές
μονάδες υπολογιστή για να
παρακολουθεί και να ελέγχει την
απόδοση του κινητήρα και του
κιβωτίου ταχυτήτων, να
παρακολουθεί τις συνθήκες υπό τις
οποίες ανοίγουν οι αερόσακοι και να
τους ανοίγει σε περίπτωση
σύγκρουσης και να παρέχει πέδηση
με λειτουργία αντιμπλοκαρίσματος
τροχών, εάν υπάρχει, για να
βοηθήσει τον οδηγό να διατηρήσει
τον έλεγχο του οχήματος. Αυτές οι
ηλεκτρονικές μονάδες μπορεί να

αποθηκεύουν στοιχεία για να
βοηθήσουν τους τεχνικούς του
επισκευαστή κατά στο σέρβις στο
όχημα. Το όχημα διαθέτει διάφορους
υπολογιστές που καταγράφουν
πληροφορίες σχετικά με την
απόδοση του οχήματος και πώς
αυτό οδηγείται. Για παράδειγμα, το
όχημα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές
μονάδες υπολογιστή για να
παρακολουθεί και να ελέγχει την
απόδοση του κινητήρα και του
κιβωτίου ταχυτήτων, να
παρακολουθεί τις συνθήκες υπό τις
οποίες ανοίγουν οι αερόσακοι και να
τους ανοίγει σε περίπτωση
σύγκρουσης και να παρέχει πέδηση
με λειτουργία αντιμπλοκαρίσματος
τροχών, εάν υπάρχει, για να
βοηθήσει τον οδηγό να διατηρήσει
τον έλεγχο του οχήματος.

354

Πληροφορίες πελατών

Καταγραφή στοιχείων
οχήματος
Καταγραφή στοιχείων
οχήματος
Αυτό το όχημα μπορεί να διαθέτει μια
ηλεκτρονική μονάδα που καταγράφει
στοιχεία σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις σύγκρουσης ή παρ’
ολίγο σύγκρουσης, όπως όταν
ανοίξει ένας αερόσακος ή όταν το
όχημα προσκρούσει σε κάποιο
εμπόδιο στο δρόμο. Αυτά τα στοιχεία
συμβάλλουν στην καλύτερη
κατανόηση των συνθηκών στις
οποίες συμβαίνουν συγκρούσεις και
τραυματισμοί. Ορισμένα στοιχεία
μπορεί να σχετίζονται με τη δυναμική
του οχήματος και τη λειτουργία των
συστημάτων ασφάλειας.
Τα στοιχεία μπορεί να δείχνουν:
• Με ποιο τρόπο λειτουργούσαν
διάφορα συστήματα στο όχημα.

• Εάν ο οδηγός και ο συνοδηγός
ήταν προσδεδεμένοι με τη ζώνη
ασφαλείας.
• Εάν και πόσο ο οδηγός πατούσε
το πεντάλ γκαζιού ή/και το
πεντάλ φρένων.
• Πόσο γρήγορα κινούταν το
όχημα.
Αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στην
κατανόηση των συνθηκών στις
οποίες συμβαίνουν συγκρούσεις και
τραυματισμοί. Τα δεδομένα μπορούν
να καταγραφούν από το όχημα μόνο
σε περίπτωση μη αμελητέας
σύγκρουσης - δεν καταγράφονται
στοιχεία στις κανονικές συνθήκες
οδήγησης και δεν καταχωρούνται
προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο,
τρίτοι φορείς, όπως δικαστικές
αρχές, μπορούν να συνδυάσουν τα
καταγεγραμμένα στοιχεία με το είδος
των προσωπικών στοιχείων που
συλλέγονται συνήθως στο πλαίσιο
της διερεύνησης μιας σύγκρουσης.

Για την ανάγνωση των
καταγεγραμμένων δεδομένων
απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και
πρόσβαση στο όχημα ή την
ηλεκτρονική μονάδα. Εκτός από τον
κατασκευαστή του οχήματος, άλλοι
φορείς, όπως οι δικαστικές αρχές,
που έχουν στη διάθεσή τους τον
ειδικό εξοπλισμό, μπορεί να
διαβάσουν τις πληροφορίες εάν
έχουν πρόσβαση στο όχημα ή την
ηλεκτρονική μονάδα.
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Η GM δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα
στοιχεία και δεν τα κοινοποιεί σε
τρίτους παρά μόνο: με τη
συγκατάθεση του κατόχου του
οχήματος ή, εάν το όχημα είναι
εκμισθωμένο, με τη συγκατάθεση
του μισθωτή, κατόπιν επίσημου
αιτήματος αστυνομικής ή άλλης
αρμόδιας κρατικής αρχής, στο
πλαίσιο της υπεράσπισης GM στην
πορεία της εκδικαζόμενης υπόθεσης
ή όπως προβλέπει ο νόμος. Τα
δεδομένα που συλλέγει ή λαμβάνει η
GM ενδέχεται επίσης να
χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες
έρευνας της GM ή μπορεί να
διατεθούν σε τρίτους για λόγους
έρευνας, όταν υπάρχει ανάγκη και τα
δεδομένα δεν αφορούν σε ένα
συγκεκριμένο όχημα ή κάτοχο
οχήματος.
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