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Εισαγωγή

Εισαγωγή
Το αυτοκίνητό σας αποτελεί έναν
προσεκτικό συνδυασμό προηγμένης
τεχνολογίας, ασφάλειας, φιλικότητας
προς το περιβάλλον και οικονομίας.
Σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρή‐
σης και Λειτουργίας περιλαμβάνονται
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για
την ασφαλή και αποδοτική οδήγηση
του οχήματός σας.
Βεβαιωθείτε ότι όσοι επιβαίνουν στο
αυτοκίνητό σας γνωρίζουν τους πιθα‐
νούς κινδύνους ατυχήματος και τραυ‐
ματισμών που ενδέχεται να προκλη‐
θούν από την ακατάλληλη χρήση του
οχήματος.
Πρέπει πάντοτε να τηρείτε τους ειδι‐
κούς νόμους και διατάξεις της χώρας
στην οποία οδηγείτε. Ενδέχεται να
υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε αυ‐
τούς τους νόμους και τις πληροφορίες
που παρατίθενται σε αυτό το Εγχειρί‐
διο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας.
Όταν σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών
Χρήσης και Λειτουργίας γίνεται ανα‐
φορά σε επίσκεψη στο συνεργείο, συ‐

νιστούμε να απευθύνεστε στο δικό
σας Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
της Chevrolet.
Όλοι οι Εξουσιοδοτημένοι Επισκευα‐
στές της Chevrolet προσφέρουν σέρ‐
βις εξαιρετικής ποιότητας σε λογικές
τιμές. Οι πεπειραμένοι μηχανικοί, εκ‐
παιδευμένοι από τη Chevrolet, εργά‐
ζονται σύμφωνα με συγκεκριμένες
οδηγίες της Chevrolet.
Τα εγχειρίδια κατόχου πρέπει να βρί‐
σκονται 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, συμπ. 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.
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■ Στο κεφάλαιο "Εν συντομία" παρα‐
τίθεται μια αρχική συνοπτική πα‐
ρουσίαση.
■ Ο πίνακας περιεχομένων, που πα‐
ρατίθεται τόσο στην αρχή αυτού του
εγχειριδίου όσο και σε κάθε κεφά‐
λαιο, σας κατευθύνει στις πληροφο‐
ρίες που θέλετε.
■ Το ευρετήριο σας δίνει τη δυνατό‐
τητα να αναζητήσετε συγκεκριμένες
πληροφορίες.
■ Σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών
Χρήσης και Λειτουργίας απεικονί‐
ζονται αριστεροτίμονα οχήματα. Η
λειτουργία των δεξιοτίμονων οχη‐
μάτων είναι ίδια.
■ Σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών
Χρήσης και Λειτουργίας χρησιμο‐
ποιούνται οι εργοστασιακοί κωδικοί
των κινητήρων. Μπορείτε να δείτε
τους αντίστοιχους κωδικούς των
κινητήρων για τις πωλήσεις στον πί‐
νακα "Τεχνικά χαρακτηριστικά".
■ Οι λέξεις που προσδιορίζουν κατεύ‐
θυνση ή φορά, π.χ. αριστερά ή δε‐
ξιά και μπροστά ή πίσω, αναφέρο‐
νται πάντοτε στην κατεύθυνση
προς την οποία κινείται το όχημα.
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■ Οι ενδείξεις στην οθόνη του οχήμα‐
τος μπορεί να μην υποστηρίζονται
σε όλες τις γλώσσες.
■ Τα μηνύματα που εμφανίζονται
στην οθόνη και οι ετικέτες στο εσω‐
τερικό του αυτοκινήτου αναγράφο‐
νται με έντονη γραμματοσειρά.

χήματος ή τραυματισμού. Εάν
αγνοήσετε αυτές τις πληροφορίες,
ενδέχεται να προκληθεί τραυματι‐
σμός.

Επισημάνσεις Κίνδυνος,
Προειδοποίηση και
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.

9 Κίνδυνος
Το κείμενο με την επισήμανση
9 Κίνδυνος παρέχει πληροφορίες
σχετικά με τον κίνδυνο θανάσιμου
τραυματισμού. Εάν αγνοήσετε αυ‐
τές τις πληροφορίες, ενδέχεται να
προκληθεί θάνατος.

9 Προειδοποίηση
Το κείμενο με την επισήμανση
9 Προειδοποίηση παρέχει πληρο‐
φορίες σχετικά με τον κίνδυνο ατυ‐

Προσοχή

Σύμβολα
Οι παραπομπές στις σελίδες υποδει‐
κνύονται με την επισήμανση 3. Το βέ‐
λος 3 σημαίνει "βλ. σελίδα".
Σας ευχόμαστε πολλές ώρες απολαυ‐
στικής οδήγησης
Chevrolet

Εισαγωγή
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Ξεκλείδωμα του οχήματος
Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Εισαγωγικές
πληροφορίες οδήγησης

Πατήστε το κουμπί c για να ξεκλειδώ‐
σετε τις πόρτες και το χώρο απο‐
σκευών. Ανοίξτε τις πόρτες τραβώ‐
ντας τη λαβή. Για να ανοίξετε την
πόρτα του χώρου αποσκευών, πιέστε
το κουμπί κάτω από το διακοσμητικό
πλαίσιο της πόρτας χώρου απο‐
σκευών.
Πατήστε το κουμπί x - ξεκλειδώνει
και ανοίγει μόνο ο χώρος αποσκευών.

Τηλεχειριστήριο 3 23, σύστημα κε‐
ντρικού κλειδώματος 3 25, χώρος
αποσκευών 3 30.

Εν συντομία
Ηλεκτρονικό κλειδί

Ρύθμιση καθίσματος
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Πλάτες καθισμάτων

Ρύθμιση θέσης καθίσματος

Εάν έχετε ηλεκτρονικό κλειδί, πατήστε
το διακόπτη στη λαβή της πόρτας για
να ξεκλειδώσει το όχημα και τραβήξτε
τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα. Για
να ανοίξετε την πόρτα του χώρου
αποσκευών, πιέστε το κουμπί κάτω
από το διακοσμητικό πλαίσιο.
Σύστημα ηλεκτρονικού κλειδιού
3 24.

Τραβήξτε τη λαβή, σύρετε το κάθισμα,
αφήστε τη λαβή.
Ρύθμιση καθίσματος 3 44, θέση κα‐
θίσματος 3 43.

Τραβήξτε το μοχλό, ρυθμίστε την
κλίση και απελευθερώστε το μοχλό.
Αφήστε το κάθισμα να ασφαλίσει με το
χαρακτηριστικό ήχο.
Ρύθμιση καθίσματος 3 44, θέση κα‐
θίσματος 3 43.
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Ύψος καθίσματος

Απαιτείται επανειλημμένη κίνηση του
μοχλού
Προς τα πάνω = Ανύψωση
Προς τα κάτω = Χαμήλωμα
Καθίσματα 3 44, θέση καθίσματος
3 43.

Ρύθμιση του προσκέφαλου

Για να ρυθμίσετε το προσκέφαλο καθ'
ύψος, τραβήξτε το προς τα πάνω. Για
να το μετακινήσετε προς τα κάτω, πα‐
τήστε την ασφάλεια και πιέστε το προ‐
σκέφαλο προς τα κάτω.

Για την οριζόντια ρύθμιση, τραβήξτε
το προσκέφαλο προς τα εμπρός και
ασφαλίστε το σε μία από τις τρεις θέ‐
σεις. Για να το επαναφέρετε στην
τέρμα πίσω θέση, τραβήξτε το τέρμα
μπροστά και αφήστε το.
Προσκέφαλα 3 42.

Εν συντομία

Ζώνη ασφαλείας

Ρύθμιση καθρέπτη
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Εξωτερικοί καθρέπτες

Εσωτερικός καθρέπτης

Τραβήξτε έξω τη ζώνη ασφαλείας και
ασφαλίστε τη στην πόρπη. Η ζώνη
ασφαλείας δεν πρέπει να έχει συ‐
στραφεί και πρέπει να εφαρμόζει σφι‐
κτά στο σώμα. Μη ρυθμίζετε την
πλάτη του καθίσματος σε μεγάλη ανά‐
κλιση προς τα πίσω (η συνιστώμενη
μέγιστη γωνία κλίσης είναι περί‐
που 25°).
Για να απασφαλίσετε τη ζώνη, πιέστε
το κόκκινο κουμπί στην πόρπη.
Ζώνες ασφαλείας 3 47, σύστημα
αερόσακων 3 50, θέση καθίσματος
3 43.

Γυρίστε το μοχλό στην κάτω πλευρά
του καθρέπτη για να μειώσετε την
εκτυφλωτική αντανάκλαση.
Εσωτερικός καθρέπτης 3 36, εσω‐
τερικός καθρέπτης με αυτόματη αντι‐
θαμβωτική λειτουργία 3 37.

Επιλέξτε τον αντίστοιχο εξωτερικό κα‐
θρέπτη και ρυθμίστε τον.
Ηλεκτρική ρύθμιση 3 35, ασφαιρικοί
εξωτερικοί καθρέπτες 3 35, αναδι‐
πλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
3 35, θερμαινόμενοι εξωτερικοί κα‐
θρέπτες 3 36.
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Ρύθμιση τιμονιού

Απασφαλίστε το μοχλό, ρυθμίστε το
τιμόνι και στη συνέχεια ασφαλίστε το
μοχλό και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφα‐
λίσει. Μη ρυθμίζετε το τιμόνι, παρά
μόνο εάν το όχημα είναι σταματημένο
και η κλειδαριά της κολόνας του τιμο‐
νιού είναι απασφαλισμένη.
Σύστημα αερόσακων 3 50, θέσεις
διακόπτη ανάφλεξης 3 241.

Εν συντομία

Επισκόπηση του ταμπλό
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Εξωτερικά φώτα

Πατήστε το διακόπτη φώτων
> = Μπροστινοί προβολείς ομί‐
χλης
r = Πίσω φως ομίχλης
Φωτισμός 3 107.

Περιστρέψτε το διακόπτη φώτων
AUTO = Αυτόματη ρύθμιση φώτων:
Οι προβολείς ανάβουν και
σβήνουν αυτόματα.
m
= Ενεργοποίηση ή απενερ‐
γοποίηση της αυτόματης
ρύθμισης φώτων.
= Φώτα στάθμευσης.
8
= Προβολείς.
9
Στα οχήματα χωρίς αυτόματη ρύθμιση
φώτων
7 = Σβηστά
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Σινιάλο προβολέων, μεγάλη
σκάλα και μεσαία σκάλα

Σήματα για στροφή και αλλαγή
λωρίδας

Σινιάλο
προβολέων
Μεγάλη
σκάλα
Μεσαία
σκάλα

Δεξιά

= Τραβήξτε το μοχλο‐
διακόπτη
= Πιέστε το μοχλοδια‐
κόπτη
= Πιέστε ή τραβήξτε
το μοχλοδιακόπτη

Μεγάλη σκάλα 3 108, Σινιάλο προ‐
βολέων 3 108. Αυτόματη ρύθμιση
φώτων 3 107.

= Μοχλοδιακόπτης προς
τα επάνω
Αριστερά = Μοχλοδιακόπτης προς
τα κάτω
Σήματα για στροφή και αλλαγή λωρί‐
δας 3 110, φώτα στάθμευσης
3 111.

Αλάρμ

Για να τα ενεργοποιήσετε, πατήστε το
κουμπί ¨.
Αλάρμ 3 109.

Εν συντομία

Κόρνα

Συστήματα πλύσης
παρμπρίζ και
υαλοκαθαριστήρων
Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ

Πιέστε το j.

2 = Γρήγορη λειτουργία
1 = Αργή λειτουργία
P = Διακοπτόμενη λειτουργία ή αυ‐
τόματη λειτουργία υαλοκαθαρι‐
στήρων με αισθητήρα βροχής
§ = Απενεργοποιημένοι
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Για να εκτελέσουν οι υαλοκαθαριστή‐
ρες μία διαδρομή στο παρμπρίζ όταν
είναι απενεργοποιημένοι, πιέστε το
μοχλοδιακόπτη προς τα κάτω.
Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ 3 72,
αντικατάσταση υαλοκαθαριστήρα
3 280.
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Σύστημα πλύσης μπροστινού
παρμπρίζ

Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη.
Σύστημα πλύσης παρμπρίζ 3 72,
Υγρό πλύσης 3 276.

Υαλοκαθαριστήρας και σύστημα
πλύσης πίσω παρμπρίζ

Πιέστε το διακόπτη δύο θέσεων για να
ενεργοποιήσετε τον υαλοκαθαρι‐
στήρα του πίσω παρμπρίζ:
επάνω
= συνεχής λειτουργία
θέση
κάτω
= διακοπτόμενη λειτουρ‐
θέση
γία
μέση
= απενεργοποιημένος
θέση
Υαλοκαθαριστήρας/σύστημα πλύσης
πίσω παρμπρίζ 3 74.

Πιέστε το μοχλοδιακόπτη.
Το υγρό πλύσης ψεκάζεται στο πίσω
παρμπρίζ και ο υαλοκαθαριστήρας
εκτελεί μερικές διαδρομές.

Εν συντομία

Σύστημα κλιματισμού
Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ,
θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες

Για τη θέρμανση, πατήστε το κου‐
μπί Ü.
Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ
3 39.

Αποθάμβωση και ξεπάγωμα
των παραθύρων

Πατήστε το κουμπί V.
Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας στη
θέση μέγιστης θέρμανσης.
Η ψύξη n είναι ενεργοποιημένη.
Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ Ü.
Σύστημα κλιματισμού 3 229.
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Κιβώτιο ταχυτήτων
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Όπισθεν: με το όχημα σταματημένο,
πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη,
τραβήξτε προς τα πάνω το δακτύλιο
στον επιλογέα και επιλέξτε τη σχέση.
Εάν η ταχύτητα δεν "κουμπώνει", με‐
τακινήστε το μοχλό στη νεκρά, αφήστε
το πεντάλ του συμπλέκτη και πατήστε
το ξανά. Στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά
τη σχέση.
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 3 252.
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Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

P
R
N
D

=
=
=
=

Στάθμευση
Όπισθεν
Νεκρά
Οδήγηση

Χειροκίνητη λειτουργία: μετακινήστε
τον επιλογέα από τη θέση D προς τα
αριστερά.
< = Μεγαλύτερη σχέση
] = Μικρότερη σχέση

Ο επιλογέας μπορεί να μετακινηθεί
από τη θέση P μόνο όταν η ανάφλεξη
είναι ενεργοποιημένη και έχει πατηθεί
το πεντάλ φρένου. Για να επιλέξετε P
ή R πατήστε το κουμπί απασφάλισης.
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 3 249.

Εκκίνηση
Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τα εξής

■ Πίεση και κατάσταση ελαστικών
3 298, 3 341.
■ Στάθμη λαδιού κινητήρα και στάθμη
υγρών 3 274.
■ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα,
οι καθρέπτες, τα εξωτερικά φώτα
και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφο‐
ρίας είναι καθαρά, δεν έχουν καλυ‐
φθεί με χιόνι και πάγο και ότι λει‐
τουργούν σωστά.
■ Τα καθίσματα, οι ζώνες ασφαλείας
και οι καθρέπτες έχουν ρυθμιστεί
σωστά 3 43, 3 48, 3 35.
■ Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων
σε χαμηλή ταχύτητα, ιδίως εάν τα
φρένα είναι βρεγμένα.

Εν συντομία
Εκκίνηση του κινητήρα με το
διακόπτη ανάφλεξης

■ Γυρίστε το κλειδί στη θέση 1.
■ Στρίψτε ελαφρά το τιμόνι για να ξε‐
κλειδώσει.
■ Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: πα‐
τήστε το πεντάλ του συμπλέκτη.
■ Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων: πα‐
τήστε το πεντάλ φρένου και μετακι‐
νήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη
θέση P ή N.
■ Μην επιταχύνετε.

■ Πετρελαιοκινητήρας: γυρίστε το
κλειδί στη θέση 2 για την προθέρ‐
μανση μέχρι να σβήσει η ενδεικτική
λυχνία ελέγχου !.
■ Γυρίστε το κλειδί στη θέση 3 και
αφήστε το όταν ο κινητήρας τεθεί σε
λειτουργία.
Πριν επανεκκινήσετε ή σβήσετε τον
κινητήρα, γυρίστε το κλειδί πίσω στη
θέση 0.
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Εκκίνηση του κινητήρα με το
κουμπί Start/Stop

■ Το ηλεκτρονικό κλειδί πρέπει να
βρίσκεται μέσα στο όχημα.
■ Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: πα‐
τήστε το πεντάλ του συμπλέκτη.
■ Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων: πα‐
τήστε το πεντάλ φρένου και μετακι‐
νήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη
θέση P ή N.
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■ Μην επιταχύνετε.
■ Πατήστε το κουμπί Start/Stop και
αφήστε το όταν ο κινητήρας τεθεί σε
λειτουργία. Η πράσινη λυχνία LED
ανάβει μόλις ο κινητήρας τεθεί σε
λειτουργία.
Για να σβήσετε τον κινητήρα, πατήστε
το κουμπί ξανά ενώ ο κινητήρας βρί‐
σκεται σε λειτουργία.
Εκκίνηση του κινητήρα 3 241.

Σύστημα Stop-Start

Εάν το αυτοκίνητο κινείται με μικρή
ταχύτητα ή είναι σταματημένο και
πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες,
μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λει‐
τουργία Autostop ως εξής:
■ Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη
■ θέστε το μοχλό στη νεκρά
■ αφήστε το πεντάλ του συμπλέκτη
Η λειτουργία Autostop επισημαίνεται
από τη βελόνα στη θέση
AUTOSTOP στο στροφόμετρο.
Για επανεκκίνηση του κινητήρα, πα‐
τήστε το πεντάλ του συμπλέκτη ξανά.

Σύστημα Stop-Start 3 244.

Εν συντομία

Στάθμευση
■ Τραβάτε πάντοτε το χειρόφρενο
χωρίς να πατάτε το κουμπί απα‐
σφάλισης. Όταν βρίσκεστε σε ανη‐
φορικές ή κατηφορικές επιφάνειες,
τραβήξτε το χειρόφρενο όσο το δυ‐
νατόν πιο πάνω. Για να μειώσετε τη
δύναμη που θα χρειαστεί να ασκή‐
σετε, πατήστε ταυτόχρονα το ποδό‐
φρενο.
■ Σβήστε τον κινητήρα. Γυρίστε το
κλειδί ανάφλεξης στη θέση 0 και
αφαιρέστε το. Στρίψτε το τιμόνι μέ‐
χρι να αισθανθείτε την κλειδαριά
του τιμονιού να ασφαλίζει. Για τα
οχήματα με σύστημα ηλεκτρονικού
κλειδιού: με το αυτοκίνητο σταματη‐
μένο, πατήστε το κουμπί Start/
Stop και ανοίξτε την πόρτα του οδη‐
γού.
Για τα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων, μετακινήστε τον επιλο‐
γέα ταχυτήτων στη θέση P και αφαι‐
ρέστε το κλειδί.
■ Εάν το όχημα βρίσκεται σε επίπεδη
επιφάνεια ή σε επιφάνεια με ανηφο‐
ρική κλίση, επιλέξτε πρώτη ή μετα‐
κινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων

■
■

■
■

στη θέση P πριν κλείσετε το διακό‐
πτη ανάφλεξης. Σε επιφάνεια με
ανηφορική κλίση, στρέψτε τους
μπροστινούς τροχούς αντίθετα από
το πεζοδρόμιο.
Εάν το όχημα βρίσκεται σε επιφά‐
νεια με κατηφορική κλίση, επιλέξτε
όπισθεν ή μετακινήστε τον επιλογέα
ταχυτήτων στη θέση P πριν κλείσετε
το διακόπτη ανάφλεξης. Στρέψτε
τους μπροστινούς τροχούς προς το
πεζοδρόμιο.
Κλείστε τα παράθυρα και την ηλιο‐
ροφή.
Κλειδώστε το αυτοκίνητο με το κου‐
μπί e στο τηλεχειριστήριο ή, χρησι‐
μοποιώντας το σύστημα ηλεκτρονι‐
κού κλειδιού, αγγίξτε τον αισθητήρα
στη λαβή της πόρτας.
Ενεργοποιήστε το αντικλεπτικό σύ‐
στημα συναγερμού 3 32.
Μη σταθμεύετε το όχημα επάνω σε
εύφλεκτη επιφάνεια. Η υψηλή θερ‐
μοκρασία του συστήματος εξαγω‐
γής καυσαερίων μπορεί να προκα‐
λέσει ανάφλεξη.
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■ Οι ανεμιστήρες ψύξης του κινητήρα
ενδέχεται να συνεχίσουν να λει‐
τουργούν μετά το σβήσιμο του κινη‐
τήρα 3 266.
■ Μετά τη λειτουργία σε υψηλές στρο‐
φές ή με μεγάλο φορτίο κινητήρα,
αφήστε τον κινητήρα να λειτουργή‐
σει για λίγο με μικρό φορτίο ή στο
ρελαντί για περίπου 1 με 2 λεπτά
πριν τον σβήσετε, για να μην υπο‐
στεί ζημιά ο στροβιλοσυμπιεστής.
Κλειδιά, κλειδαριές 3 22.
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Κλειδιά, κλειδαριές
Κλειδιά

Κλειδί με αναδιπλούμενο
στέλεχος

Εφεδρικά κλειδιά

Ο αριθμός του κλειδιού αναγράφεται
στην αφαιρούμενη ετικέτα.
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικά κλειδιά,
πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό κλει‐
διού καθώς αποτελεί μέρος του συ‐
στήματος ακινητοποίησης
(immobiliser).
Κλειδαριές 3 314.
Πατήστε το κουμπί για να ανοίξει. Για
να αναδιπλώσετε το κλειδί, πατήστε
πρώτα το κουμπί.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Χρησιμοποιείται για το χειρισμό των
παρακάτω:
■ Σύστημα κεντρικού κλειδώματος
■ Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού
■ Χώρος αποσκευών
Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου
ανέρχεται περίπου στα 25 μέτρα. Η
εμβέλεια αυτή μπορεί να μειωθεί από
εξωτερικούς παράγοντες.
Τα αλάρμ αναβοσβήνουν επιβεβαιώ‐
νοντας τη λειτουργία.

Πρέπει να το χειρίζεστε με προσοχή,
να το προστατεύετε από την υγρασία
και τις υψηλές θερμοκρασίες και να
αποφεύγετε την άσκοπη χρήση του.
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■ Συχνή, επαναλαμβανόμενη χρήση
του τηλεχειριστηρίου όταν βρίσκε‐
ται εκτός εμβέλειας, με αποτέλεσμα
να χρειάζεται εκ νέου συγχρονισμό.
■ Υπερφόρτωση του συστήματος κε‐
ντρικού κλειδώματος λόγω χειρι‐
σμού σε τακτά χρονικά διαστήματα,
σύντομη διακοπή της ηλεκτρικής
τροφοδοσίας.
■ Παρεμβολές από ραδιοκύματα
υψηλότερης έντασης από άλλες
πηγές.
Ξεκλείδωμα του οχήματος 3 25.

Βασικές ρυθμίσεις

Σφάλμα

Εάν ο χειρισμός του συστήματος κε‐
ντρικού 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.

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να
τροποποιηθούν στο μενού Settings
(Ρυθμίσεις) της οθόνης πληροφο‐
ριών. Εξατομίκευση οχήματος 3 97.

Αντικατάσταση μπαταρίας
τηλεχειριστηρίου

Αντικαταστήστε την μπαταρία μόλις η
εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου αρχίσει
να μειώνεται αισθητά.
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Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρί‐
πτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμ‐
ματα. Πρέπει να απορρίπτονται σε ει‐
δικούς χώρους συλλογής για ανακύ‐
κλωση.
Κλειδί με αναδιπλούμενο στέλεχος

Ανοίξτε το κλειδί προς τα έξω και
ανοίξτε το κάλυμμα. Αντικαταστήστε
την μπαταρία (μπαταρία τύπου
CR 2032), προσέχοντας τη θέση το‐
ποθέτησης. Κλείστε το κάλυμμα και
συγχρονίστε το τηλεχειριστήριο.

Κλειδί με σταθερό στέλεχος
Η αντικατάσταση της μπαταρίας πρέ‐
πει να πραγματοποιείται σε συνερ‐
γείο.

Σύστημα ηλεκτρονικού
κλειδιού

Αποθηκευμένες ρυθμίσεις
Κάθε φορά που αφαιρείτε το κλειδί
από το διακόπτη ανάφλεξης, στη
μνήμη του κλειδιού αποθηκεύονται
αυτόματα οι παρακάτω ρυθμίσεις:
■ Ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
■ Φωτισμός
■ Σύστημα Infotainment
■ Σύστημα κεντρικού κλειδώματος
Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις χρησι‐
μοποιούνται αυτόματα την επόμενη
φορά που το κλειδί θα τοποθετηθεί
στο διακόπτη ανάφλεξης.
Εξατομίκευση οχήματος 3 97.

Καθιστά εφικτό το χειρισμό των πα‐
ρακάτω συστημάτων χωρίς να χρησι‐
μοποιήσετε το μηχανικό κλειδί
■ Σύστημα κεντρικού κλειδώματος
■ Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού
■ Ανάφλεξη και μίζα
Το ηλεκτρονικό κλειδί πρέπει απλώς
να βρίσκεται επάνω στον οδηγό.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα
Επισήμανση
Μην τοποθετείτε το ηλεκτρονικό
κλειδί στο χώρο αποσκευών ή μπρο‐
στά από την Info-Display.
Εκκίνηση του κινητήρα 3 241.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Το ηλεκτρονικό κλειδί διαθέτει επίσης
λειτουργία τηλεχειρισμού.

Αντικατάσταση της μπαταρίας
στο ηλεκτρονικό κλειδί

Αντικαταστήστε την μπαταρία μόλις το
σύστημα αρχίσει να μη λειτουργεί σω‐
στά ή μόλις η εμβέλεια αρχίσει να

25

μειώνεται. Όταν η μπαταρία χρειάζε‐
ται αντικατάσταση, εμφανίζεται ένας
κωδικός σφάλματος στο κέντρο πλη‐
ροφοριών οδηγού 3 93.
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρί‐
πτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμ‐
ματα. Πρέπει να απορρίπτονται σε ει‐
δικούς χώρους συλλογής για ανακύ‐
κλωση.
Αντικατάσταση μπαταρίας ασύρμα‐
του τηλεχειριστηρίου 3 23.
Αντικαταστήστε την μπαταρία (μπα‐
ταρία τύπου CR 2032), δίνοντας προ‐
σοχή στη θέση τοποθέτησης. Τοπο‐
θετήστε τα καπάκια στη θέση τους.

■ Βλάβη στο τηλεχειριστήριο 3 23.
■ Το ηλεκτρονικό κλειδί βρίσκεται
εκτός εμβέλειας.
■ Η τάση της μπαταρίας είναι πολύ
χαμηλή.
■ Παρεμβολές από ραδιοκύματα
υψηλότερης έντασης από άλλες
πηγές.
Για να αντιμετωπιστεί η αιτία του προ‐
βλήματος, αλλάξτε θέση στο ηλεκτρο‐
νικό κλειδί.

Συγχρονισμός τηλεχειριστηρίου

Ξεκλειδώνει και κλειδώνει τις πόρτες,
το χώρο αποσκευών και το πορτάκι
του ρεζερβουάρ.
Η πόρτα ξεκλειδώνει και ανοίγει εάν
τραβήξετε την εσωτερική λαβή της
πόρτας.

Το τηλεχειριστήριο συγχρονίζεται αυ‐
τόματα κάθε φορά που ο κινητήρας τί‐
θεται σε λειτουργία.

Σφάλμα

Εάν το σύστημα κεντρικού κλειδώμα‐
τος δεν λειτουργεί ή εάν ο κινητήρας
δεν τίθεται σε λειτουργία, αυτό μπορεί
να οφείλεται στα εξής:

Σύστημα κεντρικού
κλειδώματος

Επισήμανση
Σε περίπτωση ατυχήματος συγκεκρι‐
μένης σφοδρότητας, το όχημα ξε‐
κλειδώνει αυτόματα.
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Ξεκλείδωμα
Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Πατήστε το κουμπί c.
Υπάρχει η δυνατότητα για δύο ρυθμί‐
σεις:
■ Για να ξεκλειδώσετε μόνο την πόρτα
του οδηγού, πατήστε το κουμπί c
μία φορά, και για να ξεκλειδώσετε
όλες τις πόρτες, το χώρο απο‐

σκευών και το πορτάκι του ρεζερ‐
βουάρ, πατήστε το κουμπί c δύο
φορές.
■ Για να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρ‐
τες, το χώρο αποσκευών και το
πορτάκι του ρεζερβουάρ, πατήστε
το κουμπί c μία φορά.
Οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιη‐
θούν στο μενού Settings (Ρυθμίσεις)
της οθόνης πληροφοριών. Εξατομί‐
κευση οχήματος 3 97.
Οι ρυθμίσεις μπορούν να αποθηκευ‐
θούν με το χρησιμοποιούμενο κλειδί,
Αποθηκευμένες ρυθμίσεις 3 24.
Σύστημα ηλεκτρονικού κλειδιού

Πατήστε το διακόπτη στη λαβή μιας
πόρτας για να ξεκλειδώσει το όχημα
και τραβήξτε τη λαβή για να ανοίξετε
την πόρτα ή πατήστε το κουμπί κάτω
από το διακοσμητικό πλαίσιο του
καπό χώρου αποσκευών.
Το ηλεκτρονικό κλειδί πρέπει να βρί‐
σκεται έξω από το όχημα, σε από‐
σταση ενός μέτρου περίπου από την
πλευρά που βρίσκεται η πόρτα.
Μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε
να ξεκλειδώνει μόνο τις πόρτες στη
σχετική πλευρά του οχήματος ή όλες
τις πόρτες.
Οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιη‐
θούν στο μενού Settings (Ρυθμίσεις)
της οθόνης πληροφοριών. Εξατομί‐
κευση οχήματος 3 97.

Κλείδωμα
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Κλείστε τις πόρτες, το χώρο απο‐
σκευών και το πορτάκι του ρεζερ‐
βουάρ.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα
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Ξεκλείδωμα της πόρτας του
χώρου αποσκευών
5-θυρο δυόμισι όγκων, στέισον
βάγκον

Πατήστε το κουμπί e.
Εάν η πόρτα του οδηγού δεν έχει κλεί‐
σει σωστά, το σύστημα κεντρικού
κλειδώματος δεν λειτουργεί. Εξατομί‐
κευση οχήματος 3 97.
Σύστημα ηλεκτρονικού κλειδιού
Κλείστε τις πόρτες, το χώρο απο‐
σκευών και το πορτάκι του ρεζερ‐
βουάρ.

Πατήστε το διακόπτη στη λαβή μιας
πόρτας.
Το ηλεκτρονικό κλειδί πρέπει να βρί‐
σκεται έξω από το όχημα, σε από‐
σταση ενός μέτρου περίπου από τη
σχετική πόρτα. Το εφεδρικό ηλεκτρο‐
νικό κλειδί δεν πρέπει να βρίσκεται
μέσα στο όχημα.
Εάν το όχημα είναι κλειδωμένο, μπο‐
ρείτε να το ελέγξετε πατώντας το κου‐
μπί και τραβώντας τη λαβή εντός
τριών δευτερολέπτων, ανεξάρτητα αν
είναι κλειδωμένο ή όχι.
Επισήμανση
Το αυτοκίνητο δεν κλειδώνει αυτό‐
ματα.

Πατήστε το κουμπί c μία φορά ή δύο
φορές, ανάλογα με τη ρύθμιση που
έχει επιλεγεί. Η πόρτα του χώρου
αποσκευών θα ξεκλειδώσει.
Εξατομίκευση οχήματος 3 97.
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4-θυρο

του χώρου αποσκευών και το ηλε‐
κτρονικό κλειδί παραμένει μέσα
στο χώρο αποσκευών, η πόρτα
του οδηγού και η πόρτα του χώρου
αποσκευών θα ξεκλειδώσουν και
θα ακουστεί μια ηχητική προειδο‐
ποίηση.

Κουμπιά κεντρικού κλειδώματος
Κλειδώνει και ξεκλειδώνει όλες τις
πόρτες, το χώρο αποσκευών και το
πορτάκι του ρεζερβουάρ.

Πατήστε το κουμπί c για να ξεκλειδώ‐
σετε.
Εάν το κλειδί βρίσκεται στο διακόπτη
ανάφλεξης, το κλείδωμα είναι εφικτό
μόνο εάν όλες οι πόρτες είναι κλει‐
στές.

Βλάβη στο ασύρματο
τηλεχειριστήριο ή στο σύστημα
ηλεκτρονικού κλειδιού
Ξεκλείδωμα

Πατήστε το κουμπί x. Η πόρτα του
χώρου αποσκευών ξεκλειδώνει και
ανοίγει, ενώ όλες οι άλλες πόρτες πα‐
ραμένουν κλειδωμένες.
Σύστημα ηλεκτρονικού κλειδιού

Προσοχή
Όταν όλες οι πόρτες είναι κλειδω‐
μένες, μπορείτε να ξεκλειδώσετε το
χώρο αποσκευών με το ηλεκτρο‐
νικό κλειδί. Από εκείνη τη στιγμή
και μετά, εάν κλείσετε την πόρτα

Πατήστε το κουμπί e για να κλειδώ‐
σετε.

Ξεκλειδώστε χειροκίνητα την πόρτα
του οδηγού περιστρέφοντας το κλειδί
στην κλειδαριά. Ανοίξτε το διακόπτη
ανάφλεξης και πατήστε το κουμπί

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα
κεντρικού κλειδώματος c για να ξε‐
κλειδώσετε όλες τις πόρτες, το χώρο
αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερ‐
βουάρ. Για να απενεργοποιήσετε το
αντικλεπτικό σύστημα κλειδώματος,
ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης.

Ξεκλείδωμα της πόρτας του χώρου
αποσκευών
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Κλειδαριές ασφαλείας
παιδιών

Κλείδωμα
Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης και
πατήστε το κουμπί κεντρικού κλειδώ‐
ματος e για να κλειδώσετε τις πόρτες,
το χώρο αποσκευών και το πορτάκι
του ρεζερβουάρ. Στη συνέχεια κλείστε
την πόρτα του οδηγού και κλειδώστε
την απ' έξω με το κλειδί.

Βλάβη στο σύστημα κεντρικού
κλειδώματος

Τραβήξτε τη λαβή στην εσωτερική
πλευρά της πόρτας χώρου απο‐
σκευών.

Ξεκλείδωμα
Ξεκλειδώστε χειροκίνητα την πόρτα
του οδηγού περιστρέφοντας το κλειδί
στην κλειδαριά. Μπορείτε να ανοίξετε
τις άλλες πόρτες χρησιμοποιώντας
δύο φορές την εσωτερική λαβή. Το
πορτάκι του ρεζερβουάρ δεν ανοίγει.
Για να απενεργοποιήσετε το αντικλε‐
πτικό σύστημα κλειδώματος, ανοίξτε
το διακόπτη ανάφλεξης 3 32.

Κλείδωμα
Πιέστε προς τα κάτω τις ασφάλειες
όλων των θυρών εκτός από την πόρτα
του οδηγού. Στη συνέχεια κλείστε την
πόρτα του οδηγού και κλειδώστε την
απ' έξω με το κλειδί. Το πορτάκι του
ρεζερβουάρ και η πόρτα του χώρου
αποσκευών δεν μπορούν να κλειδω‐
θούν.

9 Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε τις κλειδαριές
ασφαλείας παιδιών κάθε φορά
που κάθονται παιδιά στα πίσω κα‐
θίσματα.
Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί ή κατάλ‐
ληλο κατσαβίδι, περιστρέψτε τις κλει‐
δαριές ασφαλείας παιδιών στις πίσω
πόρτες σε οριζόντια θέση. Οι πόρτες
δεν μπορούν να ανοίξουν από μέσα.
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Για να απενεργοποιήσετε τις
κλειδαριές ασφαλείας παιδιών, γυρί‐
στε τις σε κατακόρυφη θέση.

Πόρτες
Χώρος αποσκευών
Πόρτα χώρου αποσκευών
Άνοιγμα
5-θυρο δυόμισι όγκων, στέισον
βάγκον

Πατήστε το κουμπί x στο τηλεχειρι‐
στήριο μέχρι η πόρτα του χώρου απο‐
σκευών να ανοίξει αυτόματα ή πιέστε
το κουμπί κάτω από το διακοσμητικό
πλαίσιο της πόρτας χώρου απο‐
σκευών μετά το ξεκλείδωμα.

9 Προειδοποίηση
Μετά το ξεκλείδωμα, πιέστε το κουμπί
κάτω από τη λαβή ή κάτω από το δια‐
κοσμητικό πλαίσιο της πόρτας χώρου
αποσκευών και ανοίξτε την πόρτα του
χώρου αποσκευών.
4-θυρο

Μην οδηγείτε με την πόρτα του χώ‐
ρου αποσκευών ανοικτή ή μισά‐
νοικτη, π.χ. όταν μεταφέρετε
ογκώδη αντικείμενα, διότι μπορεί
να εισέλθουν τοξικά καυσαέρια
στο εσωτερικό του οχήματος.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα
Προσοχή

Κλείσιμο

Ασφάλεια οχήματος
Αντικλεπτικό σύστημα
κλειδώματος

Πριν ανοίξετε την πόρτα του χώ‐
ρου αποσκευών, ελέγξτε για τυχόν
υπερκείμενα εμπόδια, όπως γκα‐
ραζόπορτα, για να μην υποστεί ζη‐
μιά η πόρτα του χώρου απο‐
σκευών. Ελέγχετε πάντοτε το
χώρο επάνω και πίσω από την
πόρτα του χώρου αποσκευών.
Επισήμανση
Η τοποθέτηση ορισμένων βαριών
αντικειμένων στην πόρτα του χώρου
αποσκευών, μπορεί να επηρεάσει
την ικανότητα της πόρτας να παρα‐
μένει ανοικτή.
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9 Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα εάν
μέσα στο όχημα υπάρχουν άν‐
θρωποι! Οι πόρτες δεν μπορούν
να ξεκλειδωθούν από μέσα.
Χρησιμοποιείτε την εσωτερική λαβή.
Μην πιέζετε το κουμπί κάτω από το
διακοσμητικό πλαίσιο ή κάτω από τη
λαβή όταν η πόρτα του χώρου απο‐
σκευών κλείνει, διότι με αυτό τον
τρόπο θα ξεκλειδώσει ξανά.

Το σύστημα ασφαλίζει όλες τις πόρτες
με διπλό κλείδωμα. Όλες οι πόρτες
πρέπει να είναι κλειστές, διαφορετικά
το σύστημα δεν μπορεί να ενεργο‐
ποιηθεί.
Εάν ο διακόπτης ανάφλεξης ήταν
ανοικτός, πρέπει να ανοίξετε και να
κλείσετε την πόρτα του οδηγού μία
φορά για να μπορέσει να ασφαλίσει το
όχημα.
Εάν ξεκλειδώσετε το όχημα, το μηχα‐
νικό αντικλεπτικό σύστημα κλειδώμα‐
τος απενεργοποιείται. Αυτό δεν είναι
εφικτό με το κουμπί κεντρικού κλειδώ‐
ματος.
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Ενεργοποίηση

Παρακολουθεί τα εξής:
■ Τις πόρτες, την πόρτα του χώρου
αποσκευών, το καπό
■ Το χώρο επιβατών συμπεριλαμβα‐
νομένου του χώρου αποσκευών
■ Την κλίση του οχήματος, π.χ. εάν
ανυψωθεί
■ Την ανάφλεξη

Ενεργοποίηση

■ Αυτόματη ενεργοποίηση
30 δευτερόλεπτα μετά το κλείδωμα
του οχήματος (ενεργοποίηση του
συστήματος) ή
■ Ασύρματο τηλεχειριστήριο: απευ‐
θείας με πάτημα του κουμπιού e μία
ακόμη φορά μετά το κλείδωμα ή
■ Σύστημα ηλεκτρονικού κλειδιού:
απευθείας με πάτημα του διακόπτη
στη λαβή της πόρτας μία ακόμη
φορά μετά το κλείδωμα.

Πατήστε το e στο τηλεχειριστήριο δύο
φορές εντός 15 δευτερολέπτων.

Αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού
Το αντικλεπτικό σύστημα συναγερ‐
μού περιλαμβάνει και λειτουργεί συν‐
δυαστικά με το αντικλεπτικό σύστημα
κλειδώματος.

Επισήμανση
Τυχόν τροποποιήσεις στο εσωτερικό
του οχήματος, όπως η τοποθέτηση
καλυμμάτων στα καθίσματα και τα
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ανοικτά παράθυρα ή η ανοικτή ηλιο‐
ροφή, μπορεί να παρεμποδίσουν τη
λειτουργία του συστήματος παρακο‐
λούθησης του χώρου επιβατών.

Ενεργοποίηση χωρίς
παρακολούθηση του χώρου
επιβατών και της κλίσης του
οχήματος

να ενεργοποιήσουν το συναγερμό.
Επίσης, απενεργοποιείτε τις λειτουρ‐
γίες αυτές όταν το όχημα μεταφέρεται
με πορθμείο ή τρένο.
1. Κλείστε την πόρτα του χώρου
αποσκευών, το καπό του κινη‐
τήρα, τα παράθυρα και την ηλιο‐
ροφή.
2. Πατήστε το κουμπί o. Ανάβει η
λυχνία LED στο κουμπί o.
3. Κλείστε τις πόρτες.
4. Ενεργοποιήστε το αντικλεπτικό
σύστημα συναγερμού.

Λυχνία LED κατάστασης

Όταν μέσα στο όχημα πρόκειται να
παραμείνει κάποιο κατοικίδιο, πρέπει
να απενεργοποιείτε τη λειτουργία πα‐
ρακολούθησης του χώρου επιβατών
και της κλίσης του οχήματος, λόγω
των πολυάριθμων σημάτων υπερή‐
χων και των κινήσεων που μπορούν
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Η λυχνία LED κατάσταση είναι ενσω‐
ματωμένη στον αισθητήρα, στην
επάνω πλευρά του ταμπλό.
Κατάσταση κατά τα πρώτα
30 δευτερόλεπτα της ενεργοποίησης
αντικλεπτικού συστήματος συναγερ‐
μού:
Η λυχνία LED = Δοκιμή, καθυστέ‐
είναι
ρηση ενεργοποίη‐
αναμμένη
σης.
Η λυχνία LED = Οι πόρτες, η
αναβοσβήνει
πόρτα του χώρου
γρήγορα
αποσκευών ή το
καπό του κινητήρα
έχουν ανοίξει ή δεν
έχουν κλείσει σω‐
στά ή σφάλμα του
συστήματος.
Κατάσταση μετά την ενεργοποίηση
του συστήματος:
Η λυχνία LED
= Το σύστημα έχει
αναβοσβήνει
ενεργοποιηθεί.
αργά
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο σε πε‐
ρίπτωση βλαβών.
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Απενεργοποίηση

Το αντικλεπτικό σύστημα συναγερ‐
μού απενεργοποιείται με το ξεκλεί‐
δωμα του οχήματος πατώντας το κου‐
μπί c.

Ο συναγερμός σταματά να ηχεί εάν
πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στο
ασύρματο τηλεχειριστήριο ή εάν ανοί‐
ξετε το διακόπτη ανάφλεξης.
Το αντικλεπτικό σύστημα συναγερ‐
μού μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο
εάν πατήσετε το κουμπί c ή το διακό‐
πτη στη λαβή της πόρτας (μόνο για το
σύστημα ηλεκτρονικού κλειδιού) ή
ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης.
Οχήματα με σύστημα ηλεκτρονικού
κλειδιού: Πατώντας το διακόπτη στη
λαβή της πόρτας, απενεργοποιείται το
αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού.

Συναγερμός

Όταν ενεργοποιηθεί, ο συναγερμός
ηχεί μέσω μιας ανεξάρτητης ηλεκτρι‐
κής σειρήνας μπαταρίας, ενώ ταυτό‐
χρονα αναβοσβήνουν τα αλάρμ. Ο
αριθμός και η διάρκεια των σημάτων
συναγερμού ορίζονται από τη νομο‐
θεσία.

Σύστημα ακινητοποίησης
(Immobiliser)
Το σύστημα είναι ενσωματωμένο στο
διακόπτη ανάφλεξης και ελέγχει αν το
όχημα μπορεί να ξεκινήσει με το χρη‐
σιμοποιούμενο κλειδί. Εάν ο πομπο‐
δέκτης του κλειδιού αναγνωριστεί, το
όχημα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.
Το σύστημα ακινητοποίησης
(Immobiliser) ενεργοποιείται αυτό‐
ματα όταν αφαιρεθεί το κλειδί από το
διακόπτη ανάφλεξης.
Εάν η ενδεικτική λυχνία d αναβοσβή‐
νει ή ανάψει όταν ανοίξετε το διακόπτη
ανάφλεξης, σημαίνει ότι υπάρχει
βλάβη στο σύστημα - ο κινητήρας δεν
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μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Κλείστε
το διακόπτη ανάφλεξης και επιχειρή‐
στε να θέσετε ξανά τον κινητήρα σε
λειτουργία.
Εάν η ενδεικτική λυχνία εξακολουθεί
να αναβοσβήνει ή παραμείνει αναμ‐
μένη, δοκιμάστε να θέσετε τον κινη‐
τήρα σε λειτουργία χρησιμοποιώντας
το εφεδρικό κλειδί και απευθυνθείτε
σε ένα συνεργείο.
Επισήμανση
Το σύστημα ακινητοποίησης
(immobiliser) δεν κλειδώνει τις πόρ‐
τες. Πρέπει πάντοτε να κλειδώνετε το
όχημα όταν πρόκειται να απομα‐
κρυνθείτε και να ενεργοποιείτε το
αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού
3 25, 3 32.

Εξωτερικοί καθρέπτες
Σφαιρικό σχήμα
Οι ασφαιρικοί εξωτερικοί καθρέπτες
μειώνουν τα "τυφλά" σημεία. Λόγω
του σχήματος των καθρεπτών τα αντι‐
κείμενα απεικονίζονται μικρότερα απ'
ό,τι στην πραγματικότητα, που σημαί‐
νει ότι μπορεί να μην υπολογίσετε σω‐
στά την απόσταση των αντικειμένων.
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δεξιά (R). Στη συνέχεια περιστρέψτε
το χειριστήριο για να ρυθμίσετε τον
καθρέπτη.
Στη θέση 0 δεν είναι επιλεγμένος κα‐
νένας καθρέπτης.

Αναδίπλωση

Ηλεκτρική ρύθμιση

Ενδεικτική λυχνία d 3 34.

Επιλέξτε τον αντίστοιχο εξωτερικό κα‐
θρέπτη περιστρέφοντας το χειριστή‐
ριο προς τα αριστερά (L) ή προς τα

Για την ασφάλεια των πεζών, οι εξω‐
τερικοί καθρέπτες αναδιπλώνονται
από τη συνήθη θέση τους εάν χτυπη‐
θούν με αρκετή δύναμη. Επαναφέ‐
ρετε τους καθρέπτες στη θέση τους
ασκώντας μικρή πίεση στο κέλυφος
του καθρέπτη.
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Ηλεκτρική αναδίπλωση

Θέρμανση

Εσωτερικοί καθρέπτες
Χειροκίνητη μείωση της
αντανάκλασης

Περιστρέψτε το χειριστήριο στη θέση
7 και στη συνέχεια πατήστε το προς
τα κάτω. Αναδιπλώνονται και οι δύο
εξωτερικοί καθρέπτες.
Πατήστε και πάλι προς τα κάτω το χει‐
ριστήριο - και οι δύο εξωτερικοί κα‐
θρέπτες επιστρέφουν στην αρχική
τους θέση.
Εάν επαναφέρετε έναν ηλεκτρικά
αναδιπλούμενο καθρέπτη χειροκί‐
νητα στην αρχική του θέση και πατή‐
σετε το διακόπτη, ο άλλος καθρέπτης
θα επανέλθει στην αρχική του θέση
ηλεκτρικά.

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα
θέρμανσης, πατήστε το κουμπί Ü.
Το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί
όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λει‐
τουργία και απενεργοποιείται αυτό‐
ματα μετά από ένα μικρό χρονικό διά‐
στημα.

Για να μειώσετε την εκτυφλωτική
αντανάκλαση τη νύχτα, χρησιμοποιή‐
στε το μοχλό στην κάτω πλευρά του
κελύφους του καθρέπτη.
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Αυτόματη μείωση της
αντανάκλασης

Παράθυρα
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Ευρεία οθόνη

την πληρωμή τελών πρέπει να προ‐
σκολλώνται σε αυτά τα σημεία. Δια‐
φορετικά, μπορεί να προκληθούν
σφάλματα στην καταγραφή.

Θερμοανακλαστικό παρμπρίζ

Αυτοκόλλητα στο παρμπρίζ

Το θερμοανακλαστικό παρμπρίζ φέ‐
ρει μια επίστρωση που ανακλά την
ηλιακή ακτινοβολία. Μπορεί επίσης
να γίνει ανάκλαση σημάτων δεδομέ‐
νων, π.χ. από τους σταθμούς διο‐
δίων.

Μην κολλάτε αυτοκόλλητα στο παρ‐
μπρίζ στην περιοχή του εσωτερικού
καθρέπτη. Διαφορετικά η ζώνη ανί‐
χνευσης του αισθητήρα και η περιοχή
θέασης της κάμερας στο κέλυφος του
καθρέπτη μπορεί να περιοριστούν.

Χειροκίνητα παράθυρα
Μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε τα
παράθυρα από το γρύλο του αντίστοι‐
χου παραθύρου.

Η εκτυφλωτική αντανάκλαση τη νύχτα
από τα φώτα των επερχόμενων οχη‐
μάτων μειώνεται αυτόματα.

Τα σημεία που επισημαίνονται στο
παρμπρίζ δεν φέρουν αυτή την επί‐
στρωση. Οι συσκευές για την κατα‐
γραφή ηλεκτρονικών δεδομένων και
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Ηλεκτρικά παράθυρα
9 Προειδοποίηση
Προσέχετε όταν χειρίζεστε τα ηλε‐
κτρικά παράθυρα. Υπάρχει κίνδυ‐
νος τραυματισμού, ιδίως για τα
παιδιά.
Εάν στο πίσω κάθισμα κάθονται
παιδιά, ενεργοποιήστε το σύστημα
ασφαλείας παιδιών για τα ηλε‐
κτρικά παράθυρα.
Προσέχετε τα παράθυρα όταν τα
κλείνετε. Βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει κάποιο αντικείμενο που
μπορεί να παγιδευτεί ενώ κλείνουν
τα παράθυρα.
Μπορείτε να ανοίξετε/κλείσετε τα ηλε‐
κτρικά παράθυρα
■ όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
ανοικτός,
■ εντός 10 λεπτών από το κλείσιμο
του διακόπτη ανάφλεξης μέχρι να
ανοίξει κάποια πόρτα.

Όταν κλείσετε το διακόπτη ανάφλε‐
ξης, η λειτουργία του παραθύρου
απενεργοποιείται όταν ανοίξει κάποια
από τις μπροστινές πόρτες.

Πιέστε ή τραβήξτε δυνατά το διακόπτη
μέχρι το δεύτερο στοπ και αφήστε τον:
το παράθυρο κινείται προς τα κάτω
αυτόματα.
Για να διακόψετε την κίνηση, μετακι‐
νήστε μία ακόμη φορά το διακόπτη
προς την ίδια κατεύθυνση.

Σύστημα ασφαλείας παιδιών για
τα πίσω παράθυρα

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη για το
αντίστοιχο παράθυρο πιέζοντάς τον
για να το ανοίξετε ή τραβώντας τον για
να το κλείσετε.

Λειτουργία

Πιέστε ή τραβήξτε ελαφρά μέχρι το
πρώτο στοπ: το παράθυρο κινείται
προς τα κάτω ή προς τα πάνω για όσο
διάστημα είναι πατημένος ο διακό‐
πτης.

Πατήστε το διακόπτη z για να απε‐
νεργοποιήσετε τα ηλεκτρικά παρά‐
θυρα της πίσω πόρτας. Ανάβει η λυ‐
χνία LED. Για ενεργοποίηση πατήστε
και πάλι το διακόπτη z.
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Υπερφόρτωση

Όταν τα παράθυρα κινούνται επανει‐
λημμένα σε σύντομα χρονικά διαστή‐
ματα, η λειτουργία τους απενεργο‐
ποιείται για κάποιο διάστημα.

Θερμαινόμενο πίσω
παρμπρίζ

Ενεργοποίηση των ηλεκτρικών
παραθύρων

Εάν τα παράθυρα δεν ανοίγουν αυτό‐
ματα (π.χ. μετά από αποσύνδεση της
μπαταρίας του οχήματος), ενεργο‐
ποιήστε 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 τραβηγ‐
μένο για ακόμη 2 δευτερόλεπτα.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για
κάθε παράθυρο.

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα
θέρμανσης, πατήστε το κουμπί Ü.
Το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί
όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λει‐
τουργία και απενεργοποιείται αυτό‐
ματα μετά από ένα μικρό χρονικό διά‐
στημα.
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Σκιάδια
Τα σκιάδια μπορούν να αναδιπλω‐
θούν προς τα κάτω ή να τοποθετη‐
θούν στο πλάι για προστασία από το
εκτυφλωτικό φως.
Εάν τα σκιάδια διαθέτουν ενσωματω‐
μένο καθρεπτάκι, το κάλυμμα για το
καθρεπτάκι πρέπει να είναι κλειστό
όταν οδηγείτε.

40

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Οροφή

Ανύψωση ή κλείσιμο

Πατήστε το διακόπτη q ή r: η
ηλιοροφή ανοίγει σε ανάκλιση ή κλεί‐
νει αυτόματα.

Ηλιοροφή
9 Προειδοποίηση
Προσέχετε όταν χειρίζεστε την
ηλιοροφή. Υπάρχει κίνδυνος τραυ‐
ματισμού, ιδίως για τα παιδιά.
Προσέχετε τα κινητά μέρη κατά τη
λειτουργία τους. Βεβαιωθείτε ότι
δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο
που μπορεί να παγιδευτεί ενώ
κλείνουν τα παράθυρα.
Μπορείτε να ανοίξετε/κλείσετε την
ηλιοροφή
■ όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
ανοικτός,
■ εντός 10 λεπτών από την απενερ‐
γοποίηση της ανάφλεξης.
Όταν κλείσετε το διακόπτη ανάφλε‐
ξης, η λειτουργία της ηλιοροφής απε‐
νεργοποιείται όταν ανοίξει κάποια
από τις μπροστινές πόρτες.

Αλεξήλιο

Το αλεξήλιο είναι χειροκίνητο.
Κλείστε ή ανοίξτε το αλεξήλιο σύρο‐
ντάς το. Το αλεξήλιο είναι συνεχώς
ανοικτό όταν είναι ανοικτή η ηλιο‐
ροφή.

Άνοιγμα ή κλείσιμο

Πατήστε ελαφρά το διακόπτη p ή
r μέχρι το πρώτο στοπ: η ηλιοροφή
ανοίγει ή κλείνει για όσο διάστημα εί‐
ναι πατημένος ο διακόπτης.
Πατήστε δυνατά το διακόπτη p ή
r μέχρι το δεύτερο στοπ και ύστερα
αφήστε τον: η ηλιοροφή ανοίγει ή κλεί‐
νει αυτόματα με ενεργοποιημένη τη
λειτουργία ασφαλείας. Για να διακό‐
ψετε την κίνηση, πατήστε ακόμη μία
φορά το διακόπτη.

Γενικές συμβουλές
Λειτουργία ασφαλείας
Εάν η ηλιοροφή συναντήσει αντί‐
σταση κατά το αυτόματο κλείσιμο, το
κλείσιμο διακόπτεται άμεσα και η
ηλιοροφή ανοίγει και πάλι.
Παράκαμψη της λειτουργίας
ασφαλείας
Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο
κλείσιμο λόγω παγετού κλπ., διατη‐
ρήστε πατημένο το διακόπτη r στο
δεύτερο στοπ. Η ηλιοροφή κλείνει χω‐
ρίς λειτουργία ασφαλείας. Για να δια‐
κόψετε την κίνηση, απελευθερώστε το
διακόπτη.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα
Ενεργοποίηση μετά από βλάβη
ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Μετά από βλάβη ηλεκτρικής τροφο‐
δοσίας, η λειτουργικότητα της ηλιορο‐
φής ενδέχεται να είναι περιορισμένη.
Απευθυνθείτε στο συνεργείο της πε‐
ριοχής σας για την ενεργοποίηση του
συστήματος.
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Προσκέφαλα
Θέση
9 Προειδοποίηση
Όταν οδηγείτε, το προσκέφαλο
πρέπει οπωσδήποτε να είναι σω‐
στά ρυθμισμένο.

Το επάνω άκρο του προσκέφαλου
πρέπει να ανέρχεται στο επάνω άκρο
του κεφαλιού. Εάν αυτό δεν είναι εφι‐
κτό στην περίπτωση πολύ ψηλών επι‐
βατών, ρυθμίστε το στην ψηλότερη

θέση, ή στη χαμηλότερη θέση στην
περίπτωση ιδιαίτερα μικρόσωμων
επιβατών.

Προσκέφαλα στα μπροστινά
καθίσματα
Ρύθμιση ύψους

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

Καθίσματα, προσκέφαλα
Προσκέφαλα στα πίσω
καθίσματα
Ρύθμιση ύψους
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Μπροστινά καθίσματα
Θέση καθίσματος
9 Προειδοποίηση
Όταν οδηγείτε, το κάθισμα πρέπει
οπωσδήποτε να είναι σωστά ρυθ‐
μισμένο.

Οριζόντια ρύθμιση
Για την οριζόντια ρύθμιση, τραβήξτε
το προσκέφαλο προς τα εμπρός και
ασφαλίστε το σε μία από τις τρεις θέ‐
σεις.
Για να το επαναφέρετε στην τέρμα
πίσω θέση, τραβήξτε το τέρμα μπρο‐
στά και αφήστε το.

Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα
πάνω.
Για να το μετακινήσετε προς τα κάτω,
πατήστε την ασφάλεια και πιέστε το
προσκέφαλο προς τα κάτω.
■ Καθίστε έτσι, ώστε η λεκάνη σας να
βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο πίσω
και να εφάπτεται στην πλάτη του
καθίσματος. Ρυθμίστε την από‐
σταση ανάμεσα στο κάθισμα και τα
πεντάλ έτσι, ώστε τα πόδια σας να
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είναι ελαφρώς λυγισμένα όταν πα‐
τάτε τα πεντάλ. Σύρετε το κάθισμα
του συνοδηγού όσο το δυνατόν πιο
πίσω.
■ Καθίστε έτσι, ώστε οι ώμοι σας να
βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο
πίσω και να εφάπτονται στην πλάτη
του καθίσματος. Ρυθμίστε τη γωνία
ανάκλισης της πλάτης του καθίσμα‐
τος έτσι, ώστε να μπορείτε να φτά‐
νετε 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. Συνιστώ‐
μενη μέγιστη γωνία ανάκλισης: 25°
περίπου.
■ Ρυθμίστε το τιμόνι 3 71.
■ 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 3 42.
■ Ρυθμίστε το ύψος της ζώνης ασφα‐
λείας 3 48.

Ρύθμιση θέσης καθίσματος

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

9 Προειδοποίηση
Ποτέ μη ρυθμίζετε τα καθίσματα
ενώ οδηγείτε, διότι μπορεί να με‐
τακινηθούν ανεξέλεγκτα.

Τραβήξτε τη λαβή, σύρετε το κάθισμα,
αφήστε τη λαβή.

Καθίσματα, προσκέφαλα
Πλάτες καθισμάτων

Ύψος καθίσματος
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Υποβραχιόνιο
Υποβραχιόνιο ανάμεσα στα
μπροστινά καθίσματα

Πατήστε το κουμπί για να αναδιπλώ‐
σετε το υποβραχιόνιο προς τα πάνω.
Το ανοικτό υποβραχιόνιο περιλαμβά‐
νει μία θήκη αποθήκευσης μικροαντι‐
κειμένων.

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

Απαιτείται επανειλημμένη κίνηση του
μοχλού
Προς τα = ανύψωση του καθίσμα‐
πάνω
τος
Προς τα = βύθιση του καθίσματος
κάτω

Πιέστε το μοχλό για να σύρετε το υπο‐
βραχιόνιο.
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Θέρμανση

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα
θέρμανσης μπροστινού καθίσματος,
πατήστε το κουμπί ß στο χειριστήριο
για τη θερμοκρασία (αριστερό κάθι‐
σμα) ή για την ταχύτητα ανεμιστήρα
(δεξί κάθισμα) μία ή περισσότερες φο‐
ρές με το διακόπτη ανάφλεξης ανοι‐
κτό. Η ρύθμιση επισημαίνεται από τον
αριθμό των λυχνιών LED στο κουμπί.
Η παρατεταμένη χρήση του συστήμα‐
τος θέρμανσης στη μέγιστη ρύθμιση
για άτομα με ευαίσθητο δέρμα δεν συ‐
νιστάται.

Το σύστημα θέρμανσης καθισμάτων
λειτουργεί όταν ο κινητήρας βρίσκεται
σε λειτουργία και στη διάρκεια της λει‐
τουργίας Autostop.
Σύστημα Stop-Start 3 244.

Πίσω καθίσματα
Υποβραχιόνιο

Διπλώστε το υποβραχιόνιο προς τα
κάτω τραβώντας τον ιμάντα. Το ανα‐
διπλωμένο υποβραχιόνιο περιέχει μια
ποτηροθήκη.

Καθίσματα, προσκέφαλα

Ζώνες ασφαλείας

9 Προειδοποίηση
Προσδένετε πάντοτε τη ζώνη
ασφαλείας πριν ξεκινήσετε.
Σε περίπτωση ατυχήματος, τα
άτομα που δεν φορούν ζώνη
ασφαλείας θέτουν σε κίνδυνο τόσο
τη ζωή των συνεπιβατών τους όσο
και τη δική τους.

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

Οι ζώνες ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί
για χρήση μόνο από ένα άτομο κάθε
φορά. Παιδικό κάθισμα ασφαλείας
3 54.
Ελέγχετε ανά διαστήματα όλα τα μέρη
του συστήματος ζωνών ασφαλείας
για να διαπιστώσετε εάν έχουν υπο‐
στεί ζημιά, εάν έχουν ρυπανθεί 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 αντι‐
καθίστανται στο συνεργείο.
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Επισήμανση
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 μηχα‐
νισμούς τύλιξης των ζωνών ασφα‐
λείας.
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας X
3 82.

Περιοριστής δύναμης που
επενεργεί στις ζώνες ασφαλείας

Στα μπροστινά καθίσματα, η δύναμη
που επενεργεί στο σώμα των επιβα‐
τών μειώνεται χάρη στη βαθμιαία χα‐
λάρωση της ζώνης σε περίπτωση σύ‐
γκρουσης.
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Εντατήρες ζωνών ασφαλείας

Σε περίπτωση μετωπικής ή οπίσθιας
σύγκρουσης συγκεκριμένης σφοδρό‐
τητας, οι ζώνες ασφαλείας των μπρο‐
στινών καθισμάτων τεντώνουν.

9 Προειδοποίηση
Τυχόν λανθασμένος χειρισμός
(π.χ. αφαίρεση ή τοποθέτηση των
ζωνών ή των πορπών) μπορεί να
ενεργοποιήσει τους εντατήρες ζω‐
νών ασφαλείας και να προκληθεί
τραυματισμός.

Η ενδεικτική λυχνία v 3 82 ανάβει
ως ένδειξη ότι οι εντατήρες ζωνών
ασφαλείας έχουν ενεργοποιηθεί.
Οι εντατήρες ζωνών ασφαλείας που
έχουν ενεργοποιηθεί πρέπει να αντι‐
καθίστανται στο συνεργείο. Οι εντατή‐
ρες ζωνών ασφαλείας ενεργοποιού‐
νται μόνο μία φορά.

Ζώνη ασφαλείας τριών
σημείων
Πρόσδεση

Επισήμανση
Μην τοποθετείτε αξεσουάρ ή άλλα
αντικείμενα που ενδέχεται να παρε‐
μποδίσουν τη λειτουργία των εντα‐
τήρων ζωνών ασφαλείας. Μην τρο‐
ποποιείτε τα εξαρτήματα των εντατή‐
ρων ζωνών ασφαλείας, διότι κάτι τέ‐
τοιο θα ακυρώσει την έγκριση τύπου
του οχήματος.
Τραβήξτε τη ζώνη έξω από το μηχα‐
νισμό τύλιξης, περάστε τη διαγώνια
του σώματός σας φροντίζοντας να
μην έχει συστραφεί και εισάγετε το με‐
ταλλικό έλασμα στην πόρπη. Τεντώ‐
νετε τακτικά το οριζόντιο τμήμα της
ζώνης ενώ οδηγείτε, τραβώντας από‐
τομα το διαγώνιο τμήμα της ζώνης.
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας
3 82.

Καθίσματα, προσκέφαλα
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Ρύθμιση ύψους

Εάν φοράτε φαρδιά ή χοντρά ρούχα,
η ζώνη δεν μπορεί να εφαρμόσει σφι‐
κτά. Ανάμεσα στη ζώνη και το σώμα
σας δεν πρέπει να υπάρχουν αντικεί‐
μενα όπως τσάντες ή κινητά τηλέ‐
φωνα.

9 Προειδοποίηση
Η ζώνη δεν πρέπει να περνά
επάνω από αντικείμενα στις τσέ‐
πες σας.

1. Τραβήξτε ελαφρά τη ζώνη έξω
από το μηχανισμό τύλιξης.
2. Πατήστε το κουμπί.
3. Ρυθμίστε το ύψος και προσδέστε
την.

Ρυθμίστε το ύψος της ζώνης έτσι,
ώστε να διέρχεται διαγώνια του ώμου
σας. Δεν πρέπει να περνά από το
λαιμό ή το βραχίονά σας.
Μη ρυθμίζετε τη ζώνη ενώ οδηγείτε.
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Αφαίρεση

Χρήση της ζώνης ασφαλείας
κατά την κύηση

Σύστημα αερόσακων
Το σύστημα αερόσακων αποτελείται
από διάφορα επιμέρους συστήματα.
Όταν οι αερόσακοι ενεργοποιηθούν,
φουσκώνουν σε χιλιοστά του δευτε‐
ρολέπτου. Ξεφουσκώνουν επίσης
τόσο γρήγορα που συχνά δεν γίνονται
καν αντιληπτοί κατά τη σύγκρουση.

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

Ζώνες ασφαλείας στα πίσω
καθίσματα

Μπορείτε να τραβήξετε τη ζώνη
ασφαλείας τριών σημείων του πίσω
μεσαίου καθίσματος έξω από το μη‐
χανισμό τύλιξης μόνο εάν η πλάτη του
καθίσματος βρίσκεται στην πίσω
θέση.

9 Προειδοποίηση
Το οριζόντιο τμήμα της ζώνης πρέ‐
πει να περνά όσο το δυνατόν πιο
χαμηλά στη λεκάνη ώστε να μην
ασκεί πίεση στην κοιλιά.

Σε περίπτωση λανθασμένης χρή‐
σης, τα συστήματα αερόσακων
μπορεί να ενεργοποιηθούν με
εκρηκτικό τρόπο.
Επισήμανση
Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
των συστημάτων αερόσακων και
των εντατήρων ζωνών ασφαλείας
βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα.
Μην τοποθετείτε μαγνητικά αντικεί‐
μενα σε αυτή την περιοχή.
Μην κολλάτε τίποτα στα καλύμματα
των αερόσακων και μην τα καλύ‐
πτετε με άλλα υλικά.

Καθίσματα, προσκέφαλα
Κάθε αερόσακος ενεργοποιείται
μόνο μία φορά. Οι αερόσακοι που
έχουν ενεργοποιηθεί πρέπει να αντι‐
καθίστανται σε συνεργείο.
Μην τροποποιείτε το σύστημα αερό‐
σακων, διότι κάτι τέτοιο θα ακυρώσει
την έγκριση τύπου του οχήματος.
Σε περίπτωση που ανοίξει κάποιος
αερόσακος, απευθυνθείτε σε ένα συ‐
νεργείο για να αφαιρεθεί το τιμόνι, το
ταμπλό, όλα τα διακοσμητικά πλαί‐
σια, τα στεγανοποιητικά λάστιχα των
θυρών, οι λαβές και τα μπροστινά
καθίσματα.

Το σύστημα μπροστινών αερόσακων
ενεργοποιείται σε περίπτωση ατυχή‐
ματος συγκεκριμένης σφοδρότητας.
Ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να εί‐
ναι ανοικτός.

Σύστημα μπροστινών
αερόσακων
Το σύστημα μπροστινών αερόσακων
αποτελείται από έναν αερόσακο στο
τιμόνι και έναν στο ταμπλό, στην
πλευρά του συνοδηγού. Οι αερόσα‐
κοι αυτοί επισημαίνονται με τη λέξη
AIRBAG.

9 Προειδοποίηση
Η βέλτιστη προστασία επιτυγχάνε‐
ται μόνο όταν το κάθισμα είναι σω‐
στά ρυθμισμένο 3 43.
Στην περιοχή που καταλαμβάνει ο
αερόσακος όταν φουσκώνει δεν
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια.
Όταν φοράτε τη ζώνη ασφαλείας
πρέπει να είναι σωστά προσδεδε‐
μένη. Μόνο τότε ο αερόσακος μπο‐
ρεί να σας προστατεύσει.

Σύστημα πλευρικών
αερόσακων

Ενδεικτική λυχνία v για τα συστήματα
αερόσακων 3 82.
Η κίνηση του σώματος του οδηγού και
του συνοδηγού προς τα εμπρός επι‐
βραδύνεται, μειώνοντας έτσι σημα‐
ντικά τον κίνδυνο τραυματισμού στον
άνω κορμό και το κεφάλι.
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Το σύστημα πλευρικών αερόσακων
αποτελείται από έναν αερόσακο στην
πλάτη κάθε μπροστινού καθίσματος.
Ο αερόσακος αυτός επισημαίνεται με
τη λέξη AIRBAG.
Το σύστημα πλευρικών αερόσακων
ενεργοποιείται σε περίπτωση ατυχή‐
ματος συγκεκριμένης σφοδρότητας.
Ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να εί‐
ναι ανοικτός.

9 Προειδοποίηση
Στην περιοχή που καταλαμβάνει ο
αερόσακος όταν φουσκώνει δεν
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια.
Επισήμανση
Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά
καλύμματα καθισμάτων που έχουν
εγκριθεί για το όχημά σας. Φροντίστε
οι αερόσακοι να μην καλύπτονται.

Το σύστημα αερόσακων τύπου κουρ‐
τίνας 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 κουρ‐
τίνας ενεργοποιείται σε περίπτωση
ατυχήματος συγκεκριμένης σφοδρό‐
τητας. Ο διακόπτης ανάφλεξης πρέ‐
πει να είναι ανοικτός.

Σύστημα αερόσακων
τύπου κουρτίνας

Ο κίνδυνος τραυματισμού στον άνω
κορμό και τη λεκάνη σε περίπτωση
πλευρικής πρόσκρουσης μειώνεται
σημαντικά.

Ο κίνδυνος τραυματισμού στο κεφάλι
σε περίπτωση πλευρικής πρόσκρου‐
σης μειώνεται σημαντικά.

Καθίσματα, προσκέφαλα
9 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 εν‐
δύματα, χωρίς κρεμάστρα. Μην
τοποθετείτε αντικείμενα στις τσέ‐
πες των ρούχων που έχετε κρεμά‐
σει.

Απενεργοποίηση
αερόσακων
Τα συστήματα μπροστινών και πλευ‐
ρικών αερόσακων του καθίσματος
συνοδηγού πρέπει να απενεργο‐
ποιούνται εάν στο κάθισμα του συνο‐
δηγού πρόκειται να τοποθετηθεί παι‐
δικό κάθισμα ασφαλείας. Το σύστημα
αερόσακου τύπου κουρτίνας, οι εντα‐
τήρες των ζωνών ασφαλείας και όλα
τα συστήματα αερόσακου του οδηγού
διατηρούνται ενεργά.

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

9 Προειδοποίηση
Απενεργοποιείτε τον αερόσακο
συνοδηγού όταν στο κάθισμα του
συνοδηγού κάθεται παιδί.
Ενεργοποιείτε τον αερόσακο συ‐
νοδηγού όταν στο κάθισμα του συ‐
νοδηγού κάθεται ενήλικας.
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Χρησιμοποιήστε το κλειδί ανάφλεξης
για να επιλέξετε τη θέση:
WOFF = Οι αερόσακοι του συνοδη‐
γού είναι απενεργοποιη‐
μένοι και δεν θα ανοίξουν
σε περίπτωση σύγκρου‐
σης. Η ενδεικτική λυχνία
WOFF παραμένει αναμ‐
μένη. Μπορείτε να τοπο‐
θετήσετε ένα παιδικό κά‐
θισμα ασφαλείας σύμ‐
φωνα με τον πί‐
νακα Θέσεις τοποθέτησης
παιδικού καθίσματος
ασφαλείας 3 56.
VΟΝ = Οι αερόσακοι του συνοδη‐
γού είναι ενεργοί. Δεν επι‐
τρέπεται να εγκαταστή‐
σετε παιδικό κάθισμα
ασφαλείας.
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Παιδικά καθίσματα
ασφαλείας

Τα συστήματα αερόσακων για το κά‐
θισμα του συνοδηγού θα ανοίξουν σε
περίπτωση σύγκρουσης μόνο εάν η
ενδεικτική λυχνία WOFF δεν είναι
αναμμένη.
Αλλάζετε την κατάσταση μόνο όταν το
όχημα είναι ακινητοποιημένο με απε‐
νεργοποιημένη ανάφλεξη.
Η κατάσταση διατηρείται έως την επό‐
μενη αλλαγή.
Ενδεικτική λυχνία απενεργοποίησης
αερόσακου 3 83.

Συνιστούμε το παιδικό κάθισμα ασφα‐
λείας GM, το οποίο έχει κατασκευα‐
στεί ειδικά για το αυτοκίνητο.
Όταν χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα
ασφαλείας, λαμβάνετε υπόψη τις ακό‐
λουθες οδηγίες χρήσης και εγκατά‐
στασης, καθώς και τις οδηγίες που
συνοδεύουν το παιδικό κάθισμα
ασφαλείας.
Τηρείτε πάντοτε τους τοπικούς ή εθνι‐
κούς κανονισμούς. Σε ορισμένες χώ‐
ρες, απαγορεύεται η τοποθέτηση παι‐
δικών καθισμάτων ασφαλείας σε ορι‐
σμένα καθίσματα.

9 Προειδοποίηση
Όταν έχετε τοποθετήσει παιδικό
κάθισμα ασφαλείας στο κάθισμα
του συνοδηγού, το σύστημα αερό‐
σακων για το κάθισμα του συνο‐
δηγού πρέπει να είναι απενεργο‐
ποιημένο - διαφορετικά, εάν οι αε‐

ρόσακοι ενεργοποιηθούν, υπάρ‐
χει κίνδυνος το παιδί να τραυματι‐
στεί θανάσιμα.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν στο κά‐
θισμα του συνοδηγού έχει τοποθε‐
τηθεί παιδικό κάθισμα ασφαλείας
με φορά προς τα πίσω.
Απενεργοποίηση αερόσακου 3 53.

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 παι‐
δικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω
για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διά‐
στημα. Με αυτό τον τρόπο διασφαλί‐
ζεται ότι η σπονδυλική στήλη του παι‐
διού, η οποία είναι ακόμη πολύ ευαί‐
σθητη, υπόκειται σε λιγότερη καταπό‐
νηση σε περίπτωση ατυχήματος.
Κατάλληλα είναι τα παιδικά καθί‐
σματα ασφαλείας που πληρούν τα
πρότυπα ECE 44-03 ή ECE 44-04.

Καθίσματα, προσκέφαλα
Ανατρέξτε στους νόμους και τις διατά‐
ξεις της εκάστοτε χώρας για την υπο‐
χρεωτική χρήση παιδικών καθισμά‐
των ασφαλείας.
Ποτέ μην μεταφέρετε ένα παιδί στην
αγκαλιά σας όταν ταξιδεύετε με το
όχημα. Το παιδί μπορεί να είναι πολύ
βαρύ για να το συγκρατήσετε σε πε‐
ρίπτωση 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 εγκατα‐
στήσετε, είναι συμβατό με τον τύπο
του οχήματος.
Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης
του παιδικού καθίσματος ασφαλείας
στο όχημα είναι σωστή.
Τα παιδιά πρέπει να επιβιβάζονται και
να αποβιβάζονται από το όχημα μόνο
από την πλευρά που δεν κινούνται
αυτοκίνητα.

Όταν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας
δεν χρησιμοποιείται, ασφαλίζετε το
κάθισμα με ζώνη ασφαλείας ή αφαι‐
ρέστε το από το όχημα.
Επισήμανση
Μην κολλάτε τίποτα επάνω στο παι‐
δικό κάθισμα ασφαλείας και μην το
καλύπτετε με άλλα υλικά.
Εάν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας
υποστεί καταπόνηση σε περίπτωση
ατυχήματος, πρέπει να αντικαταστα‐
θεί.
Φροντίστε τα βρέφη και τα παιδιά να
κάθονται σε παιδικό κάθισμα ασφα‐
λείας στα πίσω καθίσματα.
Μέχρι τα παιδιά να μπορέσουν να
χρησιμοποιούν ζώνες ασφαλείας,
επιλέξτε ένα παιδικό κάθισμα κατάλ‐
ληλο για την ηλικία του παιδιού και
φροντίστε ώστε να το χρησιμοποιεί.
Ανατρέξτε στις οδηγίες στα αντί‐
στοιχα προϊόντα για τα παιδικά κα‐
θίσματα.

55

56

Καθίσματα, προσκέφαλα

Θέσεις εγκατάστασης παιδικού καθίσματος ασφαλείας
Επιτρεπτές επιλογές τοποθέτησης παιδικού καθίσματος ασφαλείας
Στο κάθισμα του συνοδηγού
Ενεργοποιημένος
Απενεργοποιημένος
Κατηγορία βάρους και ηλικιακή ομάδα αερόσακος
αερόσακος

Στα πίσω
εξωτερικά
καθίσματα

Στο πίσω
κεντρικό
κάθισμα

Ομάδα 0: έως 10 kg
ή περίπου 10 μηνών

X

U1

U2

U

Ομάδα 0+: έως 13 kg
ή περίπου 2 ετών

X

U1

U2

U

Ομάδα Ι: 9 έως 18 kg
ή περίπου 8 μηνών έως 4 ετών

X

U1

U2

U

Ομάδα ΙΙ: 15 έως 25 kg
ή περίπου 3 έως 7 ετών

X

X

U

U

Ομάδα ΙΙΙ: 22 έως 36 kg
ή περίπου 6 έως 12 ετών

X

X

U

U

= Μόνο όταν τα συστήματα αερόσακων συνοδηγού είναι απενεργοποιημένα. 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.
2 = Κάθισμα διαθέσιμο με σύστημα ISOFIX και άνω σημεία πρόσδεσης.
U = Γενικής χρήσης σε συνδυασμό με ζώνη ασφαλείας τριών σημείων.
X = Ακατάλληλη θέση για παιδικό κάθισμα ασφαλείας αυτής της κατηγορίας βάρους.
1
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Επιτρεπτές επιλογές τοποθέτησης παιδικού καθίσματος ασφαλείας ISOFIX
Κατηγορία βάρους

Στο κάθισμα του
Κατηγορία μεγέθους Στερέωση συνοδηγού

Στα πίσω εξωτερικά
καθίσματα

Στο πίσω κεντρικό
κάθισμα

Ομάδα 0: έως 10 kg

Ε

ISO/R1

X

IL1

X

Ομάδα 0+: έως 13 kg Ε

ISO/R1

X

IL1

X

D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

Ομάδα Ι: 9 έως 18 kg D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

IL, IUF

X

IL

X

= Κατάλληλο για συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX που υπάγονται στις κατηγορίες 'ειδικό όχημα',
'περιορισμένης χρήσης' ή 'ημι-γενικής χρήσης'. Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας ISOFIX πρέπει να είναι εγκεκριμένο
για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος.
IUF = Κατάλληλο για παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX με φορά προς τα εμπρός της κατηγορίας γενικής χρήσης
εγκεκριμένο για αυτή την ομάδα.
X
= Κανένα παιδικό κάθισμα ασφαλείας ISOFIX εγκεκριμένο για αυτή την κατηγορία βάρους.
1
= Μετακινήστε το μπροστινό κάθισμα τέρμα μπροστά ή μετακινήστε το προς τα εμπρός μέχρι το παιδικό κάθισμα
ασφαλείας να μην έρχεται σε επαφή με την πλάτη του μπροστινού καθίσματος.
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Κατηγορία μεγέθους ISOFIX και διάταξη καθίσματος
A - ISO/F3

= Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός για παιδιά σωματικής διάπλασης στην κατηγορία
βάρους 9 έως 18 kg.
B - ISO/F2
= Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός για μικρότερα παιδιά στην κατηγορία βάρους 9 έως
18 kg.
B1 - ISO/F2X = Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός για μικρότερα παιδιά στην κατηγορία βάρους 9 έως
18 kg.
C - ISO/R3
= Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω για παιδιά σωματικής διάπλασης στην κατηγορία βά‐
ρους έως 13 kg.
D - ISO/R2
= Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω για πιο μικρόσωμα παιδιά στην κατηγορία βάρους έως
13 kg.
E - ISO/R1
= Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω για παιδιά μικρής ηλικίας στην κατηγορία βάρους έως
13 kg.

Καθίσματα, προσκέφαλα

Παιδικά καθίσματα
ασφαλείας Isofix
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Παιδικά καθίσματα
ασφαλείας με άνω σημεία
πρόσδεσης
Τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας με
άνω σημεία πρόσδεσης είναι σημειω‐
μένα με το σύμβολο : στο κάλυμμα
χώρου αποσκευών.

Τα εγκεκριμένα για το όχημα ISOFIX
παιδικά καθίσματα ασφαλείας
ISOFIX πρέπει να στερεώνονται στις
ειδικές βάσεις στήριξης. Τα ειδικά για
το όχημα παιδικά καθίσματα ασφα‐
λείας ISOFIX επισημαίνονται στον πί‐
νακα ως IL.
Οι βάσεις στήριξης ISOFIX επισημαί‐
νονται με μία ετικέτα στην πλάτη του
καθίσματος.

Ανοίξτε το κάλυμμα του κατάλληλου
κρίκου πρόσδεσης που επισημαίνεται
με το σύμβολο του παιδικού καθίσμα‐
τος.

Εκτός από το σημείο στερέωσης
ISOFIX, στερεώστε τον
άνω ιμάντα πρόσδεσης στους κρί‐
κους άνω σημείων πρόσδεσης. Ο ιμά‐
ντας πρέπει να περνά ανάμεσα από
τα δύο στελέχη-οδηγούς του προσκέ‐
φαλου.
Τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας
ISOFIX που υπάγονται στην κατηγο‐
ρία γενικής χρήσης επισημαίνονται
στον πίνακα ως IUF.
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Αποθήκευση
Αποθηκευτικοί χώροι ................... 60
Χώρος αποσκευών ...................... 62
Σύστημα σχάρας οροφής ............. 69
Πληροφορίες φόρτωσης .............. 69

Αποθηκευτικοί χώροι
9 Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά
αντικείμενα στους αποθηκευτικούς
χώρους. Διαφορετικά, το καπάκι
του αποθηκευτικού χώρου μπορεί
να ανοίξει και οι επιβάτες του οχή‐
ματος να τραυματιστούν από τα
αντικείμενα που θα εκτιναχθούν
μέσα στο όχημα σε περίπτωση
απότομου φρεναρίσματος, απότο‐
μου ελιγμού ή ατυχήματος.

Αποθηκευτικός χώρος στο
ταμπλό
Αποθηκευτικός χώρος στην
επάνω πλευρά του ταμπλό

Τραβήξτε τη λαβή για να ανοίξετε το
κάλυμμα προς τα πάνω.

Αποθήκευση
Αποθηκευτικός χώρος κάτω
από το διακόπτη φώτων

Τραβήξτε τη λαβή για να ανοίξετε τη
θήκη.
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Ντουλαπάκι συνοδηγού

Ποτηροθήκες

Για να ανοίξει, τραβήξτε τη λαβή.
Το ντουλαπάκι του συνοδηγού κλει‐
δώνει με το κλειδί του οχήματος.

Οι ποτηροθήκες βρίσκονται στην κε‐
ντρική κονσόλα.

9 Προειδοποίηση
Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυ‐
ματισμού σε περίπτωση ατυχήμα‐
τος ή ξαφνικής ακινητοποίησης
του οχήματος, το ντουλαπάκι του
συνοδηγού πρέπει να είναι πά‐
ντοτε κλειστό ενώ οδηγείτε.
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Πρόσθετες ποτηροθήκες υπάρχουν
στο πίσω υποβραχιόνιο και εμφανίζο‐
νται όταν είναι αναδιπλωμένο.

Αποθηκευτικοί χώροι στα
υποβραχιόνια

Θήκη γυαλιών ηλίου

Αποθηκευτικός χώρος στο
μπροστινό υποβραχιόνιο

Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα κάτω
για να ανοίξει.
Μην τη χρησιμοποιείτε για την απο‐
θήκευση βαριών αντικειμένων.

Πιέστε το μοχλό στο πλάι και αναδι‐
πλώστε το υποβραχιόνιο προς τα
πάνω.

Χώρος αποσκευών
Αναδίπλωση της πλάτης των
πίσω καθισμάτων

Η πλάτη του πίσω καθίσματος χωρί‐
ζεται σε δύο τμήματα. Και τα δύο τμή‐
ματα μπορούν να αναδιπλωθούν.
Μετακινήστε προς τα κάτω τα προ‐
σκέφαλα πιέζοντας την ασφάλεια.
Αναδιπλώστε την πλάτη του πίσω κα‐
θίσματος.

Αποθήκευση
Τραβήξτε το μοχλό απασφάλισης στη
μία ή και στις δύο πλευρές και αναδι‐
πλώστε τις πλάτες του καθίσματος
στο μαξιλάρι του καθίσματος.
Πριν αναδιπλώσετε προς τα πάνω τις
πλάτες των καθισμάτων, περάστε τις
ζώνες ασφαλείας των ακριανών καθι‐
σμάτων στους οδηγούς των ζωνών.

Αναδιπλώστε τις πλάτες των καθισμά‐
των στην όρθια θέση και αφαιρέστε τις
ζώνες ασφαλείας από τους οδηγούς
συγκράτησης.
Ασφαλίστε τις πλάτες των καθισμά‐
των στη θέση τους πιέζοντας το
επάνω μέρος της πλάτης μέχρι να
ασφαλίσει με ένα κλικ.

Τραβήξτε τις πλάτες των καθισμάτων
ξανά προς τα εμπρός, για να βεβαιω‐
θείτε ότι έχουν ασφαλίσει.
Οι πλάτες του καθίσματος έχουν
ασφαλίσει μόνο όταν δεν είναι ορατές
οι κόκκινες σημάνσεις και στις δύο
πλευρές, κοντά στο μοχλό απασφάλι‐
σης.
Περάστε όλες τις ζώνες ασφαλείας
στις υποδοχές τους εάν οι ζώνες
ασφαλείας δεν τυλιχτούν αυτόματα.
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.
Ποτέ μην αναδιπλώνετε την πλάτη
ενός καθίσματος όταν η ζώνη του
πίσω μεσαίου καθίσματος είναι ασφα‐
λισμένη στην πόρπη ή τραβηγμένη
έξω από το μηχανισμό τύλιξης.
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Άγκιστρο για σακούλες

Χρησιμοποιείτε το άγκιστρο για σα‐
κούλες μόνο για ελαφριά αντικείμενα.

Πίσω αποθηκευτικός
χώρος
Στο στέισον βάγκον υπάρχει μια θήκη
πίσω από τα πίσω καθίσματα.
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Αφαίρεση της θήκης

Κάλυμμα χώρου
αποσκευών
Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω
στο κάλυμμα.

5-θυρο δυόμισι όγκων
Αφαίρεση

Ανασηκώστε το κάλυμμα στο πίσω
μέρος και σπρώξτε το προς τα πάνω
στο μπροστινό.
Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Πιέστε τη θήκη προς τα πάνω στο
μπροστινό άκρο για να αποσυνδεθεί
Τραβήξτε τη θήκη προς τα πίσω και
αφαιρέστε την.

Τοποθέτηση της θήκης

Κουμπώστε τη θήκη στους πλευρι‐
κούς οδηγούς και κατεβάστε την προς
τα κάτω.

Αποσυνδέστε τους ιμάντες συγκράτη‐
σης από την πόρτα του χώρου απο‐
σκευών.

Πρόσδεση
Τοποθετήστε το κάλυμμα στους πλευ‐
ρικούς οδηγούς και διπλώστε το προς
τα κάτω. Συνδέστε τους ιμάντες συ‐
γκράτησης στην πόρτα του χώρου
αποσκευών.

Αποθήκευση
Στέισον βάγκον
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Το κάλυμμα στην πάνω θέση

Αφαίρεση καλύμματος

Σπρώξτε τη λαβή στο άκρο του κα‐
λύμματος προς τα κάτω. Το πίσω μέ‐
ρος του καλύμματος οδηγείται προς
τα πάνω αυτόματα.

Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου απο‐
σκευών.
Πιέστε την ασφάλεια προς τα μέσα και
ανασηκώστε το κάλυμμα. Αφαιρέστε
το κάλυμμα.

Κλείσιμο καλύμματος
Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα πίσω
από τη λαβή μέχρι να ασφαλίσει στις
προεξοχές συγκράτησης σε κάθε
πλευρά.
Άνοιγμα καλύμματος

Τραβήξτε τη λαβή στο άκρο του κα‐
λύμματος προς τα πίσω και προς τα
κάτω. Θα τυλιχτεί αυτόματα.

Τοποθέτηση καλύμματος
Εισάγετε το κάλυμμα στο πλαϊνό ση‐
μείο συγκράτησης. Πιέστε την ασφά‐
λεια στο άλλο άκρο του καλύμματος
προς τα μέσα και κρατήστε το. Κατε‐
βάστε το κάλυμμα και αφήστε την
ασφάλεια να κουμπώσει.
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Κάλυμμα πίσω
αποθηκευτικού χώρου του
δαπέδου

Κρίκοι πρόσδεσης

Τοποθέτηση
Πίσω από τα πίσω καθίσματα

Κάλυμμα πίσω δαπέδου,
Στέισον βάγκον

Οι κρίκοι πρόσδεσης έχουν σχεδια‐
στεί για τη στερέωση αντικειμένων
ώστε να μη γλιστρούν από τη θέση
τους χρησιμοποιώντας π.χ. ιμάντες
πρόσδεσης ή δίχτυ αποσκευών.
Απασφαλίστε το κάλυμμα πίσω δαπέ‐
δου πιέζοντας και τις δύο ασφάλειες
προς τα μέσα. Ανασηκώστε το κά‐
λυμμα τραβώντας τη λαβή. Σηκώστε
και τοποθετήστε το κάλυμμα πίσω
από τα πίσω καθίσματα.

Πίσω από το δίχτυ ασφαλείας δεν
πρέπει να υπάρχουν επιβάτες.

Δίχτυ ασφαλείας
Το δίχτυ ασφαλείας διατίθεται για το
στέισον βάγκον και μπορεί να τοπο‐
θετηθεί πίσω από τα πίσω καθίσματα
ή, εάν οι πλάτες των πίσω καθισμά‐
των είναι αναδιπλωμένες, πίσω από
τα μπροστινά καθίσματα.

Συνδέστε το κάτω άγκιστρο, με το
άνοιγμα στραμμένο προς τα πίσω,
στον κρίκο στο δεξί και το αριστερό
πλαϊνό τοίχωμα. Προσαρμόστε το μή‐
κος του ιμάντα στο δίχτυ ασφαλείας
συνδέοντας το πάνω άγκιστρο με
τους κρίκους του ιμάντα. Κρατήστε
τον ιμάντα τεντωμένο, ενόσω τοποθε‐
τείτε τη ράβδο.

Αποθήκευση
Πίσω από τα μπροστινά καθίσματα

Τοποθέτηση της ράβδου
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Το δίχτυ ασφαλείας μπορεί να απο‐
θηκευτεί κάτω από το κάλυμμα του
πίσω δαπέδου 3 66.

Προειδοποιητικό τρίγωνο
4-θυρο

Συνδέστε τον ιμάντα στους κρίκους
κάτω από την έδρα του πίσω καθί‐
σματος.
Αναδιπλώστε τις πλάτες προς τα
εμπρός.
Μετακινήστε τα μπροστινά καθίσματα
προς τα εμπρός για να χαλαρώσετε
την τάνυση, εάν κριθεί απαραίτητο.

Υπάρχουν δύο ανοίγματα τοποθέτη‐
σης στο πλαίσιο της οροφής: σηκώ‐
στε και συνδέστε τη ράβδο του διχτιού
στη μία πλευρά, συμπιέστε τη ράβδο,
και στη συνέχεια σηκώστε και συνδέ‐
στε τη στην άλλη πλευρά.
Χώρος αποσκευών 3 62.

Αφαίρεση

Απαγκιστρώστε τις ράβδους του δι‐
χτυού ασφαλείας από τα στηρίγματα
στο πλαίσιο οροφής. Αποσυνδέστε
τους ιμάντες από τους κρίκους. Τυ‐
λίξτε το δίχτυ και ασφαλίστε με έναν
ιμάντα.

Στερεώστε το προειδοποιητικό τρί‐
γωνο με τον ιμάντα Velcro.

5-θυρο δυόμισι όγκων

Αποθηκεύστε το προειδοποιητικό τρί‐
γωνο στον αποθηκευτικό χώρο κάτω
από το κάλυμμα του πίσω δαπέδου.
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Στέισον βάγκον

Κουτί πρώτων βοηθειών

Στέισον βάγκον

4-θυρο

Αναδιπλώστε τους ιμάντες. Αποθη‐
κεύστε το προειδοποιητικό τρίγωνο
στο χώρο στην εσωτερική πλευρά της
πόρτας χώρου αποσκευών, πίσω
από τους ιμάντες.

Αποθηκεύστε το κουτί πρώτων βοη‐
θειών στη δικτυωτή θήκη, στη δεξιά
πλευρά του χώρου αποσκευών.

5-θυρο δυόμισι όγκων

Αποθηκεύστε το κουτί πρώτων βοη‐
θειών στον αποθηκευτικό χώρο κάτω
από το κάλυμμα του πίσω δαπέδου.

Αναδιπλώστε τον ιμάντα. Αποθηκεύ‐
στε το κουτί πρώτων βοηθειών στον
ειδικό χώρο στην εσωτερική πλευρά
της πόρτας χώρου αποσκευών, πίσω
από τον ιμάντα.

Αποθήκευση

Σύστημα σχάρας
οροφής

Πληροφορίες
φόρτωσης

Σχάρα οροφής
Για λόγους ασφαλείας και για να απο‐
φύγετε τυχόν ζημιά στην οροφή, σας
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε σχάρες
οροφής που έχουν εγκριθεί για το
όχημά σας.
Ακολουθείτε τις οδηγίες τοποθέτησης
και αφαιρείτε τη σχάρα οροφής όταν
δεν τη χρησιμοποιείτε.

■ Τα βαριά αντικείμενα στο χώρο
αποσκευών πρέπει να τοποθετού‐
νται κόντρα στις πλάτες των καθι‐
σμάτων. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάτες
των καθισμάτων έχουν ασφαλίσει.
Εάν μπορείτε να τα στοιβάξετε, πρέ‐
πει να τοποθετείτε τα πιο βαριά
αντικείμενα στη βάση.
■ Στερεώστε τα αντικείμενα με τους
ιμάντες πρόσδεσης αφού τους συν‐
δέσετε στους κρίκους πρόσδεσης
3 66.
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■ Στερεώστε τα αντικείμενα στο χώρο
αποσκευών για να μη μετακινη‐
θούν.
■ 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 πλά‐
της των καθισμάτων.
■ Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω
στο κάλυμμα του χώρου απο‐
σκευών ή στο ταμπλό, μην καλύ‐
πτετε τον αισθητήρα στην επάνω
πλευρά του ταμπλό.
■ Το φορτίο δεν πρέπει να εμποδίζει
το χειρισμό των πεντάλ, του χειρό‐
φρενου και του επιλογέα ταχυτήτων
ή τις κινήσεις του οδηγού. Στο εσω‐
τερικό του οχήματος δεν πρέπει να
υπάρχουν μη στερεωμένα αντικεί‐
μενα.
■ Μην οδηγείτε με την πόρτα του χώ‐
ρου αποσκευών ανοικτή.
■ Το ωφέλιμο φορτίο είναι η διαφορά
ανάμεσα στο επιτρεπόμενο μικτό
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βάρος του οχήματος (βλ. πινακίδα
αριθμού πλαισίου 3 329) και στο
απόβαρο.
Για να υπολογίσετε το απόβαρο, ει‐
σάγετε τα στοιχεία του οχήματός
σας στον πίνακα Βάρη, στη σελίδα
3 3.
Το απόβαρο περιλαμβάνει το βά‐
ρος του οδηγού (68 kg), των απο‐
σκευών (7 kg) και όλων των υγρών
(πλήρωση ρεζερβουάρ κατά 90 %).
Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα
αξεσουάρ αυξάνουν το απόβαρο.
■ Η οδήγηση με φορτίο στην οροφή
καθιστά το όχημα πιο ευάλωτο
στους πλάγιους ανέμους και επη‐
ρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την
οδική του συμπεριφορά λόγω του
υψηλότερου κέντρου βάρους. Το
φορτίο πρέπει να είναι κατανεμη‐
μένο 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 ιμά‐
ντες συχνά.

Μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύ‐
τερη από 120 km/h.

Όργανα και χειριστήρια

Όργανα και
χειριστήρια

Χειριστήρια
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Χειριστήρια στο τιμόνι

Ρύθμιση του τιμονιού

Χειριστήρια ................................... 71
Προειδοποιητικές λυχνίες,
δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες ...... 77
Οθόνες πληροφοριών .................. 88
Μηνύματα οχήματος .................... 93
Υπολογιστής ταξιδίου ................... 95
Εξατομίκευση οχήματος ............... 97

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

Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα
Infotainment και το Cruise control από
τα χειριστήρια στο τιμόνι.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Infotainment
ή στην ενότητα Σύστημα Infotainment
για περισσότερες πληροφορίες.
Cruise Control 3 256.
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Κόρνα

Υαλοκαθαριστήρας/
σύστημα πλύσης
παρμπρίζ
Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ

Μη χρησιμοποιείτε τους υαλοκαθαρι‐
στήρες εάν το παρμπρίζ είναι παγω‐
μένο.
Απενεργοποιείτε τους υαλοκαθαρι‐
στήρες στο πλυντήριο αυτοκινήτων.
Ρυθμιζόμενο μεσοδιάστημα
λειτουργίας υαλοκαθαριστήρων

Πιέστε το j.

2 = Γρήγορη λειτουργία
1 = Αργή λειτουργία
P = Διακοπτόμενη λειτουργία υα‐
λοκαθαριστήρων
§ = Απενεργοποιημένοι
Για να εκτελέσουν οι υαλοκαθαριστή‐
ρες μία διαδρομή στο παρμπρίζ όταν
είναι απενεργοποιημένοι, πιέστε το
μοχλοδιακόπτη προς τα κάτω.

Μοχλοδιακόπτης υαλοκαθαριστήρων
στη θέση P.

Όργανα και χειριστήρια
Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή
για να ρυθμίσετε το μεσοδιάστημα λει‐
τουργίας των υαλοκαθαριστήρων
που επιθυμείτε:
Μικρό
= Γυρίστε τον περιστρο‐
διάστημα
φικό ρυθμιστή προς τα
πάνω
Μεγάλο
= Γυρίστε τον περιστρο‐
διάστημα
φικό ρυθμιστή προς τα
κάτω
Αυτόματη λειτουργία
υαλοκαθαριστήρων με αισθητήρα
βροχής

P = Αυτόματη λειτουργία υαλοκα‐
θαριστήρων με αισθητήρα
βροχής
Ο αισθητήρας βροχής ανιχνεύει την
ποσότητα νερού στο παρμπρίζ και
ρυθμίζει αυτόματα τις διαδρομές που
εκτελούν οι υαλοκαθαριστήρες στο
παρμπρίζ. Όταν ενεργοποιηθεί η λει‐
τουργία του αισθητήρα βροχής ή ρυθ‐
μιστεί η ευαισθησία του αισθητήρα
βροχής, η νέα ρύθμιση επιβεβαιώνε‐
ται με μια μονή διαδρομή των υαλο‐
καθαριστήρων στο παρμπρίζ.
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Περιστρέψτε τον περιστροφικό ρυθμι‐
στή για να ρυθμίσετε την ευαισθησία:
Χαμηλή
= Γυρίστε τον περι‐
ευαισθησία
στροφικό ρυθμιστή
προς τα κάτω
Υψηλή
= Γυρίστε τον περι‐
ευαισθησία
στροφικό ρυθμιστή
προς τα πάνω

Ρυθμιζόμενη ευαισθησία του
αισθητήρα βροχής

Διατηρείτε τον αισθητήρα καθαρό,
χωρίς σκόνη, βρομιά και πάγο.
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Σύστημα πλύσης παρμπρίζ

Πιέστε το μοχλοδιακόπτη. Το υγρό
πλύσης ψεκάζεται στο μπροστινό
παρμπρίζ και οι υαλοκαθαριστήρες
εκτελούν μερικές διαδρομές.

Υαλοκαθαριστήρας/
σύστημα πλύσης πίσω
παρμπρίζ

Πιέστε το διακόπτη δύο θέσεων για να
ενεργοποιήσετε τον υαλοκαθαρι‐
στήρα του πίσω παρμπρίζ:
επάνω
= συνεχής λειτουργία
θέση
κάτω
= διακοπτόμενη λειτουρ‐
θέση
γία
μέση
= απενεργοποιημένος
θέση

Πιέστε το μοχλοδιακόπτη. Το υγρό
πλύσης ψεκάζεται στο πίσω παρ‐
μπρίζ και ο υαλοκαθαριστήρας εκτελεί
μερικές διαδρομές.
Μη χρησιμοποιείτε τον υαλοκαθαρι‐
στήρα εάν το πίσω παρμπρίζ είναι πα‐
γωμένο.
Απενεργοποιείτε τους υαλοκαθαρι‐
στήρες στο πλυντήριο αυτοκινήτων.
Ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρ‐
μπρίζ ενεργοποιείται αυτόματα όταν
οι υαλοκαθαριστήρες του μπροστινού
παρμπρίζ είναι ενεργοποιημένοι και
επιλέξετε την όπισθεν.

Όργανα και χειριστήρια
Η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση
αυτής της λειτουργίας μπορεί να τρο‐
ποποιηθεί στο μενού Settings
(Ρυθμίσεις) της οθόνης πληροφο‐
ριών.
Εξατομίκευση οχήματος 3 97.
Το σύστημα πλύσης του πίσω παρ‐
μπρίζ απενεργοποιείται όταν η
στάθμη του υγρού είναι χαμηλή.

Εξωτερική θερμοκρασία

9 Προειδοποίηση
Στο οδόστρωμα μπορεί να έχει ήδη
σχηματιστεί πάγος, ακόμη κι αν
στην οθόνη εμφανιστεί ένδειξη
λίγο μεγαλύτερη από 0 °C.

Ρολόι
Η ημερομηνία και η ώρα εμφανίζονται
στην οθόνη πληροφοριών.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε το κουμπί CONFIG. Εμφανί‐
ζεται το μενού Settings (Ρυθμίσεις).
Επιλέξτε Time Date (Ώρα και
ημερομηνία).
Εξατομίκευση οχήματος 3 97.

Τυχόν πτώση της θερμοκρασίας εμ‐
φανίζεται ως ένδειξη αμέσως, ενώ τυ‐
χόν αύξηση στη θερμοκρασία εμφανί‐
ζεται μετά από λίγο.
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Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθ‐
μίσεις της ώρας και της ημερομηνίας.
Βλέπε εγχειρίδιο του συστήματος
infotainment για περισσότερες πλη‐
ροφορίες.
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Πρίζες ρεύματος

Μη συνδέετε αξεσουάρ ρευματοδότη‐
σης, π.χ. ηλεκτρικούς φορτιστές ή
μπαταρίες.
Μη χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα φις,
διότι οι πρίζες θα υποστούν ζημιά.
Σύστημα Stop-Start 3 244.

Αναπτήρας

Μια πρίζα 12 Volt βρίσκεται στην
πίσω κονσόλα δαπέδου.
Στέισον βάγκον: Μια ηλεκτρική πρίζα
12 Volt βρίσκεται στην αριστερή
πλευρά του χώρου αποσκευών.
Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος των
ηλεκτρικών αξεσουάρ δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 120 Watt.
Η πρίζα ρεύματος είναι ανενεργή όταν
ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλει‐
στός. Η πρίζα είναι επίσης ανενεργή
σε περίπτωση χαμηλής τάσης της
μπαταρίας.

Προσοχή
Χρησιμοποιείτε αυτή την πρίζα
μόνο για τον αναπτήρα.

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

Σταχτοδοχεία
Ο αναπτήρας βρίσκεται στην μπρο‐
στινή κονσόλα δαπέδου.
Πιέστε τον αναπτήρα προς τα μέσα.
Απενεργοποιείται αυτόματα μόλις το
θερμαντικό στοιχείο πυρακτωθεί.
Τραβήξτε έξω τον αναπτήρα.

Προσοχή
Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
για τη στάχτη και όχι για εύφλεκτα
απορρίμματα.

Όργανα και χειριστήρια

Προειδοποιητικές
λυχνίες, δείκτες και
ενδεικτικές λυχνίες
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Χιλιομετρητής

Ταχύμετρο

Το αποσπώμενο σταχτοδοχείο μπο‐
ρεί να τοποθετηθεί στις ποτηροθήκες.
Ανοίξτε το καπάκι για να το χρησιμο‐
ποιήσετε.

Στην κάτω γραμμή εμφανίζεται η από‐
σταση που έχει διανύσει το όχημα.

Χιλιομετρητής ταξιδίου
Δείχνει την ταχύτητα του οχήματος.

Στην επάνω γραμμή εμφανίζεται η
διανυθείσα απόσταση από τον τελευ‐
ταίο μηδενισμό (μέγ. τιμή 1999.9).
Όταν η καταγεγραμμένη απόσταση
φτάνει το 1999.9, ο χιλιομετρητής τα‐
ξιδιού δείχνει αυτόματα 0 χωρίς μηδε‐
νισμό
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Για να μηδενίσετε το χιλιομετρητή,
κρατήστε πατημένο το κουμπί μηδενι‐
σμού επί μερικά δευτερόλεπτα με το
διακόπτη ανάφλεξης ανοικτό.

Στροφόμετρο

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

Δείκτης καυσίμου

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

Δείχνει τη στάθμη του καυσίμου στο
ρεζερβουάρ.
Εάν η στάθμη καυσίμου στο ρεζερ‐
βουάρ είναι χαμηλή, ανάβει η ενδει‐
κτική λυχνία i. Συμπληρώστε καύ‐
σιμο αμέσως.

Ποτέ μην αφήνετε το ρεζερβουάρ να
αδειάσει.
Λόγω της ποσότητας καυσίμου που
απομένει στο ρεζερβουάρ, η ποσό‐
τητα που χρειάζεται να συμπληρώ‐
σετε για να γεμίσει το ρεζερβουάρ εν‐
δέχεται να είναι μικρότερη από τη χω‐
ρητικότητά του.

Δείκτης θερμοκρασίας
ψυκτικού κινητήρα

Παρέχει τη θερμοκρασία του ψυκτι‐
κού.

Όργανα και χειριστήρια
Αριστερό
τμήμα
Κεντρικό
τμήμα
Δεξιό
τμήμα

= Η θερμοκρασία λει‐
τουργίας του κινητήρα
δεν έχει ακόμη επιτευ‐
χθεί
= Κανονική θερμοκρα‐
σία λειτουργίας
= Η θερμοκρασία είναι
πολύ υψηλή

Προσοχή
Εάν η θερμοκρασία του ψυκτικού
του κινητήρα είναι υπερβολική,
σταματήστε το όχημα και σβήστε
τον κινητήρα. Κίνδυνος για τον
κινητήρα. Ελέγξτε τη στάθμη του
ψυκτικού.

Οθόνη σέρβις
Σύστημα χρόνου ζωής λαδιού
κινητήρα για
πετρελαιοκινητήρες
Πότε να αλλάξετε λάδι κινητήρα
Αυτό το όχημα έχει σύστημα υπολο‐
γιστή που υποδεικνύει πότε να αλλά‐
ξετε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο.

Αυτό βασίζεται στις περιστροφές κινη‐
τήρα και τη θερμοκρασία κινητήρα,
και όχι στη χιλιομετρική ένδειξη. Ανά‐
λογα με τις συνθήκες οδήγησης, η χι‐
λιομετρική ένδειξη στην οποία υπο‐
δεικνύεται μια αλλαγή λαδιού κινη‐
τήρα μπορεί να παρουσιάζει σημαντι‐
κές διακυμάνσεις.
Για να λειτουργήσει κανονικά το σύ‐
στημα χρόνου ζωής λαδιού, πρέπει
να γίνεται επαναφορά συστήματος
κάθε φορά που αλλάζει το λάδι. Όταν
το σύστημα υπολογίσει ότι η διάρκεια
ζωής του λαδιού έχει ελαχιστοποιηθεί,
εμφανίζει μια ένδειξη ότι απαιτείται αλ‐
λαγή λαδιού. Στο κέντρο πληροφο‐
ριών οδηγού εμφανίζεται ο CodE 82.
Αλλάξτε το λάδι το συντομότερο δυ‐
νατόν μέσα στα επόμενα 1000 km.
Υπάρχει το ενδεχόμενο, αν οδηγείτε
υπό τις καλύτερες συνθήκες, το σύ‐
στημα χρόνου ζωής λαδιού να υπο‐
δεικνύει ότι δεν χρειάζεται αλλαγή λα‐
διού για περισσότερο από 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. Ο
αντιπρόσωπός σας έχει εκπαιδευ‐
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μένο προσωπικό σέρβις που μπορεί
να πραγματοποιήσει αυτή την εργα‐
σία και να επαναφέρει το σύστημα.
Είναι επίσης σημαντικό να ελέγχετε
τακτικά τη στάθμη λαδιού και να συμ‐
πληρώνετε λάδι εάν είναι απαραίτητο.
Αν γίνει ποτέ επαναφορά συστήματος
κατά λάθος, το λάδι πρέπει να αλλάξει
στα 5000 km από την τελευταία αλ‐
λαγή λαδιού. Θυμηθείτε να κάνετε
επαναφορά του συστήματος χρόνου
ζωής λαδιού όποτε αλλάζει το λάδι.
Απεικόνιση του υπολειπόμενου
χρόνου ζωής λαδιού κινητήρα
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Η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής λα‐
διού του κινητήρα επισημαίνεται στο
κέντρο πληροφοριών οδηγού από την
ενδεικτική λυχνία I και ακολουθεί
μια τιμή επί τοις εκατό που δείχνει
αριθμητικά την υπολειπόμενη διάρ‐
κεια ζωής λαδιού του κινητήρα. Για το
σκοπό αυτό η ανάφλεξη πρέπει να εί‐
ναι ενεργοποιημένη χωρίς να λειτουρ‐
γεί ο κινητήρας.
Κέντρο πληροφοριών οδηγού 3 88.
Πληροφορίες σέρβις 3 317.
Πώς να κάνετε επαναφορά του
συστήματος χρόνου ζωής λαδιού
κινητήρα
Κάνετε επαναφορά συστήματος
όποτε αλλάζει το λάδι κινητήρα ώστε
το σύστημα να μπορεί να υπολογίσει
την επόμενη αλλαγή λαδιού κινητήρα.
Για να κάνετε επαναφορά συστήματος
χρόνου ζωής λαδιού κινητήρα, κάντε
ένα από τα ακόλουθα:
■ Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο
διαγνωστικού ελέγχου:
Το συνεργείο σας θα κάνει επανα‐
φορά συστήματος χρησιμοποιώ‐

ντας αυτό το εργαλείο μετά την αλ‐
λαγή του λαδιού κινητήρα.
■ Χρησιμοποιώντας το κουμπί SET/
CLR σε οχήματα με οθόνη μέσου
επιπέδου:
Πατήστε το κουμπί MENU στο μο‐
χλό φλας για να επιλέξετε το Vehicle
Information Menu (Μενού
πληροφοριών οχήματος). Περι‐
στρέψτε το ρυθμιστικό τροχό μέχρι
να εμφανιστεί το μενού με τον υπο‐
λειπόμενο χρόνο ζωής λαδιού κινη‐
τήρα. Πατήστε το κουμπί SET/CLR
για μερικά δευτερόλεπτα με την
ανάφλεξη ενεργοποιημένη. Αν ο
CodE 82 εξακολουθεί να εμφανίζε‐
ται στο κέντρο πληροφοριών οδη‐
γού μετά την εκκίνηση του οχήμα‐
τος, το σύστημα ελέγχου διάρκειας
ζωής λαδιού κινητήρα δεν έχει μη‐
δενιστεί. Επαναλάβετε τη διαδικα‐
σία.

Ενδεικτικές λυχνίες
Οι ενδεικτικές λυχνίες που περιγρά‐
φονται εδώ δεν υπάρχουν σε όλα τα
οχήματα. Η περιγραφή ισχύει για όλες
τις εκδόσεις οργάνων. Όταν ανοίγετε

το διακόπτη ανάφλεξης, οι περισσό‐
τερες ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν
στιγμιαία ως ένδειξη ελέγχου λειτουρ‐
γίας.
Το χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών
έχει την εξής σημασία:
Κόκκινη = Κίνδυνος, σημαντική
υπενθύμιση
Κίτρινη = Προειδοποίηση, πληρο‐
φορίες, βλάβη
Πράσινη = Επιβεβαίωση ενεργο‐
ποίησης
Μπλε
= Επιβεβαίωση ενεργο‐
ποίησης
Λευκή
= Επιβεβαίωση ενεργο‐
ποίησης

Όργανα και χειριστήρια
Ενδεικτικές λυχνίες στα όργανα
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Ενδεικτικές λυχνίες στην
κεντρική κονσόλα

Αναβοσβήνει γρήγορα: έχει καεί ο
λαμπτήρας κάποιου φλας ή η σχετική
ασφάλεια.
Αντικατάσταση λαμπτήρων 3 280.
Ασφάλειες 3 290.
Φλας 3 110.

Υπενθύμιση ζώνης
ασφαλείας
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας
στα μπροστινά καθίσματα

Φλάς
Η λυχνία O ανάβει ή αναβοσβήνει με
πράσινο χρώμα.

Ανάβει

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει στιγμιαία
όταν ανάβετε τα φώτα στάθμευσης.

Αναβοσβήνει

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εάν
ενεργοποιήσετε τα φλας ή τα αλάρμ.

Η λυχνία X ανάβει ή αναβοσβήνει με
κόκκινο χρώμα.
Η λυχνία k για το κάθισμα του συνο‐
δηγού ανάβει ή αναβοσβήνει με κόκ‐
κινο χρώμα όταν το κάθισμα είναι κα‐
τειλημμένο.
Ανάβει
4 δευτερόλεπτα μετά από την ενεργο‐
ποίηση της ανάφλεξης,
100 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση
του κινητήρα ή αφού διανυθεί μια ορι‐
σμένη απόσταση ή αντίστοιχα επιτευ‐
χθεί ορισμένη ταχύτητα μέχρι να
ασφαλιστεί η ζώνη ασφαλείας.

Αναβοσβήνει
Για 100 δευτερόλεπτα μετά από την
εκκίνηση του κινητήρα ή αφού διανυ‐
θεί μια ορισμένη απόσταση ή αντί‐
στοιχα επιτευχθεί ορισμένη ταχύτητα
μέχρι να ασφαλιστεί η ζώνη ασφα‐
λείας.
Πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας
3 48.

Αερόσακοι και εντατήρες
ζωνών ασφαλείας
Η λυχνία v ανάβει με κόκκινο χρώμα.
Όταν ανοίγετε το διακόπτη ανάφλε‐
ξης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει επί
4 δευτερόλεπτα περίπου. Εάν δεν
ανάψει, δεν σβήσει μετά από
4 δευτερόλεπτα ή ανάψει ενώ οδη‐
γείτε, σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη
στον εντατήρα της ζώνης ή στο σύ‐
στημα αερόσακων. Τα συστήματα
αυτά ενδέχεται να μην μπορέσουν να
ενεργοποιηθούν σε περίπτωση ατυ‐
χήματος.

Όργανα και χειριστήρια
Η ενδεικτική λυχνία v παραμένει συ‐
νεχώς αναμμένη ως ένδειξη ότι οι
εντατήρες ζωνών ασφαλείας ή οι αε‐
ρόσακοι έχουν ενεργοποιηθεί.

9 Προειδοποίηση
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για
την άμεση αποκατάσταση της αι‐
τίας της βλάβης.
Σύστημα αερόσακων, εντατήρες ζω‐
νών ασφαλείας 3 50, 3 47.

Απενεργοποίηση
αερόσακων
Η ενδεικτική λυχνία V για τον αερό‐
σακο του συνοδηγού ανάβει με κί‐
τρινο χρώμα.
Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμ‐
μένη, ο αερόσακος του συνοδηγού εί‐
ναι ενεργοποιημένος.
Η ενδεικτική λυχνία * για τον αερό‐
σακο του συνοδηγού ανάβει με κί‐
τρινο χρώμα.

Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι σβη‐
στή, ο αερόσακος του συνοδηγού εί‐
ναι απενεργοποιημένος.

Σύστημα φόρτισης
Η λυχνία p ανάβει ή αναβοσβήνει 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. Στους πετρελαιο‐
κινητήρες, ενδέχεται να έχει διακοπεί
η τροφοδοσία στη μονάδα του σερβό‐
φρενου. Απευθυνθείτε σε ένα συνερ‐
γείο.

Ενδεικτική λυχνία βλάβης
Η λυχνία Z ανάβει ή αναβοσβήνει με
κίτρινο χρώμα.
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Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης και σβήνει λίγο μετά την
εκκίνηση του κινητήρα.

Προσοχή
Η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει
ότι στο όχημα υπάρχει πρόβλημα
το οποίο χρειάζεται προσοχή. Εάν
οδηγήσετε το όχημα ενώ η ενδει‐
κτική λυχνία βλάβης είναι αναμ‐
μένη ή αναβοσβήνει, μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο σύστημα
ελέγχου εκπομπών καυσαερίων
και να επηρεαστεί η οικονομία καυ‐
σίμου και η διευθυντικότητα του
οχήματός σας. Απευθυνθείτε σε
ένα συνεργείο. Σας συνιστούμε να
απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτη‐
μένο επισκευαστή της περιοχής
σας.

Το όχημα πρέπει να
υποβληθεί σε σέρβις το
συντομότερο δυνατό
Η λυχνία g ανάβει με κίτρινο χρώμα
όταν το όχημα πρέπει να υποβληθεί
σε σέρβις.
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Ανάβει σε συνδυασμό με έναν κωδικό
προειδοποίησης.
Μηνύματα οχήματος 3 93.

Σύστημα φρένων και
συμπλέκτη
Στάθμη υγρού φρένων και
υγρού συμπλέκτη

Η λυχνία & ανάβει με κόκκινο χρώμα.
Ανάβει όταν λύσετε το χειρόφρενο εάν
η στάθμη του υγρού φρένων/συμπλέ‐
κτη είναι πολύ χαμηλή ή εάν υπάρχει
βλάβη στο σύστημα πέδησης 3 277.

9 Προειδοποίηση
Σταματήστε το όχημα. Μη συνεχί‐
σετε να οδηγείτε. Απευθυνθείτε σε
ένα συνεργείο.
Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης εάν το μηχανικό χειρό‐
φρενο είναι τραβηγμένο 3 254.

Λειτουργία πεντάλ

Η λυχνία 0 αναβοσβήνει με κίτρινο
χρώμα.
Πρέπει να πατήσετε το πεντάλ του συ‐
μπλέκτη για να τεθεί ο κινητήρας σε
λειτουργία. Σύστημα Stop-Start
3 244.

Σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS)
Η λυχνία u 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.
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τρο‐
χών 3 253.

Επιλογή μεγαλύτερης
σχέσης
Η [ ανάβει με πράσινο χρώμα ως εν‐
δεικτική λυχνία ή εμφανίζεται ως σύμ‐
βολο στο κέντρο πληροφοριών οδη‐
γού με οθόνη υψηλού επιπέδου όταν
συνιστάται η επιλογή μεγαλύτερης
σχέσης για λόγους εξοικονόμησης
καυσίμου.

Υδραυλικό τιμόνι
Η λυχνία c ανάβει με κίτρινο χρώμα.

Ανάβει με μειωμένη λειτουργία
υδραυλικού τιμονιού

Η λειτουργία υδραυλικού τιμονιού εί‐
ναι μειωμένη λόγω υπερθέρμανσης
του συστήματος. Η ενδεικτική λυχνία
σβήνει μόλις κρυώσει το σύστημα.
Σύστημα Stop-Start 3 244.

Ανάβει με απενεργοποιημένη
λειτουργία υδραυλικού τιμονιού

Βλάβη στο σύστημα υδραυλικού τιμο‐
νιού. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.

Όργανα και χειριστήρια
Ανάβει μετά από τη διακοπή της
ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού πρέπει
να βαθμονομηθεί για να μπορεί να λει‐
τουργήσει το σύστημα υδραυλικού τι‐
μονιού.
■ Για αυτόματη βαθμονόμηση, οδη‐
γήστε σε ευθεία γραμμή με σταθερή
χαμηλή ταχύτητα.
■ Εάν η ενδεικτική λυχνία παραμένει
αναμμένη, στρίψτε το τιμόνι από
τέρμα σε τέρμα για να διεξαχθεί χει‐
ροκίνητη βαθμονόμηση.
Η ενδεικτική λυχνία σβήνει όταν το σύ‐
στημα λειτουργεί και πάλι σωστά.

Σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης υπερήχων
Η λυχνία r ανάβει με κίτρινο
χρώμα.
Υπάρχει βλάβη στο σύστημα
ή
Υπάρχει βλάβη λόγω αισθητήρων οι
οποίοι είναι βρόμικοι ή έχουν καλυ‐
φθεί με πάγο ή χιόνι

ή
Παρεμβολές λόγω εξωτερικών πηγών
υπερήχων. Μόλις σταματήσουν οι
παρεμβολές, το σύστημα θα αρχίσει
να λειτουργεί κανονικά.
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για
την αποκατάσταση της αιτίας της βλά‐
βης του συστήματος.
Αισθητήρες στάθμευσης υπερήχων
3 258.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα
ευστάθειας εκτός
λειτουργίας
Η λυχνία n ανάβει.
Ανάβει όταν το σύστημα είναι απενερ‐
γοποιημένο.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα
ευστάθειας και Σύστημα
ελέγχου πρόσφυσης
Η λυχνία b ανάβει ή αναβοσβήνει με
κίτρινο χρώμα.
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Ανάβει

Υπάρχει σφάλμα στο σύστημα. Μπο‐
ρείτε να συνεχίσετε να οδηγείτε. Η ευ‐
στάθεια κατά την οδήγηση ενδέχεται
ωστόσο να μειωθεί ανάλογα με τις
συνθήκες του οδοστρώματος.
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για
την αποκατάσταση της αιτίας της βλά‐
βης.

Αναβοσβήνει

Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Η
ισχύς του κινητήρα ενδέχεται να μειω‐
θεί και το όχημα να φρενάρει αυτό‐
ματα σε ένα μικρό βαθμό.
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας
3 255, Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
3 255.

Σύστημα ελέγχου
πρόσφυσης εκτός
λειτουργίας
Η λυχνία k ανάβει.
Ανάβει όταν το σύστημα είναι απενερ‐
γοποιημένο.
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Προθέρμανση

Πίεση λαδιού κινητήρα

Η λυχνία ! ανάβει με κίτρινο χρώμα.
Ανάβει όταν το σύστημα προθέρμαν‐
σης είναι ενεργοποιημένο. Ενεργο‐
ποιείται μόνο όταν η εξωτερική θερ‐
μοκρασία είναι χαμηλή.

Η λυχνία I ανάβει με κόκκινο
χρώμα.
Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης και σβήνει λίγο μετά την
εκκίνηση του κινητήρα.

Φίλτρο σωματιδίων
πετρελαίου

Ανάβει όταν ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία

Η λυχνία % ανάβει ή αναβοσβήνει με
κίτρινο χρώμα.
Ανάβει ή αναβοσβήνει όταν το φίλτρο
σωματιδίων πετρελαίου χρειάζεται
καθαρισμό και οι προηγούμενες συν‐
θήκες οδήγησης δεν επέτρεψαν τον
αυτόματο καθαρισμό του. Συνεχίστε
να οδηγείτε και, εάν είναι εφικτό, φρο‐
ντίστε οι στροφές του κινητήρα να μη
μειωθούν κάτω από τις 2000 σ.α.λ.
Η λυχνία % σβήνει μόλις ολοκληρω‐
θεί η διαδικασία αυτοκαθαρισμού.
Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
3 247, Σύστημα Stop-Start 3 244.

Προσοχή
Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα
στο σύστημα λίπανσης του κινη‐
τήρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στον κινητήρα ή/και να
μπλοκάρουν οι κινητήριοι τροχοί.
1. Πατήστε το συμπλέκτη.
2. Επιλέξτε νεκρά, μετακινήστε τον
επιλογέα ταχυτήτων στη θέση N.
3. Βγείτε από το ρεύμα κύριας κυ‐
κλοφορίας το συντομότερο δυνα‐
τόν χωρίς να δημιουργήσετε πρό‐
βλημα στα επερχόμενα οχήματα.
4. Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης.

9 Προειδοποίηση
Όταν ο κινητήρας είναι σβηστός,
χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη δύ‐
ναμη για την πέδηση και για το χει‐
ρισμό του τιμονιού. Στη διάρκεια
της λειτουργίας Autostop, το σερ‐
βόφρενο εξακολουθεί να λειτουρ‐
γεί.
Μην αφαιρείτε το κλειδί εάν πρώτα
το όχημα δεν σταματήσει, διαφο‐
ρετικά η κλειδαριά του τιμονιού
μπορεί να ενεργοποιηθεί απροσ‐
δόκητα.
Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού πριν
απευθυνθείτε σε συνεργείο 3 274.

Χαμηλή στάθμη καυσίμου
Η λυχνία i ανάβει με κίτρινο χρώμα.
Ανάβει όταν η στάθμη στο ρεζερ‐
βουάρ είναι πολύ χαμηλή.
Καταλυτικός μετατροπέας 3 248.
Εξαέρωση του συστήματος πετρε‐
λαίου 3 279.

Όργανα και χειριστήρια

Σύστημα ακινητοποίησης
(immobiliser)
Η λυχνία d ανάβει ή αναβοσβήνει με
κίτρινο χρώμα.
Υπάρχει βλάβη στο ηλεκτρονικό σύ‐
στημα ακινητοποίησης (immobiliser).
Ο κινητήρας δεν μπορεί να τεθεί σε
λειτουργία.

Πατήστε το ποδόφρενο
Η λυχνία 0 αναβοσβήνει με κίτρινο
χρώμα.
Αναβοσβήνει όταν πρέπει να πατή‐
σετε το πεντάλ φρένου ή το πεντάλ
του συμπλέκτη για να θέσετε σε λει‐
τουργία το όχημα με σύστημα ηλε‐
κτρονικού κλειδιού 3 24.

Εξωτερικά φώτα
Η λυχνία 8 ανάβει με πράσινο
χρώμα.
Ανάβει όταν είναι αναμμένα τα εξωτε‐
ρικά φώτα 3 107.
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Μεγάλη σκάλα

Cruise control

Η λυχνία C ανάβει με μπλε χρώμα.
Ανάβει όταν είναι αναμμένη η μεγάλη
σκάλα και κατά το σινιάλο προβολέων
3 108.

Η λυχνία m ανάβει με λευκό ή πρά‐
σινο χρώμα.

Προβολέας ομίχλης

Ανάβει με πράσινο χρώμα

Η λυχνία > ανάβει με πράσινο
χρώμα.
Ανάβει όταν είναι αναμμένοι οι μπρο‐
στινοί προβολείς ομίχλης 3 110.

Πίσω προβολέας ομίχλης

Ανάβει με λευκό χρώμα

Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
Αποθηκεύτηκε μια συγκεκριμένη τα‐
χύτητα.
Cruise Control 3 256.

Καπό κινητήρα ανοικτό

Η λυχνία r ανάβει με κίτρινο χρώμα.
Ανάβει όταν είναι αναμμένος ο πίσω
προβολέας ομίχλης 3 110.

Η λυχνία / ανάβει με κίτρινο χρώμα.
Ανάβει όταν το καπό κινητήρα είναι
ανοικτό.
Σύστημα Stop-Start 3 244.

Αισθητήρας βροχής

Ανοικτή πόρτα

Η λυχνία < ανάβει με πράσινο
χρώμα.
Ανάβει όταν ο αυτόματος αισθητήρας
βροχής είναι ενεργοποιημένος 3 72.

Η λυχνία h ανάβει με κόκκινο χρώμα.
Ανάβει όταν ανοίξει κάποια πόρτα ή η
πόρτα του χώρου αποσκευών.
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Οθόνες πληροφοριών
Κέντρο πληροφοριών
οδηγού

Στην οθόνη μεσαίου επιπέδου, μπο‐
ρείτε να επιλέξετε τα παρακάτω βα‐
σικά μενού πατώντας το κουμπί
MENU:
■ Vehicle Information Menu (Μενού
πληροφοριών οχήματος)
■ Trip/Fuel Information Menu (Μενού
πληροφοριών διαδρομής/
καυσίμου)

■ X Vehicle Information Menu
(Μενού πληροφοριών οχήματος)
■ W Trip/Fuel Information Menu
(Μενού πληροφοριών διαδρομής/
καυσίμου)
■ s ECO Information Menu
(Μενού πληροφοριών ECO)
Ορισμένες από τις λειτουργίες που εμ‐
φανίζονται διαφέρουν όταν το αυτοκί‐
νητο βρίσκεται σε κίνηση και όταν εί‐
ναι ακίνητο, ενώ ορισμένες λειτουρ‐
γίες είναι ενεργές μόνο όταν οδηγείτε
το όχημα.
Εξατομίκευση οχήματος 3 97.

Επιλογή μενού και λειτουργιών

Μπορείτε να επιλέγετε τα μενού και τις
λειτουργίες με τα κουμπιά και το μο‐
χλοδιακόπτη των φλας.

Το κέντρο πληροφοριών οδηγού
(DIC) βρίσκεται στο ταμπλό και διατί‐
θεται ως μεσαία ή επάνω οθόνη.
Στην οθόνη υψηλού επιπέδου, μπο‐
ρείτε να επιλέξετε τα μενού πατώντας
το κουμπί MENU: Τα σύμβολα μενού
των μενού εμφανίζονται στην επάνω
γραμμή της οθόνης:

Όργανα και χειριστήρια
Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή
για να επιλέξετε ένα μενού ή να ρυθ‐
μίσετε μια αριθμητική τιμή.

Πατήστε το κουμπί MENU για να με‐
τακινηθείτε στα μενού ή να επιστρέ‐
ψετε από ένα υπομενού στο αμέσως
ανώτερο επίπεδο μενού.

Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή
για να επιλέξετε ένα υπομενού. Πατή‐
στε το κουμπί SET/CLR για επιβε‐
βαίωση.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στο υπομε‐
νού.
■ Unit (Μονάδα): Μπορείτε να αλλά‐
ξετε τις μονάδες μέτρησης που εμ‐
φανίζονται

Trip/Fuel Information Menu
(Μενού πληροφοριών
διαδρομής/καυσίμου)
Πατήστε το κουμπί SET/CLR για να
επιλέξετε μία λειτουργία ή να επιβε‐
βαιώσετε ένα μήνυμα.

Vehicle Information Menu
(Μενού πληροφοριών
οχήματος)

Στην οθόνη μεσαίου επιπέδου, πατή‐
στε το κουμπί MENU για να επιλέξετε
το Vehicle Information Menu (Μενού
πληροφοριών οχήματος) ή στην
οθόνη υψηλού επιπέδου επιλέξτε
X.
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Στην οθόνη μεσαίου επιπέδου, πατή‐
στε το κουμπί MENU για να επιλέξετε
το Trip/Fuel Information Menu (Μενού
πληροφοριών διαδρομής/καυσίμου)
ή επιλέξτε W στην οθόνη υψηλού
επιπέδου.
Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή
για να επιλέξετε ένα υπομενού. Πατή‐
στε το κουμπί SET/CLR για επιβε‐
βαίωση.
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ECO Information Menu (Μενού
πληροφοριών ECO)

Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐
λέξετε s στην επάνω γραμμή της
οθόνης υψηλού επιπέδου.
Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή
για να επιλέξετε ένα υπομενού. Πατή‐
στε το κουμπί SET/CLR για επιβε‐
βαίωση.
Τα υπομενού είναι:
■ Χιλιομετρητής ταξιδίου 1
■ Χιλιομετρητής ταξιδίου 2
Ο χιλιομετρητής ταξιδίου 2 διατίθεται
μόνο στα οχήματα με οθόνη υψηλού
επιπέδου.
Στα οχήματα με υπολογιστή ταξιδίου,
υπάρχουν περισσότερα υπομενού
διαθέσιμα.
Μενού πληροφοριών διαδρομής/καυ‐
σίμου, Υπολογιστής ταξιδίου 3 95.

■ Ένδειξη αλλαγής σχέσης: Η τρέ‐
χουσα σχέση εμφανίζεται μέσα σε
ένα βέλος. Το σύμβολο παραπάνω
συνιστά επιλογή μεγαλύτερης σχέ‐

σης για λόγους εξοικονόμησης καυ‐
σίμου.
Οθόνη δείκτη Eco: Η τρέχουσα κα‐
τανάλωση καυσίμου εμφανίζεται με
τη μορφή τμηματικών ενδείξεων.
Για οικονομική οδήγηση, προσαρ‐
μόστε τον τρόπο που οδηγείτε έτσι,
ώστε οι γεμάτες τμηματικές ενδείξεις
να βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο
Eco. Όσο περισσότερες τμηματικές
ενδείξεις είναι γεμάτες, τόσο υψη‐
λότερη είναι η κατανάλωση καυσί‐
μου. Ταυτόχρονα εμφανίζεται η τρέ‐
χουσα τιμή κατανάλωσης.

Όργανα και χειριστήρια
■ Top Consumers (Συσκευές
μεγαλύτερης καταλάνωσης): Τα
τρέχοντα ενεργοποιημένα συστή‐
ματα άνεσης με τη μεγαλύτερη κα‐
τανάλωση εμφανίζονται σε λίστα με
φθίνουσα σειρά. Εμφανίζονται οι
δυνατότητες εξοικονόμησης καυσί‐
μου. Όταν ένα σύστημα κατανάλω‐
σης απενεργοποιηθεί, δεν εμφανί‐
ζεται πλέον στη λίστα, και η τιμή κα‐
τανάλωσης ενημερώνεται.

■ Economy Trend (Τάση
οικονομίας): Εμφανίζει την ανά‐
λυση μέσης κατανάλωσης σε από‐
σταση 50 χλμ. Οι γεμάτες τμηματι‐
κές ενδείξεις δείχνουν την κατανά‐

λωση σε βήματα των 5 χλμ. και πώς
επηρεάζει η μορφολογία του εδά‐
φους ή η οδηγική συμπεριφορά την
κατανάλωση καυσίμου.
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Οθόνη γραφικών πληροφοριών

Οθόνη γραφικών
πληροφοριών, έγχρωμη
οθόνη πληροφοριών
Ανάλογα με τον εξοπλισμό του, το αυ‐
τοκίνητο διαθέτει οθόνη γραφικών
πληροφοριών ή έγχρωμη οθόνη πλη‐
ροφοριών. Η οθόνη πληροφοριών
βρίσκεται στο ταμπλό επάνω από το
σύστημα Ιnfotainment.

Ανάλογα με το εκάστοτε σύστημα
Ιnfotainment, η οθόνη γραφικών πλη‐
ροφοριών διατίθεται σε δύο εκδόσεις.
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Έγχρωμη οθόνη πληροφοριών

■ μηνύματα οχήματος 3 93
■ ρυθμίσεις για την εξατομίκευση του
οχήματος 3 97
Το είδος των πληροφοριών και ο τρό‐
πος με τον οποίο εμφανίζονται εξαρ‐
τάται από τον εξοπλισμό του οχήμα‐
τος και τις ρυθμίσεις.

Επιλογή λειτουργιών

Στην οθόνη γραφικών πληροφοριών
εμφανίζονται τα εξής:
■ ώρα 3 75
■ εξωτερική θερμοκρασία 3 75
■ ημερομηνία 3 75
■ σύστημα Infotainment, βλ. περι‐
γραφή του συστήματος
Ιnfotainment
■ ρυθμίσεις για την εξατομίκευση του
οχήματος 3 97

Στην έγχρωμη οθόνη πληροφοριών
εμφανίζονται με έγχρωμες ενδείξεις τα
εξής:
■ ώρα 3 75
■ εξωτερική θερμοκρασία 3 75
■ ημερομηνία 3 75
■ σύστημα Infotainment, βλ. περι‐
γραφή του συστήματος
Ιnfotainment
■ σύστημα πλοήγησης, βλ. περι‐
γραφή του συστήματος
Ιnfotainment
■ ρυθμίσεις συστήματος

Οι λειτουργίες και οι ρυθμίσεις είναι
προσβάσιμες μέσω της οθόνης.
Οι επιλογές γίνονται μέσω:
■ των μενού
■ κουμπιών λειτουργιών και του κου‐
μπιού Menu του συστήματος
Ιnfotainment

Όργανα και χειριστήρια
Επιλογή με το σύστημα Infotainment

Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία με‐
νού μέσω των μενού και χρησιμο‐
ποιώντας τα κουμπιά του συστήμα‐
τος Infotainment. Το κουμπί Menu
χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός
στοιχείου και την επιβεβαίωση της
επιλογής.
Για έξοδο από ένα μενού πατήστε
BACK.
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Μηνύματα οχήματος

Τα μηνύματα οχήματος προβάλλονται
με μορφή κωδικών αριθμών.

Τα μηνύματα μεταδίδονται μέσω του
κέντρου πληροφοριών οδηγού (DIC),
της οθόνης πληροφοριών ή με τη
μορφή προειδοποιητικών ήχων και
σημάτων. Επιβεβαιώστε τα προειδο‐
ποιητικά μηνύματα με το κουμπί πολ‐
λαπλών λειτουργιών. Εάν είναι απα‐
ραίτητο, απευθυνθείτε σε ένα συνερ‐
γείο.

Αρ. Μήνυμα οχήματος

Μηνύματα οχήματος στη μεσαία
οθόνη

2

Δεν ανιχνεύθηκε ασύρματο
τηλεχειριστήριο, πατήστε το
πεντάλ του συμπλέκτη για
επανεκκίνηση

5

Κλειδωμένη κολόνα τιμονιού

25

Βλάβη αριστερού μπροστινού
φλάς

26

Βλάβη αριστερού πίσω φλάς

27

Βλάβη δεξιού μπροστινού φλάς

28

Βλάβη δεξιού πίσω φλάς

35

Αντικαταστήστε τη μπαταρία
στο ασύρματο τηλεχειριστήριο

54

Νερό στο φίλτρο καυσίμου
(πετρελαίου)

65

Απόπειρα διάρρηξης

67

Σέρβις κλειδαριάς της κολόνας
του τιμονιού

75

Σέρβις συστήματος κλιματισμού

79

Συμπληρώστε λάδι κινητήρα
3 274
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Αρ. Μήνυμα οχήματος
81

Σέρβις κιβωτίου ταχυτήτων

82

Αλλάξτε το λάδι του κινητήρα το
συντομότερο δυνατό

84

Μειωμένη ισχύς κινητήρα
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Δεν ανιχνεύτηκε τηλεχειρι‐
στήριο, αλλάξτε θέση στο
ηλεκτρονικό κλειδί ή χρησιμο‐
ποιήστε την υποδοχή που
βρίσκεται στην κεντρική
κονσόλα
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Δεν ανιχνεύθηκε τηλεχειρι‐
στήριο, πατήστε φρένο για
επανεκκίνηση

94

Επιλέξτε την θέση Park στο
μοχλό ταχυτήτων
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Ο αερόσακος χρειάζεται σέρβις

134 Σφάλμα υποβοήθησης στάθ‐
μευσης, καθαρίστε τον προφυ‐
λακτήρα
136 Σέρβις στο σύστημα υποβοή‐
θησης στάθμευσης

Μηνύματα οχήματος στην
επάνω οθόνη

Τα μηνύματα οχήματος προβάλλονται
με μορφή κειμένου. Ακολουθήστε τις
οδηγίες που παρέχουν τα μηνύματα.
Το σύστημα προβάλλει μηνύματα για
τα ακόλουθα θέματα:
■ Στάθμη υγρών
■ Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού
■ Φρένα
■ Συστήματα κίνησης
■ Συστήματα ελέγχου οδηγικής συ‐
μπεριφοράς
■ Cruise control

■ Συστήματα ανίχνευσης εμποδίων
■ Φωτισμός, αντικατάσταση λαμπτή‐
ρων
■ Σύστημα υαλοκαθαριστήρων/πλύ‐
σης
■ Πόρτες, παράθυρα
■ Ασύρματο τηλεχειριστήριο
■ Ζώνες ασφαλείας
■ Συστήματα αερόσακων
■ Κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων
■ Πίεση ελαστικών
■ Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
■ Μπαταρία

Ηχητικές προειδοποιήσεις
Κατά την εκκίνηση του κινητήρα
ή ενώ οδηγείτε
■ Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν έχει
προσδεθεί.
■ Εάν το όχημα υπερβεί μια συγκε‐
κριμένη ταχύτητα με το χειρόφρενο
τραβηγμένο.

Όργανα και χειριστήρια
■ Στο κέντρο πληροφοριών οδηγού
εμφανίζεται ένας κωδικός προειδο‐
ποίησης.
■ Εάν το σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης ανιχνεύσει κάποιο
αντικείμενο.
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Υπολογιστής ταξιδίου
Τα μενού και οι λειτουργίες επιλέγο‐
νται με τα κουμπιά και το μοχλοδιακό‐
πτη των φλας 3 88.

Όταν το όχημα είναι
σταθμευμένο ή/και ανοίξει
κάποια πόρτα

■ Όταν το κλειδί βρίσκεται στο διακό‐
πτη ανάφλεξης.
■ Με τα εξωτερικά φώτα αναμμένα.

Σε λειτουργία Autostop

■ Εάν ανοίξει η πόρτα του οδηγού.
Στην οθόνη μεσαίου επιπέδου, πατή‐
στε το κουμπί MENU για να επιλέξετε
το Trip/Fuel Information Menu (Μενού
πληροφοριών διαδρομής/καυσίμου)
ή επιλέξτε W στην οθόνη υψηλού
επιπέδου.

Περιστρέψτε τον περιστροφικό ρυθμι‐
στή για να επιλέξετε ένα από τα υπο‐
μενού:
■ Χιλιομετρητής ταξιδίου 1
■ Χιλιομετρητής ταξιδίου 2
(μόνο οθόνη υψηλού επιπέδου)
■ Απόσταση που μπορεί να διανυθεί
με το υπολειπόμενο καύσιμο
■ Μέση κατανάλωση
■ Στιγμιαία κατανάλωση
■ Μέση ταχύτητα

96

Όργανα και χειριστήρια

Υπολογιστής ταξιδίου 1 και 2

Μπορείτε να μηδενίσετε τις ενδείξεις
των δύο υπολογιστών ταξιδίου ξεχω‐
ριστά για το χιλιομετρητή, τη μέση κα‐
τανάλωση και τη μέση ταχύτητα, γε‐
γονός που καθιστά εφικτή την εμφά‐
νιση διαφορετικών πληροφοριών τα‐
ξιδιών ανάλογα με τον οδηγό.
Για να μηδενίσετε τις ενδείξεις, πατή‐
στε το κουμπί SET/CLR σε κάθε πρό‐
γραμμα λειτουργίας επί μερικά δευτε‐
ρόλεπτα.

Μερικός χιλιομετρητής

Ο χιλιομετρητής ταξιδίου εμφανίζει
την καταγεγραμμένη απόσταση μετά
από κάποιο συγκεκριμένο μηδενισμό.
Ο χιλιομετρητής ταξιδίου μετρά απο‐
στάσεις έως 2000 χιλιομέτρων και αρ‐
χίζει ξανά από το 0.

Για επαναφορά πατήστε το κουμπί
Reset ή πατήστε το κουμπί SET/
CLR για λίγα δευτερόλεπτα.

Απόσταση που μπορεί να
διανυθεί με το υπολειπόμενο
καύσιμο

Η απόσταση που μπορεί να διανυθεί
με το υπολειπόμενο καύσιμο υπολο‐
γίζεται με βάση την ποσότητα του καυ‐
σίμου που απομένει στο ρεζερβουάρ
και την τρέχουσα κατανάλωση. Στην
οθόνη εμφανίζονται μέσες τιμές.
Μετά τον ανεφοδιασμό καυσίμου, η
απόσταση που μπορεί να διανυθεί με
το υπολειπόμενο καύσιμο ενημερώ‐
νεται αυτόματα μετά από λίγο.
Όταν η στάθμη καυσίμου στο ρεζερ‐
βουάρ είναι χαμηλή, στο κέντρο πλη‐
ροφοριών οδηγού εμφανίζεται ένα μή‐
νυμα.
Επίσης ανάβει η ενδεικτική λυ‐
χνία i στο δείκτη καυσίμου.

Μέση κατανάλωση

Ένδειξη μέσης κατανάλωσης. Μπο‐
ρείτε να μηδενίσετε τη μέτρηση οποια‐
δήποτε στιγμή.
Για επαναφορά πατήστε το πλήκτρο
SET/CLR για λίγα δευτερόλεπτα.

Όργανα και χειριστήρια
Στιγμιαία κατανάλωση

Ένδειξη στιγμιαίας κατανάλωσης. Σε
χαμηλές ταχύτητες, εμφανίζεται η κα‐
τανάλωση ανά ώρα.

Προσοχή
Η στιγμιαία και η μέση κατανά‐
λωση καυσίμου μπορεί να διαφέ‐
ρει ανάλογα με τις συνθήκες οδή‐
γησης, τον τρόπο οδήγησης ή την
ταχύτητα του οχήματος.

Μέση ταχύτητα

Ένδειξη μέσης ταχύτητας. Μπορείτε
να μηδενίσετε τη μέτρηση οποιαδή‐
ποτε στιγμή.
Για επαναφορά πατήστε το πλήκτρο
SET/CLR για λίγα δευτερόλεπτα.
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Εξατομίκευση οχήματος
Προσωπικές ρυθμίσεις
οχήματος
Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις παρα‐
μέτρους του οχήματος, τροποποιώ‐
ντας τις ρυθμίσεις στο Κέντρο πληρο‐
φοριών οδηγού και στην οθόνη πλη‐
ροφοριών.
Ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχή‐
ματος, ορισμένες από τις λειτουργίες
που περιγράφονται παρακάτω μπο‐
ρεί να μην είναι διαθέσιμες.

Ρυθμίσεις στο κέντρο
πληροφοριών οδηγού

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις
Unit (Μονάδα) με τα κουμπιά στο μο‐
χλοδιακόπτη των φλας.

Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐
λέξετε το Vehicle Information Menu
(Μενού πληροφοριών οχήματος) ή
στην οθόνη υψηλού επιπέδου επι‐
λέξτε X.
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Ρυθμίσεις στην οθόνη γραφικών
πληροφοριών
CD 300/CD 400

Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων Unit
(Μονάδα).
Μπορείτε να αλλάξετε τις προβαλλό‐
μενες μονάδες.
Πατήστε το κουμπί SET/CLR και πε‐
ριστρέψτε το ρυθμιστικό δακτύλιο για
να επιλέξετε μια από τις μονάδες.
■ Unit (Μονάδα)1: Μεγάλη Βρετανία
■ Unit (Μονάδα)2: Ηνωμένες Πολι‐
τείες
■ Unit (Μονάδα)3: Ευρώπη
Πατήστε το κουμπί SET/CLR για επι‐
βεβαίωση.

Ενεργοποιήστε το σύστημα
Infotainment και πατήστε το κουμπί
CONFIG. Εμφανίζεται το μενού
Settings (Ρυθμίσεις).

Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω
ρυθμίσεις από το κουμπί MENU:
■ Languages (Γλώσσες)
■ Time Date (Ώρα και ημερομηνία)
■ Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου)
■ Vehicle settings (Ρυθμίσεις
οχήματος)
Στα αντίστοιχα υπομενού μπορείτε να
τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμί‐
σεις:
Languages (Γλώσσες)
Επιλογή της επιθυμητής γλώσσας.

Όργανα και χειριστήρια
Time Date (Ώρα και ημερομηνία)
Βλ. Ρολόι 3 75 και ενότητα
Infotainment για περισσότερες πλη‐
ροφορίες.
Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου)
Ανατρέξτε στην ενότητα Infotainment
για περισσότερες πληροφορίες.
Vehicle settings (Ρυθμίσεις
οχήματος)

■ Climate and air quality
(Κλιματισμός και ποιότητα αέρα)
Auto fan speed (Αυτόματη ταχύτητα
ανεμιστήρα): Ρυθμίζει την ταχύτητα

του ανεμιστήρα, υψηλή / μεσαία /
χαμηλή.
Automatic air recirculation
(Αυτόματη ανακυκλοφορία αέρα):
Ρυθμίζει την ευαισθησία AQS (αι‐
σθητήρας ποιότητας αέρα), χα‐
μηλή / υψηλή.
Auto demist (Αυτόματη
αποθάμβωση): on / off (ενεργο‐
ποίηση ή απενεργοποίηση της αυ‐
τόματης λειτουργίας αποθάμβω‐
σης).
Auto rear demist (Αυτόματη
αποθάμβωση πίσω): on / off (ενερ‐
γοποίηση ή απενεργοποίηση της
αυτόματης λειτουργίας αποθάμβω‐
σης πίσω παρμπρίζ).
■ Comfort settings (Ρυθμίσεις
άνεσης)
Chime volume (Ένταση ηχητ.
ειδοποίησης): Αλλαγή της έντασης
των ηχητικών προειδοποιήσεων.
Rear auto wipe in reverse (Αυτόμ.
λειτουργία πίσω υαλοκαθ/ρα κατά
την όπισθεν): Ενεργοποίηση ή απε‐
νεργοποίηση της αυτόματης ενερ‐
γοποίησης του υαλοκαθαριστήρα
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του πίσω παρμπρίζ όταν επιλέγεται
η όπισθεν.
■ Park assist / Collision detection
(Υποβοήθηση στάθμευσης/
Ανίχνευση σύγκρουσης)
Park assist (Υποβοήθηση
στάθμευσης): Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση των αισθητήρων
υπερήχων.
■ Exterior ambient lighting
(Εξωτερικός ατμοσφαιρικός
φωτισμός)
Exterior lighting by unlocking
(Φώτα εντοπισμού οχήματος):
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του φωτισμού εισόδου.
Duration upon exit of vehicle
(Διάρκεια φωτισμού μετά την έξοδο
από το όχημα): Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση και αλλαγή της
διάρκειας του φωτισμού εξόδου.
■ Power door locks (Ηλεκτρικό
κλείδωμα θυρών)
Stop door lock if door open
(Αποτροπή κλειδώματος θυρών με
ανοικτή πόρτα): Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της λειτουργίας

100

Όργανα και χειριστήρια

αυτόματου κλειδώματος των θυρών
όταν κάποια πόρτα είναι ανοικτή.
■ Remote locking, unlocking, starting
(Τηλεχειριζόμενο κλείδωμα,
ξεκλείδωμα, εκκίνηση)
Remote unlock feedback (Σήμα
ξεκλειδώματος με τηλεχ/ριο): Ενερ‐
γοποίηση ή απενεργοποίηση της
ανταπόκρισης των αλάρμ κατά το
ξεκλείδωμα.
Remote lock feedback (Σήμα
κλειδώματος με τηλεχ/ριο): Ενεργο‐
ποίηση ή απενεργοποίηση της
ανταπόκρισης των αλάρμ κατά το
ξεκλείδωμα.
Remote door unlock (Ξεκλείδωμα
θυρών με τηλεχ/ριο): Αλλαγή της
παραμετροποίησης ώστε να ξεκλει‐
δώνει μόνο η πόρτα του οδηγού ή
όλες οι πόρτες κατά το ξεκλείδωμα.
■ Restore factory settings
(Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων)
Restore factory settings
(Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων): Επαναφορά όλων των

ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις στην έγχρωμη οθόνη
πληροφοριών

Navi 600
Πατήστε το κουμπί CONFIG. Εμφανί‐
ζεται το μενού Settings (Ρυθμίσεις).

■ Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου)
■ Phone settings (Ρυθμίσεις
τηλεφώνου)
■ Navigation settings (Ρυθμίσεις
πλοήγησης)
■ Vehicle settings (Ρυθμίσεις
οχήματος)
■ Display settings (Ρυθμίσεις
οθόνης)
Στα αντίστοιχα υπομενού μπορείτε να
τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμί‐
σεις:
Languages (Γλώσσες)
Επιλογή της επιθυμητής γλώσσας.
Time & Date (Ώρα & ημερομηνία)
Βλ. Ρολόι 3 75.

Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω
ρυθμίσεις περιστρέφοντας και πατώ‐
ντας το κουμπί πολλαπλών λειτουρ‐
γιών:
■ Languages (Γλώσσες)
■ Time & Date (Ώρα & ημερομηνία)

Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου)
Ανατρέξτε στην περιγραφή του συ‐
στήματος Ιnfotainment στην ενότητα
Infotainment.

Όργανα και χειριστήρια
Phone settings (Ρυθμίσεις
τηλεφώνου)
Ανατρέξτε στην περιγραφή του συ‐
στήματος Ιnfotainment στην ενότητα
Infotainment.
Navigation settings (Ρυθμίσεις
πλοήγησης)
Ανατρέξτε στην περιγραφή του συ‐
στήματος Ιnfotainment στην ενότητα
Infotainment.
Vehicle settings (Ρυθμίσεις
οχήματος)

■ Climate and air quality
(Κλιματισμός και ποιότητα αέρα)

Auto fan speed (Αυτόματη ρύθμιση
ταχύτητας ανεμιστήρα): Τροπο‐
ποιεί τη ρύθμιση του ανεμιστήρα. Η
νέα ρύθμιση θα ισχύσει μόλις ο δια‐
κόπτης ανάφλεξης κλείσει και ανοί‐
ξει ξανά.
Climate control mode (Λειτουργία
ελέγχου κλιματισμού): Ενεργοποιεί
ή απενεργοποιεί την ψύξη.
Auto demist (Αυτόμ.
αποθάμβωση): Υποστηρίζει την
αποθάμβωση του παρμπρίζ, επιλέ‐
γοντας αυτόματα τις απαραίτητες
ρυθμίσεις και τη λειτουργία αυτόμα‐
του κλιματισμού.
Auto rear demist (Αυτόμ.
αποθάμβωση πίσω): Αυτόματη
ενεργοποίηση του πίσω θερμαινό‐
μενου παρμπρίζ.
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■ Comfort settings (Ρυθμίσεις
άνεσης)
Chime volume (Ένταση ηχητικής
ένδειξης): Αλλαγή της έντασης των
ηχητικών προειδοποιήσεων.
Rear auto wipe in reverse (Αυτόμ.
λειτουργία πίσω υαλοκαθ/ρα κατά
την όπισθεν): Ενεργοποίηση ή απε‐
νεργοποίηση της αυτόματης ενερ‐
γοποίησης του υαλοκαθαριστήρα
του πίσω παρμπρίζ όταν επιλέγεται
η όπισθεν.
■ Park assist / Collision detection
(Υποβοήθηση στάθμευσης /
Ανίχνευση σύγκρουσης)
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Park assist (Υποβοήθηση
στάθμευσης): Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της υποβοήθη‐
σης στάθμευσης με αισθητήρες
υπερήχων.
■ Exterior ambient lighting
(Εξωτερικός ατμοσφαιρικός
φωτισμός)
Duration upon exit of vehicle
(Διάρκεια κατά την έξοδο από το
όχημα): Ενεργοποίηση ή απενερ‐
γοποίηση και αλλαγή της διάρκειας
του φωτισμού εξόδου.
Exterior lighting by unlocking
(Ενεργ/ση εξωτερικών φώτων με το
ξεκλείδωμα): Ενεργοποίηση ή απε‐
νεργοποίηση του φωτισμού εισό‐
δου.
■ Power door locks (Ηλεκτρικό
κλείδωμα θυρών)
Prevent doorlock while door open
(Αποτροπή κλειδώματος θυρών με
ανοικτή πόρτα): Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της λειτουργίας
αυτόματου κλειδώματος των θυρών
όταν κάποια πόρτα είναι ανοικτή.

■ Lock / Unlock / Start by remote
(Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα / Εκκίνηση
με τηλεχ/ριο)
Remote unlock feedback (Σήμα
ξεκλειδώματος με τηλεχ/ριο): Ενερ‐
γοποίηση ή απενεργοποίηση της
ανταπόκρισης των αλάρμ κατά το
ξεκλείδωμα.
Remote door unlock (Ξεκλείδωμα
θυρών με τηλεχ/ριο): Αλλαγή της
παραμετροποίησης ώστε να ξεκλει‐
δώνει μόνο η πόρτα του οδηγού ή
όλες οι πόρτες κατά το ξεκλείδωμα.
Auto relock doors (Αυτόματο
επανακλείδωμα θυρών): Ενεργο‐
ποίηση ή απενεργοποίηση της λει‐
τουργίας αυτόματης επανάληψης
κλειδώματος ύστερα από ξεκλεί‐
δωμα χωρίς να ανοίξετε το όχημα.
■ Restore factory settings
(Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων)
Restore factory settings
(Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων): Επαναφορά όλων των
ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις.

Display settings (Ρυθμίσεις οθόνης)
Μπορείτε να επιλέξετε τις εξής ρυθμί‐
σεις οθόνης:
■ Day mode (Λειτουργία ημέρας):
Βελτιστοποίηση για συνθήκες φω‐
τός ημέρας.
■ Night mode (Λειτουργία νύχτας):
Βελτιστοποίηση για το σκοτάδι.
■ Automatic mode (Αυτόματη
λειτουργία): Η οθόνη αλλάζει λει‐
τουργία όταν τα φώτα του οχήματος
ανάβουν/σβήνουν.

Ρυθμίσεις στην οθόνη
πληροφοριών

Σύστημα ήχου
Πατήστε το κουμπί CONFIG για το με‐
νού Ρυθμίσεις.

Όργανα και χειριστήρια
Στα αντίστοιχα υπομενού μπορείτε να
τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμί‐
σεις:
Γλώσσες
Επιλογή της επιθυμητής γλώσσας.
Ώρα Ημερομηνία
Βλέπε εγχειρίδιο του συστήματος
infotainment για περισσότερες πλη‐
ροφορίες.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στο με‐
νού ρυθμίσεων που θέλετε και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.
Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες
ρυθμίσεις:
■ Γλώσσες
■ Ώρα Ημερομηνία
■ Ρυθμίσεις ραδιοφώνου
■ Ρυθμίσεις Bluetooth
■ Ρυθμίσεις οχήματος

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου
Βλέπε εγχειρίδιο του συστήματος
infotainment για περισσότερες πλη‐
ροφορίες.
Ρυθμίσεις Bluetooth
Βλέπε εγχειρίδιο του συστήματος
infotainment για περισσότερες πλη‐
ροφορίες.
Ρυθμίσεις οχήματος
■ Κλιματισμός και ποιότητα αέρα
Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα:
Ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμι‐
στήρα, υψηλή / μεσαία / χαμηλή.
Αυτόματη ανακυκλοφορία αέρα:
Ρυθμίζει την ευαισθησία AQS (αι‐
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σθητήρας ποιότητας αέρα), χα‐
μηλή / υψηλή.
Auto demist: on / off (ενεργοποίηση
ή απενεργοποίηση της αυτόματης
λειτουργίας αποθάμβωσης).
Αποθάμβωση πίσω παρμπρίζ
: on / off (ενεργοποίηση ή απενερ‐
γοποίηση της αυτόματης λειτουρ‐
γίας αποθάμβωσης πίσω παρ‐
μπρίζ).
■ Ρυθμίσεις άνεσης
Ένταση ηχητικής προειδοποίησης:
Αλλαγή της έντασης των ηχητικών
προειδοποιήσεων.
Αυτ. λειτουργία πίσω υαλοκαθ/ρα
κατά την όπισθεν
: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της αυτόματης ενεργοποίησης του
υαλοκαθαριστήρα του πίσω παρ‐
μπρίζ όταν επιλέγεται η όπισθεν.
■ Υποβοήθηση στάθμευσης/
Ανίχνευση σύγκρουσης
Υποβοήθηση στάθμευσης: Ενεργο‐
ποίηση ή απενεργοποίηση των αι‐
σθητήρων υπερήχων.
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■ 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 φωτι‐
σμού εξόδου.
■ Ηλεκτρικές κλειδαριές θυρών
Διακοπή κλειδώματος εάν η πόρτα
είναι ανοικτή: Ενεργοποίηση ή απε‐
νεργοποίηση της λειτουργίας αυτό‐
ματου κλειδώματος των θυρών
όταν κάποια πόρτα είναι ανοικτή.
■ Κλείδωμα, ξεκλείδωμα, εκκίνηση με
τηλεχειριστήριο
Επιβεβαίωση ξεκλειδώματος με
τηλεχ/ριο:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της ανταπόκρισης των αλάρμ κατά
το ξεκλείδωμα.
Επιβεβαίωση κλειδώματος με
τηλεχ/ριο: Ενεργοποίηση ή απενερ‐

γοποίηση της ανταπόκρισης των
αλάρμ κατά το κλείδωμα.
Παθητικό ξεκλείδωμα θυρών: Αλ‐
λαγή της παραμετροποίησης ώστε
να ξεκλειδώνει μόνο η πόρτα του
οδηγού ή όλες οι πόρτες κατά το ξε‐
κλείδωμα.
Προειδοποίηση ξεχασμένου τηλεχ/
ρίου μέσα στο όχημα: Επιλέξτε
Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.
■ Restore factory settings (Επανα‐
φορά εργοστασιακών ρυθμίσεων):
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων
στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις στην οθόνη
πληροφοριών

Chevrolet MyLink
Όταν το ηχοσύστημα είναι ενεργο‐
ποιημένο, πατήστε ; στο πλαίσιο χει‐
ριστηρίων.

Πατήστε ρυθμίσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες
ρυθμίσεις:
■ ρυθμίσεις ώρας & ημερομηνίας
■ ρυθμίσεις ραδιοφώνου
■ ρυθμίσεις σύνδεσης
■ ρυθμίσεις οχήματος
■ γλώσσα
■ κύλιση κειμένου
■ ένταση ήχου μπιπ αφής
■ μέγ. ένταση ήχου κατά την εκκίνηση
■ έκδοση συστήματος
■ DivX(R) VOD

Όργανα και χειριστήρια
Στα αντίστοιχα υπομενού μπορείτε να
τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμί‐
σεις:
ρυθμίσεις ώρας & ημερομηνίας
Βλέπε εγχειρίδιο του συστήματος
infotainment για περισσότερες πλη‐
ροφορίες.
ρυθμίσεις ραδιοφώνου
Βλέπε εγχειρίδιο του συστήματος
infotainment για περισσότερες πλη‐
ροφορίες.
ρυθμίσεις σύνδεσης
Βλέπε εγχειρίδιο του συστήματος
infotainment για περισσότερες πλη‐
ροφορίες.
ρυθμίσεις οχήματος
■ κλιματισμός & ποιότητα αέρα
αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα:
Ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμι‐
στήρα, υψηλή / μεσαία / χαμηλή.
αισθητήρας ποιότητας αέρα: Ρυθ‐
μίζει την ευαισθησία AQS (αισθητή‐
ρας ποιότητας αέρα), χαμηλή /
υψηλή.

πρόγραμμα λειτουργίας
συστήματος κλιματισμού: απε‐
νεργ. / ενεργ. / τελευταία ρύθμιση
αυτόμ. αποθάμβωση: ενεργ. / απε‐
νεργ.
αυτόμ. αποθάμβωση πίσω
παρμπρίζ: ενεργ. / απενεργ.
■ άνεση & ευκολία
ένταση ηχητικής ένδειξης: Αλλαγή
της έντασης των ηχητικών προειδο‐
ποιήσεων.
αυτ. λειτουργία πίσω υαλοκαθ/ρα
κατά την όπισθεν: Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της αυτόματης
ενεργοποίησης του υαλοκαθαρι‐
στήρα του πίσω παρμπρίζ όταν επι‐
λέγεται η όπισθεν.
■ σύγκρουση / ανίχνευση
υποβοήθηση στάθμευσης: Ενεργο‐
ποίηση ή απενεργοποίηση των αι‐
σθητήρων υπερήχων.
■ φωτισμός
φωτισμός εξόδου: Απενεργ./ 30
δευτ./ 60 δευτ. / 120 δευτ.
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φώτα εντοπισμού οχήματος: Επι‐
λέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργο‐
ποίηση.
■ ηλεκτρικές κλειδαριές θυρών
προστασία ακούσιου κλειδώματος
ξεκλείδωτων θυρών: Επιλέξτε
Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.
καθυστέρηση κλειδώματος θυρών:
Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενερ‐
γοποίηση.
■ ρυθμίσεις κλειδώματος,
ξεκλειδώματος
σύστημα παθητικής εισόδου,
ξεκλείδωμα: Επιλογή όλων των θυ‐
ρών/πόρτας οδηγού.
επιβεβαίωση φώτων για το
ξεκλείδωμα με τηλεχ/ριο: Επιλογή
φλας/απενεργ. φλας.
επιβεβαίωση φώτων & ηχητική
επιβεβαίωση κόρνας για το
κλείδωμα με τηλεχ/ριο: Επιλογή
φώτων μόνο/ φώτων & κόρνας/
κόρνας μόνο/ απενεργ.
ξεκλείδωμα πόρτας με τηλεχ/ριο:
Επιλογή όλων των θυρών/πόρτας
οδηγού.
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Όργανα και χειριστήρια

υπενθύμιση ξεχασμένου τηλεχ/ρίου
μέσα στο όχημα: Επιλέξτε Ενεργο‐
ποίηση ή Απενεργοποίηση.
■ επιλογή πίσω κάμερας: Αυτό το με‐
νού εμφανίζεται μόνο όταν στο
όχημα έχει τοποθετηθεί σύστημα
RVC (κάμερα πίσω θέασης).
σύμβολα: Επιλέξτε Ενεργοποίηση
ή Απενεργοποίηση.
οδηγίες: Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή
Απενεργοποίηση.
■ εργοστασιακές ρυθμίσεις
οχήματος: Επαναφέρετε τις τιμές
ρύθμισης στις εργοστασιακές προε‐
πιλεγμένες ρυθμίσεις.
γλώσσα
Επιλογή της επιθυμητής γλώσσας.
κύλιση κειμένου
Βλέπε εγχειρίδιο του συστήματος
infotainment για περισσότερες πλη‐
ροφορίες.
ένταση ήχου μπιπ αφής
Βλέπε εγχειρίδιο του συστήματος
infotainment για περισσότερες πλη‐
ροφορίες.

μέγ. ένταση ήχου κατά την εκκίνηση
Βλέπε εγχειρίδιο του συστήματος
infotainment για περισσότερες πλη‐
ροφορίες.
έκδοση συστήματος
Βλέπε εγχειρίδιο του συστήματος
infotainment για περισσότερες πλη‐
ροφορίες.
DivX(R) VOD
Βλέπε εγχειρίδιο του συστήματος
infotainment για περισσότερες πλη‐
ροφορίες.

Φωτισμός

Φωτισμός

Εξωτερικός φωτισμός
Διακόπτης φώτων
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Στα οχήματα χωρίς αυτόματη ρύθμιση
φώτων
7 = Σβηστά
Η αυτόματη ρύθμιση φώτων είναι πά‐
ντοτε ενεργή όταν ανοίγετε το διακό‐
πτη ανάφλεξης.
Όταν τα φώτα είναι αναμμένα, ανάβει
η ενδεικτική λυχνία 8. Ενδεικτική λυ‐
χνία 8 3 87.

Εξωτερικός φωτισμός ................. 107
Πλαφονιέρες .............................. 111
Στοιχεία φωτισμού ...................... 113

Αυτόματη ρύθμιση φώτων

Περιστρέψτε το διακόπτη φώτων:
AUTO = Αυτόματη ρύθμιση φώτων
ανάλογα με τις εξωτερικές
συνθήκες φωτισμού.
m
= Ενεργοποίηση ή απενερ‐
γοποίηση της αυτόματης
ρύθμισης φώτων. Ο διακό‐
πτης επιστρέφει στη θέση
AUTO.
= Φώτα στάθμευσης
8
= Προβολείς
9
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Φωτισμός

Λειτουργία αυτόματης ρύθμισης
φώτων

Μεγάλη σκάλα

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυ‐
τόματης ρύθμισης φώτων με τον κινη‐
τήρα σε λειτουργία, το σύστημα μετα‐
βαίνει από τα φώτα πορείας ημέρας
στη λειτουργία των προβολέων ή αντί‐
στροφα ανάλογα με τις συνθήκες φω‐
τισμού και τις πληροφορίες που πα‐
ρέχει το σύστημα του αισθητήρα βρο‐
χής.
Φώτα πορείας ημέρας
Τα φώτα πορείας ημέρας βελτιώνουν
την ορατότητα του οχήματος στη
διάρκεια της ημέρας.
Τα πίσω φώτα δεν ανάβουν.
Αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων
Οι προβολείς και τα πίσω φώτα ανά‐
βουν σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτι‐
σμού.
Επιπλέον οι προβολείς ανάβουν αν οι
υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ έχουν
ενεργοποιηθεί για αρκετά περάσματα.

σαία σκάλα. Η μεγάλη σκάλα των
προβολέων μπορεί να τυφλώσει
προσωρινά τους άλλους οδηγούς,
με αποτέλεσμα να προκληθεί σύγ‐
κρουση.

Σινιάλο προβολέων
Για να ενεργοποιήσετε το σινιάλο
προβολέων, τραβήξτε το μοχλοδιακό‐
πτη.

Για να μεταβείτε από τη μεσαία στη
μεγάλη σκάλα, πιέστε το μοχλοδιακό‐
πτη.
Για να μεταβείτε στη μεσαία σκάλα,
πιέστε το μοχλοδιακόπτη ξανά ή τρα‐
βήξτε τον.

9 Προειδοποίηση
Όταν πλησιάζετε επερχόμενα οχή‐
ματα ή όταν προπορεύονται άλλα
οχήματα, γυρίζετε πάντοτε τους
προβολείς από τη μεγάλη στη με‐

Φωτισμός

Ρύθμιση της δέσμης των
προβολέων
Χειροκίνητη ρύθμιση ύψους
δέσμης προβολέων

2 = Όλα τα καθίσματα κατειλημμένα
και φορτίο στο χώρο απο‐
σκευών
3 = Κάθισμα οδηγού κατειλημμένο
και φορτίο στο χώρο απο‐
σκευών
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Αλάρμ

Προβολείς κατά την
οδήγηση στο εξωτερικό

Για να ρυθμίσετε το ύψος της δέσμης
προβολέων ανάλογα με το φορτίο του
οχήματος ώστε το φως να μην είναι
εκτυφλωτικό: περιστρέψτε τον περι‐
στροφικό διακόπτη ? στην επιθυμητή
θέση.
0 = Μπροστινά καθίσματα κατει‐
λημμένα
1 = Όλα τα καθίσματα κατειλημμένα

Η ασύμμετρη δέσμη προβολέων διευ‐
ρύνει την ορατότητα στο άκρο του
οδοστρώματος στην πλευρά του συ‐
νοδηγού.
Ωστόσο, όταν οδηγείτε σε χώρες
όπου κανονικά οδηγούν στο αντίθετο
ρεύμα κυκλοφορίας, πρέπει να ρυθ‐
μίζετε τους προβολείς ώστε το φως να
μην είναι εκτυφλωτικό για τα επερχό‐
μενα οχήματα.
Οι προβολείς πρέπει να ρυθμίζονται
σε συνεργείο.

Για να τα ενεργοποιήσετε, πατήστε το
κουμπί ¨.
Τα αλάρμ ενεργοποιούνται αυτόματα
εάν ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι.
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Φωτισμός

Φλάς για στροφή και
αλλαγή λωρίδας

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

Για να τα ενεργοποιήσετε, πατήστε το
κουμπί >.

Πίσω προβολείς ομίχλης

Μπροστινοί προβολείς
ομίχλης
Μοχλοδιακόπτης
προς τα επάνω
Μοχλοδιακόπτης
προς τα κάτω

= Δεξί φλας
= Αριστερό
φλας

Εάν μετακινήσετε το μοχλοδιακόπτη
μετά το σημείο αντίστασης, τα φλας
παραμένουν συνεχώς αναμμένα.
Όταν επαναφέρετε το τιμόνι στην ευ‐
θεία θέση, τα φλας σβήνουν αυτό‐
ματα.

Για να τα ενεργοποιήσετε, πατήστε το
κουμπί r.
Διακόπτης φώτων στη θέση Auto:
ανάβοντας το πίσω φως ομίχλης,
ανάβουν αυτόματα οι προβολείς.
Διακόπτης φώτων στη θέση 8: ο
πίσω προβολέας ομίχλης μπορεί να
ανάψει μόνο μαζί με τους μπροστι‐
νούς προβολείς ομίχλης.

Φωτισμός

Φώτα στάθμευσης

Φώτα όπισθεν
Το φως όπισθεν ανάβει όταν ο διακό‐
πτης ανάφλεξης είναι ανοικτός και
επιλέξετε την όπισθεν.
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Πλαφονιέρες
Διακόπτης φωτισμού
πίνακα οργάνων

Θολωμένα κρύσταλλα
φώτων

Όταν το όχημα είναι σταθμευμένο,
μπορείτε να ανάψετε τα μπροστινό και
το πίσω φως στάθμευσης στη μία
πλευρά του οχήματος:
1. Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης.
2. Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη
των φλας τέρμα πάνω (δεξιά φώτα
στάθμευσης) ή τέρμα κάτω (αρι‐
στερά φώτα στάθμευσης).
Η ρύθμιση επιβεβαιώνεται με ένα
σήμα και την αντίστοιχη ενδεικτική λυ‐
χνία των φλας.

Η εσωτερική επιφάνεια των κρυστάλ‐
λων των φώτων ενδέχεται να θαμπώ‐
σει σε συνθήκες υγρασίας και χαμη‐
λής θερμοκρασίας, σε περίπτωση
ισχυρής βροχόπτωσης ή μετά το πλύ‐
σιμο. Το θάμπωμα εξαφανίζεται γρή‐
γορα από μόνο του - για να επιταχύ‐
νετε την αποθάμβωση, ανάψτε τους
προβολείς.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινό‐
τητα των ακόλουθων φώτων όταν εί‐
ναι αναμμένα τα εξωτερικά φώτα:
■ Φωτισμός πίνακα οργάνων
■ Οθόνη πληροφοριών
■ Φωτιζόμενοι διακόπτες και χειρι‐
στήρια
Γυρίστε τον περιστροφικό διακό‐
πτη A και κρατήστε τον μέχρι να επι‐
τευχθεί η επιθυμητή φωτεινότητα.
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Φωτισμός

Πλαφονιέρες
Πλαφονιέρα

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη:
w
= Αυτόματη ενεργο‐
ποίηση και απε‐
νεργοποίηση
Πατήστε το
= Διαρκώς αναμμέ‐
κουμπί u
νες
Πατήστε το
= Πάντοτε σβηστές
κουμπί v

Φώτα ανάγνωσης

Κατά την είσοδο και έξοδο από το
όχημα, οι πλαφονιέρες ανάβουν αυ‐
τόματα και σβήνουν μετά από λίγο.
Ανάβει για λίγο ακόμη κι αν έχετε
αφαιρέσει το κλειδί από το διακόπτη
ανάφλεξης.
Για να τα ανάψετε/σβήσετε, πατήστε
το κουμπί s και t.

Φωτισμός σκιαδίων
Ο φωτισμός ανάβει όταν ανοίξετε το
κάλυμμα.

Φωτισμός

Στοιχεία φωτισμού
Φωτισμός εισόδου
Οι προβολείς, τα φώτα στάθμευσης,
τα πίσω φώτα και οι πλαφονιέρες ανά‐
βουν για λίγο όταν ξεκλειδώνετε το
όχημα με το τηλεχειριστήριο. Η λει‐
τουργία αυτή σας διευκολύνει να εντο‐
πίσετε το αυτοκίνητο στο σκοτάδι.
Ο φωτισμός σβήνει αμέσως μόλις ο
διακόπτης ανάφλεξης ρυθμισθεί στη
βοηθητική θέση. Εκκίνηση3 18
Η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση
αυτής της λειτουργίας μπορεί να τρο‐
ποποιηθεί στο μενού Settings
(Ρυθμίσεις) της οθόνης πληροφο‐
ριών. Εξατομίκευση οχήματος 3 97.
Οι ρυθμίσεις μπορούν να αποθηκεύο‐
νται με το χρησιμοποιούμενο κλειδί
3 24.

Φωτισμός εισόδου

Όταν ανοίξει η πόρτα του οδηγού,
ανάβουν επίσης τα παρακάτω φώτα:
■ Ορισμένοι διακόπτες
■ Κάποια από τις πλαφονιέρες

Φώτα 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.

Ενεργοποίηση

Η ενεργοποίηση και η απενεργο‐
ποίηση αυτής της λειτουργίας, καθώς
και η διάρκεια του φωτισμού μπορούν
να τροποποιηθούν στο μενού
Settings (Ρυθμίσεις) της Info-Display.
Εξατομίκευση οχήματος 3 97.
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Οι ρυθμίσεις μπορούν να αποθηκεύο‐
νται με το χρησιμοποιούμενο κλειδί
3 24.
1. Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης.
2. Αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης.
3. Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού.
4. Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη των
φλας.
5. Κλείστε την πόρτα του οδηγού.
Εάν η πόρτα του οδηγού δεν κλείσει,
τα φώτα σβήνουν μετά από
δύο λεπτά.
Ο φωτισμός σβήνει αμέσως εάν τρα‐
βήξετε το μοχλοδιακόπτη των φλας
όταν η πόρτα του οδηγού είναι ανοι‐
κτή.
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Φωτισμός

Προστασία κατά της
αποφόρτισης της
μπαταρίας
Σβήσιμο των εσωτερικών
φώτων

Για να αποτραπεί η αποφόρτιση της
μπαταρίας όταν η ανάφλεξη είναι απε‐
νεργοποιημένη, ορισμένες πλαφονιέ‐
ρες σβήνουν αυτόματα ύστερα από
κάποιο διάστημα.

Σύστημα Infotainment

Σύστημα Infotainment

Εισαγωγή
Γενικές πληροφορίες

Εισαγωγή ................................... 115
Ραδιόφωνο ................................. 139
Μονάδα αναπαραγωγής CD ...... 153
Υποδοχή AUX In ........................ 159
Θύρα USB ................................. 160
Μουσική Bluetooth ..................... 164
Ψηφιακή κορνίζα ........................ 167
Πλοήγηση .................................. 170
Φωνητική αναγνώριση ............... 213
Τηλέφωνο .................................. 220

Το σύστημα Infotainment σας παρέ‐
χει ένα σύστημα πληροφοριών και
ψυχαγωγίας προηγμένης τεχνολο‐
γίας στο όχημα.
Για τις ζώνες συχνοτήτων AM και FM,
το ραδιόφωνο διαθέτει δώδεκα προε‐
πιλογές καναλιών που αποθηκεύο‐
νται αυτόματα. Επιπλέον, 36 κανάλια
μπορούν να οριστούν με το χέρι (ανε‐
ξάρτητα από ζώνες συχνοτήτων).
Το ολοκληρωμένο ηχοσύστημα θα
σας ψυχαγωγήσει με CD ήχου και CD
MP3/WMA.
Επιπλέον, μπορείτε να συνδέσετε
εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης
δεδομένων, πχ.iPod, μονάδα αναπα‐
ραγωγής MP3 ή USB stick (όχι CD
300), ή φορητή μονάδα αναπαραγω‐
γής CD στο σύστημα Infotainment
σαν πρόσθετες πηγές ήχου.
Ο επεξεργαστής ψηφιακού ήχου σας
παρέχει πολλές προεπιλεγμένες λει‐
τουργίες ισοσταθμιστή για τη βελτι‐
στοποίηση του ήχου.
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Το σύστημα πλοήγησης (μόνο Navi
600) με δυναμικό προγραμματισμό
διαδρομής σας καθοδηγεί με αξιοπι‐
στία στον προορισμό σας και, εφόσον
το επιθυμείτε, παρακάμπτει αυτόματα
τα μποτιλιαρίσματα ή άλλα κυκλοφο‐
ριακά προβλήματα.
Προαιρετικά, μπορείτε να χειριστείτε
το σύστημα Infotainment χρησιμο‐
ποιώντας τα χειριστήρια στο τιμόνι.
Επιπλέον, το σύστημα Infotainment
μπορεί να διαθέτει πύλη κινητού τη‐
λεφώνου.
Ο καλά μελετημένος σχεδιασμός των
στοιχείων χειρισμού, οι ευκρινείς οθό‐
νες και το κουμπί πολλαπλών λει‐
τουργιών MENU σας επιτρέπουν να
χειρίζεστε το σύστημα εύκολα και διαι‐
σθητικά.
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Σύστημα Infotainment

Σημαντικές πληροφορίες για τη
λειτουργία και την οδική
ασφάλεια
9 Προειδοποίηση
Η χρήση του συστήματος
Infotainment πρέπει να είναι τέ‐
τοια, ώστε η οδήγηση του οχήμα‐
τος να γίνεται πάντοτε με ασφά‐
λεια. Εάν έχετε αμφιβολίες, σταμα‐
τήστε το όχημά σας και χειριστείτε
το σύστημα Infotainment με το
όχημα σταματημένο.

9 Προειδοποίηση
Η χρήση του συστήματος πλοήγη‐
σης (μόνο Navi 600) δεν απαλλάσ‐
σει τον οδηγό από την ευθύνη για
ορθή, προσεκτική συμπεριφορά
όταν οδηγεί. Οι σχετικοί κανόνες
οδικής κυκλοφορίας πρέπει να τη‐
ρούνται πάντα.
Πραγματοποιείτε καταχωρήσεις
(π.χ. διευθύνσεις) μόνο με το
όχημα σταθμευμένο.

Αν μια οδηγία πλοήγησης αντιβαί‐
νει τους κανόνες οδικής κυκλοφο‐
ρίας, ισχύουν πάντα οι κανόνες
οδικής κυκλοφορίας.

9 Προειδοποίηση
Σε ορισμένες περιοχές, οι μονό‐
δρομοι, άλλες οδοί και είσοδοι
(π.χ. ζώνες πεζοδρόμησης), όπου
δεν επιτρέπεται να στρίψετε, δεν
επισημαίνονται στο χάρτη. Σε αυ‐
τές τις περιοχές, από το σύστημα
Infotainment μπορεί να ακουστεί
μια προειδοποίηση την οποία πρέ‐
πει να επιβεβαιώσετε. Πρέπει να
δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στους
μονόδρομους, τις οδούς και τις ει‐
σόδους που δεν επιτρέπετε να ει‐
σέλθετε.

Λήψη ραδιοφωνικού σήματος

Η λήψη ραδιοφωνικού σήματος μπο‐
ρεί να διακοπεί από παράσιτα, θό‐
ρυβο, παραμόρφωση ή απώλεια σή‐
ματος λόγω
■ αλλαγών στην απόσταση από τον
πομπό,
■ λήψης μέσω πολλαπλών καναλιών
λόγω ανάκλασης,
■ φαινομένων σκίασης.

Λειτουργία αντικλεπτικής
προστασίας
Το σύστημα Infotainment είναι εξο‐
πλισμένο με ηλεκτρονικό σύστημα
ασφάλειας για την αντικλεπτική προ‐
στασία.
Το σύστημα Infotainment συνεπώς
λειτουργεί μόνο στο όχημά σας και εί‐
ναι άχρηστο για έναν κλέπτη.

Σύστημα Infotainment

Επισκόπηση χειριστηρίων
Navi 600
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Χρήση
Στοιχεία χειρισμού

Το σύστημα Infotainment χειρίζεται με
τα κουμπιά λειτουργίας, τα κουμπιά
πολλαπλών λειτουργιών και τα μενού
που εμφανίζονται στην οθόνη.
Προαιρετικά γίνονται εισαγωγές με:
■ την κεντρική μονάδα ελέγχου στο
ταμπλό 3 117
■ χειριστήρια στο τιμόνι 3 117

Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του
συστήματος Infotainment

Πατήστε για λίγο το κουμπί X. Μετά
την ενεργοποίηση είναι ενεργή η
πηγή Infotainment που είχε επιλεγεί
τελευταία.
Αυτόματη απενεργοποίηση
Εάν το σύστημα Ιnfotainment ενεργο‐
ποιήθηκε από το περιστροφικό κου‐
μπί X όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
ήταν κλειστός, θα τεθεί αυτόματα
εκτός λειτουργίας μετά από 30 λεπτά.

Ρύθμιση της έντασης

Περιστρέψτε το κουμπί X. Η τρέ‐
χουσα ρύθμιση εμφανίζεται στην
οθόνη.
Όταν ενεργοποιείται το σύστημα
Infotainment, ορίζεται η ένταση που
είχε επιλεγεί τελευταία, αν αυτή η
ένταση είναι χαμηλότερη από τη μέγι‐
στη ένταση ενεργοποίησης.
Τα ακόλουθα μπορούν να οριστούν
ξεχωριστά:
■ η μέγιστη ένταση ενεργοποίησης
3 135
■ η ένταση των δελτίων οδικής κυκλο‐
φορίας 3 135
■ η ένταση ήχου των μηνυμάτων
πλοήγησης (μόνο Navi 600)
3 171
Προσαρμογή έντασης στην ταχύτητα
Όταν είναι ενεργοποιημένη η προ‐
σαρμογή έντασης στην ταχύτητα
3 135 η ένταση προσαρμόζεται αυ‐
τόματα για να ανταποκριθεί στο θό‐
ρυβο του δρόμου και του ανέμου κα‐
θώς οδηγείτε.

Σίγαση
Πατήστε το κουμπί MUTE για να σι‐
γάσετε τις πηγές ήχου.
Για να ακυρώσετε πάλι τη σίγαση: πε‐
ριστρέψτε το κουμπί X ή πατήστε
ξανά το κουμπί MUTE.
Περιορισμός έντασης σε υψηλές
θερμοκρασίες
Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέσα
στο όχημα το σύστημα Infotainment
περιορίζει τη μέγιστη προσαρμοζό‐
μενη ένταση. Αν απαιτείται η ένταση
μειώνεται αυτόματα.

Προγράμματα λειτουργίας
Ραδιόφωνο
Πατήστε το κουμπί BAND για να ανοί‐
ξετε το κύριο μενού ραδιοφώνου ή για
να αλλάξετε ανάμεσα στις διαφορετι‐
κές ζώνες συχνοτήτων.
Πατήστε το κουμπί MENU για να ανοί‐
ξετε ένα υπομενού με προεπιλογές
για επιλογή σταθμού.
Αναλυτική περιγραφή των λειτουρ‐
γιών ραδιοφώνου 3 139.

Σύστημα Infotainment
Ηχοσυστήματα
Πατήστε το κουμπί CD/AUX για να
ανοίξουν τα μενού CD, USB, iPod ή
AUX (εάν είναι διαθέσιμα) ή για εναλ‐
λαγή ανάμεσα σε αυτά τα μενού.
Πατήστε το κουμπί MENU για να ανοί‐
ξετε ένα υπομενού με προεπιλογές
για επιλογή κομματιού.
Αναλυτική περιγραφή:
■ Λειτουργίες μονάδας αναπαραγω‐
γής CD 3 155
■ Λειτουργίες υποδοχής AUX In
3 160
■ Λειτουργίες θύρας USB (όχι με CD
300) 3 160
Σύστημα πλοήγησης
(μόνο Navi 600)
Πατήστε το κουμπί NAV για να εμφα‐
νιστεί ένας χάρτης που δείχνει την πε‐
ριοχή γύρω από την τρέχουσα θέση
του οχήματος.
Πατήστε το περιστροφικό κουμπί
MENU για να ανοίξει το βασικό μενού
πλοήγησης.

Αναλυτική περιγραφή των λειτουρ‐
γιών του συστήματος πλοήγησης
3 171.

Βασικός χειρισμός
Κουμπί MENU

Το κουμπί MENU είναι το κεντρικό
στοιχείο χειρισμού για τα μενού.
Περιστρέψτε
■ για να μαρκάρετε μια επιλογή μενού
■ CD 300: για να εμφανίσετε μια επι‐
λογή μενού
■ για να ορίσετε μια αριθμητική τιμή
Πατήστε
■ για να επιλέξετε ή να ενεργοποιή‐
σετε τη μαρκαρισμένη επιλογή
■ CD 300: για να επιλέξετε ή να ενερ‐
γοποιήσετε την εμφανιζόμενη επι‐
λογή
■ για να επιβεβαιώσετε μια τιμή που
έχετε ορίσει
■ για να ενεργοποιήσετε/απενεργο‐
ποιήσετε μια λειτουργία του συστή‐
ματος

Κουμπί BACK
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Πατήστε σύντομα το πλήκτρο, για:
■ να βγείτε από ένα μενού
■ να επιστρέψετε από ένα υπομενού
στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο
του μενού
■ να διαγράψετε τον τελευταίο χαρα‐
κτήρα σε μια σειρά χαρακτήρων
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα για
να διαγράψετε ολόκληρη την καταχώ‐
ρηση.
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Παραδείγματα χειρισμού μενού
Παραδείγματα που αφορούν στο
Navi 600
Επιλογή μιας προεπιλογής

Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
μετακινήσετε το δρομέα (= χρωματι‐
στό φόντο) στην επιλογή που επιθυ‐
μείτε.
Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐
λέξετε την επισημασμένη προεπι‐
λογή.
Υπομενού

Ένα βέλος στη δεξιά άκρη του μενού
δείχνει ότι αφού κάνετε την επιλογή
που επιθυμείτε θα ανοίξει ένα υπομε‐
νού με περισσότερες επιλογές.
Ενεργοποίηση ρύθμισης

Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
επισημάνετε τη ρύθμιση που επιθυ‐
μείτε.
Πατήστε το κουμπί MENU για να ενερ‐
γοποιήσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση τιμής

Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
αλλάξετε την τρέχουσα τιμή της ρύθ‐
μισης.
Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐
βεβαιώσετε τη ρυθμισμένη τιμή.

Σύστημα Infotainment
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
μιας λειτουργίας

Εισαγωγή μιας ακολουθίας
χαρακτήρων
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Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐
βεβαιώσετε τον επιλεγμένο χαρα‐
κτήρα.
Παραδείγματα σχετικά με CD 400
Επιλογή μιας προεπιλογής

Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
επισημάνετε τη λειτουργία που πρό‐
κειται να ενεργοποιήσετε ή να απε‐
νεργοποιήσετε.
Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐
λέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων On
(Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση).

Για να εισάγετε σειρές χαρακτήρων,
π.χ. ονόματα οδών ή αριθμό οικίας:
Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
επιλέξετε το χαρακτήρα που επιθυ‐
μείτε.
Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευ‐
ταίο χαρακτήρα στη σειρά χαρακτή‐
ρων χρησιμοποιώντας το κουμπί
BACK. Εάν πατήσετε και κρατήσετε
πατημένο το κουμπί BACK, διαγρά‐
φεται ολόκληρη η καταχώρηση.

Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
μετακινήσετε το δρομέα (= χρωματι‐
στό φόντο) στην επιλογή που επιθυ‐
μείτε.
Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐
λέξετε την επισημασμένη προεπι‐
λογή.
Υπομενού
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Ένα βέλος στη δεξιά άκρη του μενού
δείχνει ότι αφού κάνετε την επιλογή
που επιθυμείτε θα ανοίξει ένα υπομε‐
νού με περισσότερες επιλογές.
Ενεργοποίηση ρύθμισης

Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
επισημάνετε τη ρύθμιση που επιθυ‐
μείτε.
Πατήστε το κουμπί MENU για να ενερ‐
γοποιήσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση τιμής

Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
αλλάξετε την τρέχουσα τιμή της ρύθ‐
μισης.
Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐
βεβαιώσετε τη ρυθμισμένη τιμή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
μιας λειτουργίας

Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
επισημάνετε τη λειτουργία που πρό‐
κειται να ενεργοποιήσετε ή να απε‐
νεργοποιήσετε.
Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐
λέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων On
(Ενεργοπ.) και Off (Απενεργοπ.).

Σύστημα Infotainment
Παραδείγματα σχετικά με CD 300
Μενού στοιχεία και σύμβολα

Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐
σημάνετε την επιλογή που εμφανίζε‐
ται και να ανοίξει το αντίστοιχο υπο‐
μενού.
Το βέλος που δείχνει προς τα δεξιά
3 δείχνει ότι είναι ενεργό το πρώτο
επίπεδο υπομενού (δύο βέλη = είναι
ενεργό το δεύτερο επίπεδο υπομε‐
νού).
Το βέλος με φορά προς τα κάτω 4 δεί‐
χνει ότι υπάρχουν και άλλες διαθέσι‐
μες επιλογές στο ενεργό υπομενού.
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Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
εμφανίσετε τη ρύθμιση που επιθυ‐
μείτε.
Πατήστε το κουμπί MENU για να ενερ‐
γοποιήσετε τη ρύθμιση.
Ρύθμιση τιμής

Ενεργοποίηση ρύθμισης
Τα βέλη με φορά προς τα πάνω και
κάτω 1 δείχνουν ότι το άνω επίπεδο
του μενού είναι ενεργό. Στο ενεργό με‐
νού υπάρχουν διαθέσιμες περισσότε‐
ρες επιλογές.
Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
εμφανίσετε τις άλλες επιλογές στο
ενεργό μενού.
Το βέλος 2 δείχνει ότι είναι διαθέσιμο
ένα υπομενού με περισσότερες επι‐
λογές.
Πατήστε το κουμπί MENU για να ανοί‐
ξετε το αντίστοιχο μενού ρυθμίσεων.

Πατήστε το κουμπί MENU για να ανοί‐
ξετε το αντίστοιχο μενού ρυθμίσεων.
Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
αλλάξετε την τρέχουσα τιμή της ρύθ‐
μισης.
Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐
βεβαιώσετε τη ρυθμισμένη τιμή.
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Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
μιας λειτουργίας

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων
Navi 600

Ρυθμίσεις των μπάσων, των μεσαίων
και των πρίμων

Στο μενού ρυθμίσεων τόνου μπορείτε
να ρυθμίσετε τα χαρακτηριστικά του
τόνου για κάθε ραδιοφωνική μπάντα
συχνοτήτων και κάθε πηγή αναπαρα‐
γωγής ήχου.

Πατήστε το κουμπί MENU για να ανοί‐
ξετε το αντίστοιχο μενού ρυθμίσεων.
Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
επισημάνετε τη ρύθμιση On
(Ενεργοπ.) ή Off (Απενεργοπ.).
Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐
βεβαιώσετε την επισημασμένη ρύθ‐
μιση.

Επιλέξτε Bass (Μπάσα), Middle
(Μεσαία) ή Treble (Πρίμα).
Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή για την
επιλογή σας.
Πατήστε το πλήκτρο TONE για να
ανοίξει το μενού τόνου.

Σύστημα Infotainment
Ρύθμιση της διανομής έντασης μεταξύ
εμπρός - πίσω

Ρύθμιση της διανομής έντασης μεταξύ
δεξιά - αριστερά
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Ρύθμιση όλων των ρυθμίσεων στο "0"
ή το "Off (Απενεργοποίηση)"
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί TONE επί μερικά δευτερόλε‐
πτα.
Βελτιστοποίηση του τόνου για το στιλ
μουσικής

Επιλέξτε Fader (Εξασθένιση).
Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Επιλέξτε Balance (Εξισορρόπηση).
Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.
Ρύθμιση μιας ξεχωριστής ρύθμισης
στο "0" ή το "Off (Απενεργοποίηση)"
Επισημάνετε την επιλογή που επιθυ‐
μείτε και πατήστε και κρατήστε πατη‐
μένο το κουμπί MENU για μερικά δευ‐
τερόλεπτα.

Επιλέξτε EQ (Ισοσταθμ.).
Οι διαθέσιμες επιλογές αφορούν
προεπιλογές βελτιστοποίησης των
μπάσων, των μεσαίων και των πρί‐
μων για το σχετικό είδος της μουσικής.
Επιλέξτε τη σχετική επιλογή.
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CD 300 / CD 400

Στο μενού ρυθμίσεων τόνων, μπο‐
ρείτε να ορίσετε ξεχωριστά τα χαρα‐
κτηριστικά των ηχητικών τόνων για
κάθε ζώνη ραδιοφωνικών συχνοτή‐
των και για κάθε πηγή της μονάδας
αναπαραγωγής ήχου.

Πατήστε το πλήκτρο TONE για να
ανοίξει το μενού τόνου.

Ρυθμίσεις των μπάσων, των μεσαίων
και των πρίμων

Ρύθμιση της διανομής έντασης μεταξύ
εμπρός - πίσω

Επιλέξτε Bass: (Μπάσα:), Midrange:
(Μεσαία:) ή Treble: (Πρίμα:).
Ρυθμίστε την τιμή που επιθυμείτε για
τη συγκεκριμένη επιλογή.

Επιλέξτε Fader: (Εξασθένιση:).
Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Σύστημα Infotainment
Ρύθμιση της διανομής έντασης μεταξύ
δεξιά - αριστερά

Ρύθμιση όλων των ρυθμίσεων στο "0"
ή το "Off"
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί TONE επί μερικά δευτερόλε‐
πτα.
Βελτιστοποίηση του τόνου για το στιλ
μουσικής
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Ρυθμίσεις έντασης ήχου
Navi 600
Maximum startup volume (Μέγιστη
ένταση κατά την ενεργ/ση)

Επιλέξτε Balance: (Εξισορρόπηση:).
Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.
Ρύθμιση μιας ξεχωριστής ρύθμισης
στο "0"
Επισημάνετε την επιλογή που επιθυ‐
μείτε και πατήστε και κρατήστε πατη‐
μένο το κουμπί MENU για μερικά δευ‐
τερόλεπτα.

Επιλέξτε EQ: (Ισοσταθμ.:).
Οι διαθέσιμες επιλογές αφορούν
προεπιλογές βελτιστοποίησης των
μπάσων, των μεσαίων και των πρί‐
μων για το σχετικό είδος της μουσικής.
Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυ‐
μείτε.

Πατήστε το κουμπί CONFIG για να
ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων συστή‐
ματος.
Επιλέξτε Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου) και στη συνέχεια
Maximum startup volume (Μέγιστη
ένταση κατά την ενεργ/ση).
Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.
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Speed dependent volume (Ένταση
ήχου προσαρμοζόμενη στην
ταχύτητα)

Πατήστε το κουμπί CONFIG για να
ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων συστή‐
ματος.
Επιλέξτε Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου) και στη συνέχεια Speed
dependent volume (Ένταση ήχου
προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα).
Η ένταση προσαρμοσμένη στην τα‐
χύτητα μπορεί να απενεργοποιηθεί ή
ο βαθμός προσαρμογής έντασης
μπορεί να επιλεγεί στο μενού που εμ‐
φανίζεται.

Επιλέξτε τη σχετική επιλογή.

Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Ένταση των δελτίων οδικής
κυκλοφορίας (TA)
Η ένταση των δελτίων οδικής κυκλο‐
φορίας μπορεί να αυξηθεί ή να μειω‐
θεί ανάλογα με την κανονική ένταση
ήχου.

CD 300 / CD 400

Πατήστε το κουμπί CONFIG για να
ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων συστή‐
ματος.
Επιλέξτε Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου), RDS options
(Επιλογές RDS) και TA volume
(Ένταση ήχου δελτίων κυκλοφορίας
[TA]).

Maximum startup volume (Μέγιστη
ένταση κατά την ενεργ/ση)

Πατήστε το κουμπί CONFIG για να
ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων συστή‐
ματος.
Επιλέξτε Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου) και στη συνέχεια
Maximum startup volume (Μέγιστη
ένταση κατά την ενεργ/ση).

Σύστημα Infotainment
CD 300: επιλέξτε Audio settings
(Ρυθμίσεις ήχου) και στη συνέχεια
Start up volume (Ένταση ήχου κατά
την ενεργ/ση).
Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.
Speed compensated volume
(Προσαρμογή έντασης στην
ταχύτητα)

CD 300: επιλέξτε Audio settings
(Ρυθμίσεις ήχου) και στη συνέχεια
Auto volume control (Αυτόματη
ένταση ήχου).
Η προσαρμογή έντασης στην ταχύ‐
τητα μπορεί να απενεργοποιηθεί ή ο
βαθμός προσαρμογής έντασης μπο‐
ρεί να επιλεγεί στο μενού που εμφα‐
νίζεται.
Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυ‐
μείτε.
Ένταση των δελτίων οδικής
κυκλοφορίας (TA)
Η ένταση των δελτίων οδικής κυκλο‐
φορίας μπορεί να αυξηθεί ή να μειω‐
θεί ανάλογα με την κανονική ένταση
ήχου.

Πατήστε το κουμπί CONFIG για να
ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων συστή‐
ματος.
Επιλέξτε Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου) και στη συνέχεια Auto
volume control (Αυτόματη ένταση
ήχου).
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Πατήστε το κουμπί CONFIG για να
ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων συστή‐
ματος.
Επιλέξτε Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου), RDS options
(Επιλογές RDS) και TA volume
(Ένταση ήχου δελτίων κυκλοφορίας
[TA]).
CD 300: επιλέξτε Audio settings
(Ρυθμίσεις ήχου), RDS options
(Επιλογές RDS) και TA volume
(Ένταση ήχου δελτίων κυκλοφορίας
[TA]).
Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή για την
αύξηση ή τη μείωση έντασης.
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Εξατομίκευση
(μόνο CD 400)
Πολλές ρυθμίσεις του συστήματος
Infotainment μπορούν να απομνημο‐
νευτούν ξεχωριστά για κάθε κλειδί
οχήματος (οδηγό) του αυτοκινήτου.

Αποθηκευμένες ρυθμίσεις

Με την αφαίρεση του κλειδιού οχήμα‐
τος από το διακόπτη ανάφλεξης απο‐
θηκεύονται αυτόματα οι παρακάτω
ρυθμίσεις για το χρησιμοποιούμενο
κλειδί:
■ τελευταίες ρυθμίσεις έντασης ήχου.
Ένα επίπεδο έντασης για όλες τις
πηγές ήχου εκτός τηλεφώνου (ρα‐
διόφωνο, μονάδα αναπαραγωγής
CD, AUX, USB)
■ όλες οι προεπιλογές ραδιοφωνικών
σταθμών
■ όλες οι ρυθμίσεις ηχητικών τόνων.
Καθεμιά από αυτές τις ρυθμίσεις
αποθηκεύεται ξεχωριστά για καθε‐
μιά από τις ακόλουθες πηγές ήχου
(αν διατίθενται): AM, FM,
μονάδα αναπαραγωγής CD, AUX,
USB

■ τελευταία ενεργή πηγή ήχου
■ τελευταίος ενεργός σταθμός ραδιο‐
φώνου (ξεχωριστά για κάθε ζώνη
συχνοτήτων)
■ τελευταία ενεργή λειτουργία απει‐
κόνισης
■ τελευταία θέση σε CD ήχου/MP3 ή
συσκευή αλλαγής δίσκων (αν διατί‐
θεται) περιλαμβάνοντας τον αριθμό
δίσκου, τον αριθμό κομματιού, το
φάκελο
■ κατάσταση της ρύθμισης αναδιευ‐
θέτησης τραγουδιών
(μονάδα αναπαραγωγής CD)
■ κατάσταση της ρύθμισης TP (Πρό‐
γραμμα δελτίων οδικής κυκλοφο‐
ρίας)
■ θέση δρομέα για κάθε μενού στην
οθόνη

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση εξατομίκευσης

Πατήστε το κουμπί CONFIG για να
ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων συστή‐
ματος.

Επιλέξτε Vehicle settings (Ρυθμίσεις
οχήματος) και στη συνέχεια Comfort
settings (Ρυθμίσεις άνεσης).
Ρυθμίστε το Personalization by driver
(Εξατομίκευση ανά οδηγό) σε On
(Ενεργοπ.) ή Off (Απενεργοπ.).

Σύστημα Infotainment

Ραδιόφωνο
Χρήση
Κουμπιά χειρισμού

Τα πιο σημαντικά κουμπιά για το χει‐
ρισμό του ραδιοφώνου είναι τα ακό‐
λουθα:
■ BAND: Ενεργοποίηση ραδιοφώνου
■ t v: Αναζήτηση σταθμών
■ AS: Κατάλογοι αυτόματης αποθή‐
κευσης
■ FAV: Κατάλογοι προτιμήσεων
■ 1...6: Κουμπιά προεπιλογής
■ TP: Υπηρεσία δελτίων οδικής κυ‐
κλοφορίας 3 148

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Πατήστε το πλήκτρο BAND για να
ανοίξει το κύριο μενού ραδιοφώνου.
Θα ληφθεί ο τελευταίος σταθμός που
παιζόταν.

Επιλογή ζώνης συχνοτήτων

Πατήστε μια φορά ή αρκετές φορές το
κουμπί BAND για να επιλέξετε την επι‐
θυμητή ζώνη συχνοτήτων.
Θα ληφθεί ο σταθμός που παιζόταν
τελευταίος σε αυτή τη ζώνη συχνοτή‐
των.

Αναζήτηση σταθμών
Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε για λίγο το κουμπί t ή v
για την αναπαραγωγή του επόμενου
σταθμού στη μνήμη σταθμών.

Αναζήτηση σταθμών με το χέρι
Navi 600
Πατήστε το κουμπί t ή v και κρα‐
τήστε το πατημένο. Αφήστε το κουμπί
όταν έχει σχεδόν φτάσει η ζητούμενη
συχνότητα στην οθόνη συχνοτήτων.
Έχει γίνει αναζήτηση για τον επόμενο
σταθμό που μπορεί να ληφθεί και
αναπαράγεται αυτόματα.
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CD 300 / CD 400
Πατήστε το κουμπί t ή v για μερικά
δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την
αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό
που μπορεί να ληφθεί στην τρέχουσα
ζώνη συχνοτήτων.
Όταν φτάσει η ζητούμενη συχνότητα
γίνεται αυτόματα η αναπαραγωγή του
σταθμού.
Επισήμανση
Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών:
Εάν το ραδιόφωνο δεν βρίσκει
σταθμό, μεταβαίνει αυτόματα σε μία
πιο ευαίσθητη βαθμίδα αναζήτησης
σταθμών. Εάν εξακολουθεί να μην
μπορεί να βρει σταθμό, συντονίζεται
ξανά στη συχνότητα στην οποία είχε
συντονιστεί την τελευταία φορά.
Επισήμανση
Ζώνη συχνοτήτων FM: όταν η λει‐
τουργία RDS είναι ενεργοποιημένη,
γίνεται αναζήτηση μόνο σταθμών
RDS 3 148, και όταν είναι ενεργο‐
ποιημένη η λειτουργία δελτίων οδι‐
κής κυκλοφορίας (TP), το ραδιό‐
φωνο αναζητά μόνο σταθμούς με δυ‐
νατότητα μετάδοσης δελτίων οδικής
κυκλοφορίας 3 148.
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Συντονισμός σταθμών με το χέρι

Navi 600:

CD 400:

Ζώνη συχνοτήτων FM
Μόνο Navi 600: πατήστε το κουμπί
MENU για να ανοίξει το μενού FM και
επιλέξτε Manual tuning FM
(χειροκίνητος συντονισμός FM).
Περιστρέψτε το κουμπί MENU και
ρυθμίστε τη βέλτιστη συχνότητα λή‐
ψης στην αναδυόμενη οθόνη συχνο‐
τήτων.
Ζώνη συχνοτήτων AM
Περιστρέψτε το κουμπί MENU και
ρυθμίστε τη βέλτιστη συχνότητα λή‐
ψης στην αναδυόμενη οθόνη συχνο‐
τήτων.

Κατάλογοι αυτόματης
αποθήκευσης
Οι σταθμοί που μπορούν να ληφθούν
καλύτερα σε μια ζώνη συχνοτήτων
μπορούν να αναζητηθούν και να απο‐
θηκευτούν αυτόματα με τη λειτουργία
αυτόματης αποθήκευσης.

Επισήμανση
Ο σταθμός στον οποίο είναι συντο‐
νισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκρι‐
μένη στιγμή είναι μαρκαρισμένος.

Επισήμανση
Ο σταθμός στον οποίο είναι συντο‐
νισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκρι‐
μένη στιγμή επισημαίνεται ως i.
Κάθε ζώνη συχνοτήτων έχει 2 κατα‐
λόγους αυτόματης αποθήκευσης (AS
1, AS 2), σε καθένα από τους οποίους
μπορούν να αποθηκευτούν 6 σταθ‐
μοί.

Σύστημα Infotainment
Αυτόματη αποθήκευση
σταθμών

Κρατήστε το πλήκτρο AS πατημένο
μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα αυτό‐
ματης αποθήκευσης. Οι 12 πιο ισχυ‐
ροί σταθμοί στην τρέχουσα ζώνη συ‐
χνοτήτων θα αποθηκευτούν στους 2
καταλόγους αυτόματης αποθήκευ‐
σης.
Για να διακόψετε τη διαδικασία αυτό‐
ματης αποθήκευσης, πατήστε το κου‐
μπί MENU.

Αποθήκευση σταθμών με το
χέρι

Οι σταθμοί μπορούν επίσης να απο‐
θηκευτούν με το χέρι στους καταλό‐
γους αυτόματης αποθήκευσης.
Ορίστε το σταθμό προς αποθήκευση.
Πατήστε για λίγο το κουμπί AS για να
ανοίξετε ένα κατάλογο αυτόματης
αποθήκευσης ή για να περάσετε σε
έναν άλλο κατάλογο αυτόματης απο‐
θήκευσης.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε
μια θέση καταλόγου: πατήστε το αντί‐
στοιχο κουμπί σταθμού 1...6 μέχρι να
εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
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Navi 600

Επισήμανση
Οι χειροκίνητα αποθηκευμένοι σταθ‐
μοί διαγράφονται αυτόματα κατά τη
διαδικασία αυτόματης αποθήκευσης
σταθμών.

Ανεύρεση σταθμού

Πατήστε για λίγο το κουμπί AS για να
ανοίξετε ένα κατάλογο αυτόματης
αποθήκευσης ή για να περάσετε σε
έναν άλλο κατάλογο αυτόματης απο‐
θήκευσης.
Πατήστε για λίγο ένα από τα κουμπιά
σταθμού 1...6, για να ανοίξετε το
σταθμό στην αντίστοιχη θέση καταλό‐
γου.

Κατάλογοι προτιμήσεων
Οι σταθμοί όλων των ζωνών συχνο‐
τήτων μπορούν να αποθηκευτούν με
το χέρι στους καταλόγους προτιμή‐
σεων.

6 σταθμοί μπορούν να αποθηκευτούν
σε κάθε κατάλογο προτιμήσεων. Ο
αριθμός των διαθέσιμων καταλόγων
προτιμήσεων μπορεί να οριστεί (δείτε
παρακάτω).
Επισήμανση
Ο σταθμός στον οποίο είναι συντο‐
νισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκρι‐
μένη στιγμή είναι μαρκαρισμένος.
Αποθήκευση σταθμού
Ορίστε το σταθμό προς αποθήκευση.
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Πατήστε για λίγο το κουμπί FAV για να
ανοίξετε ένα κατάλογο προτιμήσεων ή
για να περάσετε σε έναν άλλο κατά‐
λογο προτιμήσεων.
Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε
μια θέση καταλόγου: πατήστε το αντί‐
στοιχο κουμπί σταθμού 1...6 μέχρι να
εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
Ανεύρεση σταθμού
Πατήστε για λίγο το κουμπί FAV για να
ανοίξετε ένα κατάλογο προτιμήσεων ή
για να περάσετε σε έναν άλλο κατά‐
λογο προτιμήσεων. Πατήστε για λίγο
ένα από τα κουμπιά σταθμού 1...6, για
να ανοίξετε το σταθμό στη σχετική
θέση καταλόγου.

Ορισμός του αριθμού διαθέσιμων
καταλόγων προτιμήσεων

Πατήστε το κουμπί CONFIG.
Επιλέξτε Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου) και στη συνέχεια Radio
favourites (Αγαπημένοι ραδιοφ.
σταθμοί).
Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό διαθέ‐
σιμων καταλόγων προτιμήσεων.

CD 300 / CD 400

6 σταθμοί μπορούν να αποθηκευτούν
σε κάθε κατάλογο προτιμήσεων. Ο
αριθμός των διαθέσιμων καταλόγων
προτιμήσεων μπορεί να οριστεί (δείτε
παρακάτω).
CD 300: Ο αριθμός διαθέσιμων κατα‐
λόγων προτιμήσεων δεν μπορεί να
διαμορφωθεί.
Επισήμανση
Ο σταθμός στον οποίο είναι συντο‐
νισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκρι‐
μένη στιγμή επισημαίνεται ως i.
Αποθήκευση σταθμού
Ορίστε το σταθμό προς αποθήκευση.

Σύστημα Infotainment
Πατήστε για λίγο το κουμπί FAV για να
ανοίξετε ένα κατάλογο προτιμήσεων ή
για να περάσετε σε έναν άλλο κατά‐
λογο προτιμήσεων.
Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε
μια θέση καταλόγου: πατήστε το αντί‐
στοιχο κουμπί σταθμού 1...6 μέχρι να
εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
Ανεύρεση σταθμού
Πατήστε για λίγο το κουμπί FAV για να
ανοίξετε ένα κατάλογο προτιμήσεων ή
για να περάσετε σε έναν άλλο κατά‐
λογο προτιμήσεων.
Πατήστε για λίγο ένα από τα κουμπιά
σταθμού 1...6, για να ανοίξετε το
σταθμό στη σχετική θέση καταλόγου.
Ορισμός του αριθμού διαθέσιμων
καταλόγων προτιμήσεων
(όχι CD 300)
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Με το κύριο μενού ραδιοφώνου
ενεργό πατήστε το κουμπί MENU για
να ανοίξετε το σχετικό μενού ζώνης
συχνοτήτων.
Επισήμανση
Οι παρακάτω οθόνες FM παρατίθε‐
νται ως παραδείγματα.

Navi 600

Πατήστε το κουμπί CONFIG.
Επιλέξτε Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου) και στη συνέχεια Radio
favourites (Αγαπημένοι ραδιοφ.
σταθμοί).
Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό διαθέ‐
σιμων καταλόγων προτιμήσεων.

Μενού ζωνών συχνοτήτων
Εναλλακτικές λειτουργίες για επιλογή
σταθμού είναι διαθέσιμες μέσω των
ιδιαίτερων μενού ζώνης συχνοτήτων.

Favourites list (Κατάλογος
προτιμήσεων)
Επιλέξτε Favourites list (Κατάλογος
προτιμήσεων). Εμφανίζονται όλοι οι
σταθμοί που έχουν αποθηκευτεί
στους καταλόγους προτιμήσεων.
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Εμφανίζονται όλοι οι σταθμοί AM/FM
που μπορούν να ληφθούν στην τρέ‐
χουσα περιοχή λήψης.
Επισήμανση
Εάν δεν έχει δημιουργηθεί ήδη λίστα
σταθμών, το σύστημα Infotainment
αναζητά αυτόματα σταθμό.

Επιλέξτε το ζητούμενο σταθμό.
Επισήμανση
Ο σταθμός στον οποίο είναι συντο‐
νισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκρι‐
μένη στιγμή επισημαίνεται ως i.
Συντονισμός με το χέρι
Για την περιγραφή, βλ."Χειροκίνητος
συντονισμός σε σταθμό" παραπάνω.
Κατάλογοι σταθμών
Επιλέξτε AM station list (Λίστα
σταθμών AM) ή FM station list (Λίστα
σταθμών FM).

Ενημέρωση καταλόγων σταθμών
Αν δεν μπορεί να γίνει πια λήψη των
αποθηκευμένων σταθμών σε κατά‐
λογο σταθμών ειδικό ως προς τη ζώνη
συχνοτήτων:
Επιλέξτε την αντίστοιχη εντολή για να
ενημερώσετε ένα κατάλογο σταθμών.
Ξεκινά μια αναζήτηση σταθμών. Μό‐
λις τελειώσει η αναζήτηση, αναπαρά‐
γεται ο σταθμός που είχε επιλεγεί
προηγουμένως.
Για την ακύρωση της αναζήτησης
σταθμών: πατήστε το κουμπί MENU.
Επισήμανση
Εάν ενημερωθεί η λίστα σταθμών για
τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων,
ενημερώνεται και η αντίστοιχη λίστα
κατηγοριών (εάν είναι διαθέσιμη).

Επιλέξτε το ζητούμενο σταθμό.
Επισήμανση
Ο σταθμός στον οποίο είναι συντο‐
νισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκρι‐
μένη στιγμή επισημαίνεται ως i.

Σημαντικές πληροφορίες για την
ενημέρωση των καταλόγων σταθμών
Ο διπλός συντονιστής στο σύστημα
Infotainment ενημερώνει συνεχώς
τους καταλόγους σταθμών στο φόντο.
Αυτό διασφαλίζει ότι, πχ., οι κατάλο‐
γοι σταθμών περιέχουν πάντα τους
σταθμούς που μπορούν να ληφθούν
στην τοπική περιοχή στη διάρκεια

Σύστημα Infotainment
ενός ταξιδιού μεγάλης χρονικής διάρ‐
κειας στον αυτοκινητόδρομο. Καθώς
η αυτόματη ενημέρωση διαρκεί έναν
ορισμένο χρόνο, οι σταθμοί που μπο‐
ρούν να ληφθούν μπορεί να μην είναι
όλοι διαθέσιμοι ταυτόχρονα στον κα‐
τάλογο σταθμών σε μια ξαφνική αλ‐
λαγή στην περιοχή λήψης. Σε τέτοιες
περιπτώσεις η ενημέρωση των κατα‐
λόγων σταθμών μπορεί να επιταχυν‐
θεί χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη
εντολή για ενημέρωση καταλόγου
σταθμών.
Λίστες κατηγοριών
Πολλοί σταθμοί RDS 3 148 μεταδί‐
δουν ένα κωδικό PTY, ο οποίος προ‐
σδιορίζει τον τύπο του προγράμματος
που μεταδίδεται (π.χ. ειδήσεις). Μερι‐
κοί σταθμοί επίσης αλλάζουν τον κω‐
δικό PTY ανάλογα με το τρέχον πε‐
ριεχόμενο που μεταδίδεται.
Το σύστημα Infotainment αποθηκεύει
αυτούς τους σταθμούς, ταξινομημέ‐
νους ανά τύπο προγράμματος, στην
αντίστοιχη λίστα κατηγοριών.
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Για να αναζητήσετε ένα τύπο προ‐
γράμματος που προσδιορίζεται από
σταθμό: επιλέξτε την ειδική προεπι‐
λογή λίστας ως προς την κατηγορία
ζώνης συχνοτήτων.

Επιλέξτε το ζητούμενο σταθμό.
Η λίστα κατηγοριών ενημερώνεται
επίσης όταν ενημερώνεται ο αντίστοι‐
χος ειδικός κατάλογος σταθμών ως
προς τη ζώνη συχνοτήτων.
Εμφανίζεται μια λίστα τύπων προ‐
γραμμάτων που είναι διαθέσιμοι αυτή
τη στιγμή.
Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο προ‐
γράμματος.
Εμφανίζεται μια λίστα σταθμών που
μεταδίδει ένα πρόγραμμα του επιλεγ‐
μένου τύπου.

Επισήμανση
Ο σταθμός στον οποίο είναι συντο‐
νισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκρι‐
μένη στιγμή επισημαίνεται ως i.

146

Σύστημα Infotainment

CD 300 / CD 400

Επισήμανση
Εάν δεν έχει δημιουργηθεί ήδη λίστα
σταθμών, το σύστημα Infotainment
αναζητά αυτόματα σταθμό.

Επιλέξτε το ζητούμενο σταθμό.
Favourites list (Κατάλογος
προτιμήσεων)
Επιλέξτε Favourites list (Κατάλογος
προτιμήσεων). Εμφανίζονται όλοι οι
σταθμοί που έχουν αποθηκευτεί
στους καταλόγους προτιμήσεων.

Επισήμανση
Ο σταθμός στον οποίο είναι συντο‐
νισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκρι‐
μένη στιγμή επισημαίνεται ως i.
Κατάλογοι σταθμών
Επιλέξτε AM stations list (Κατάλογος
σταθμών ΑΜ) ή FM stations list
(Κατάλογος σταθμών FM).
Εμφανίζονται όλοι οι σταθμοί AM/FM
που μπορούν να ληφθούν στην τρέ‐
χουσα περιοχή λήψης.

Επιλέξτε το ζητούμενο σταθμό.
Επισήμανση
Ο σταθμός στον οποίο είναι συντο‐
νισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκρι‐
μένη στιγμή επισημαίνεται ως i.
Ενημέρωση καταλόγων σταθμών
Αν δεν μπορεί να γίνει πια λήψη των
αποθηκευμένων σταθμών σε κατά‐
λογο σταθμών ειδικό ως προς τη ζώνη
συχνοτήτων:

Σύστημα Infotainment
Επιλέξτε την αντίστοιχη εντολή για να
ενημερώσετε ένα κατάλογο σταθμών.
CD 400: Ο διπλός συντονιστής του
συστήματος Infotainment ενημερώνει
συνεχώς τους καταλόγους σταθμών
FM στο φόντο. Δεν απαιτείται ενημέ‐
ρωση με το χέρι.
Ξεκινά μια αναζήτηση σταθμών. Μό‐
λις ολοκληρωθεί η αναζήτηση θα γίνει
αναπαραγωγή του σταθμού που λή‐
φθηκε τελευταίος.
Για να διακόψετε την αναζήτηση
σταθμών, πατήστε το κουμπί MENU.

Το σύστημα Infotainment αποθηκεύει
αυτούς τους σταθμούς, ταξινομημέ‐
νους ανά τύπο προγράμματος, στην
αντίστοιχη λίστα κατηγοριών.
Για να αναζητήσετε ένα τύπο προ‐
γράμματος που προσδιορίζεται από
σταθμό: επιλέξτε την ειδική προεπι‐
λογή λίστας ως προς την κατηγορία
ζώνης συχνοτήτων.

Επισήμανση
Εάν ενημερωθεί η λίστα σταθμών για
τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων,
ενημερώνεται και η αντίστοιχη λίστα
κατηγοριών (εάν είναι διαθέσιμη).
Λίστες κατηγοριών
Πολλοί σταθμοί RDS 3 148 μεταδί‐
δουν ένα κωδικό PTY, ο οποίος προ‐
σδιορίζει τον τύπο του προγράμματος
που μεταδίδεται (π.χ. ειδήσεις). Μερι‐
κοί σταθμοί επίσης αλλάζουν τον κω‐
δικό PTY ανάλογα με το τρέχον πε‐
ριεχόμενο που μεταδίδεται.

Εμφανίζεται μια λίστα τύπων προ‐
γραμμάτων που είναι διαθέσιμοι αυτή
τη στιγμή.
Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο προ‐
γράμματος.

147

Εμφανίζεται μια λίστα σταθμών που
μεταδίδει ένα πρόγραμμα του επιλεγ‐
μένου τύπου.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.
CD 300: Γίνεται αναζήτηση και ανα‐
παραγωγή του επόμενου σταθμού
του επιλεγμένου τύπου που μπορεί να
ληφθεί.
Η λίστα κατηγοριών ενημερώνεται
επίσης όταν ενημερώνεται ο αντίστοι‐
χος ειδικός κατάλογος σταθμών ως
προς τη ζώνη συχνοτήτων.
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Επισήμανση
Ο σταθμός στον οποίο είναι συντο‐
νισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκρι‐
μένη στιγμή επισημαίνεται ως i.

Σύστημα Ραδιοφωνικών
Δεδομένων (RDS)

μπορεί να περιέχει, για παρά‐
δειγμα, πληροφορίες για το τρέχον
πρόγραμμα.

Navi 600

Το RDS είναι μια υπηρεσία των σταθ‐
μών FM που διευκολύνει σημαντικά
την ανεύρεση του επιθυμητού σταθ‐
μού και την ομαλή λήψη του.

Πλεονεκτήματα του RDS

■ Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα
προγράμματος του ορισμένου
σταθμού αντί για τη συχνότητά του.
■ Στην αναζήτηση σταθμών το σύ‐
στημα Infotainment συντονίζεται
μόνο στους σταθμούς RDS.
■ Το σύστημα Infotainment συντονί‐
ζεται πάντα στη συχνότητα μετάδο‐
σης του ορισμένου σταθμού που
λαμβάνεται καλύτερα μέσω της AF
(Εναλλακτική Συχνότητα).
■ Ανάλογα με το σταθμό που λή‐
φθηκε το σύστημα Infotainment εμ‐
φανίζεται κείμενο ραδιοφώνου που

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
RDS
Ρυθμίστε το RDS σε On
(Ενεργοποίηση) ή Off
(Απενεργοποίηση).
Διαμόρφωση RDS
Για να ανοίξετε το μενού για τη δια‐
μόρφωση RDS:
Πατήστε το κουμπί CONFIG.
Επιλέξτε Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου) και στη συνέχεια RDS
options (Επιλογές RDS).

Επισήμανση
Εάν το RDS είναι απενεργοποιη‐
μένο, θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτό‐
ματα με την αλλαγή ραδιοφωνικού
σταθμού (από τη λειτουργία αναζή‐
τησης ή από κάποιο κουμπί προεπι‐
λεγμένου σταθμού).

Σύστημα Infotainment
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
τοπικής ρύθμισης
(Το RDS πρέπει να είναι ενεργοποιη‐
μένο για τοπική ρύθμιση.)
Σε ορισμένες ώρες μερικοί σταθμοί
RDS μεταδίδουν τοπικά διαφορετικά
προγράμματα σε διαφορετικές συχνό‐
τητες.
Ρυθμίστε το Regional (Τοπικά) σε On
(Ενεργοποίηση) ή Off
(Απενεργοποίηση).
Επιλέγονται μόνο εναλλακτικές συ‐
χνότητες (AF) με τα ίδια τοπικά προ‐
γράμματα.
Αν η τοπική ρύθμιση απενεργοποιη‐
θεί, οι εναλλακτικές συχνότητες των
σταθμών επιλέγονται ανεξάρτητα από
τα τοπικά προγράμματα.
Κυλιόμενο κείμενο RDS
Μερικοί σταθμοί RDS χρησιμοποιούν
τις γραμμές για εμφάνιση του ονόμα‐
τος του προγράμματος για να εμφανί‐
ζουν επίσης πρόσθετες πληροφορίες.
Κατά τη διαδικασία αυτή το όνομα του
προγράμματος αποκρύπτεται.
Για να εμποδίσετε την εμφάνιση πρό‐
σθετων πληροφοριών:

Ρυθμίστε το RDS-text scroll freeze
(Απενεργ/ση κύλισης κειμένου RDS)
σε On (Ενεργοποίηση).
Κείμενο ραδιοφώνου
Αν το RDS και η λήψη ενός σταθμού
RDS είναι ενεργοποιημένα, οι πληρο‐
φορίες για το τρέχον πρόγραμμα που
λαμβάνεται και για το μουσικό κομμάτι
που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή εμ‐
φανίζονται κάτω από το όνομα προ‐
γράμματος.
Για εμφάνιση ή απόκρυψη των πλη‐
ροφοριών:
Ρυθμίστε το Radio text (Κείμενο
ραδιοφώνου) σε On (Ενεργοποίηση)
ή Off (Απενεργοποίηση).
TA volume (Ένταση ήχου δελτίων
κυκλοφορίας [TA])
Η ένταση των δελτίων οδικής κυκλο‐
φορίας (TA) μπορεί να προεπιλεγεί
3 135.
Υπηρεσία δελτίων οδικής
κυκλοφορίας
(TP = Πρόγραμμα δελτίων οδικής κυ‐
κλοφορίας)
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Οι σταθμοί υπηρεσίας δελτίων οδικής
κυκλοφορίας είναι σταθμοί RDS που
μεταδίδουν ειδήσεις οδικής κυκλοφο‐
ρίας.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλο‐
φορίας
Για να ενεργοποιήσετε και να απενερ‐
γοποιήσετε τη λειτουργία παρακολού‐
θησης δελτίων οδικής κυκλοφορίας
του συστήματος Infotainment:
Πατήστε το κουμπί TP.
■ Αν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυ‐
κλοφορίας είναι ενεργοποιημένη,
εμφανίζεται [ ] στην οθόνη με μαύρο
(γκρι αν η υπηρεσία δελτίων οδικής
κυκλοφορίας είναι απενεργοποιη‐
μένη).
■ Λαμβάνονται μόνο σταθμοί υπηρε‐
σίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας.
■ Αν ο τρέχων σταθμός δεν είναι
σταθμός υπηρεσίας δελτίων οδικής
κυκλοφορίας, ξεκινά αυτόματα ανα‐
ζήτηση για τον επόμενο σταθμό
υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλο‐
φορίας.
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■ Αν βρεθεί ένας σταθμός υπηρεσίας
δελτίων οδικής κυκλοφορίας, εμφα‐
νίζεται [TP] στην οθόνη με μαύρο.
Αν δεν βρεθούν σταθμοί υπηρεσίας
δελτίων οδικής κυκλοφορίας, εμφα‐
νίζεται TP με γκρι.
■ Τα δελτία οδικής κυκλοφορίας ανα‐
παράγονται με την προεπιλεγμένη
ένταση 3 135.
■ Αν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυ‐
κλοφορίας είναι ενεργοποιημένη, η
αναπαραγωγή CD/MP3 διακόπτε‐
ται για τη διάρκεια του δελτίου οδι‐
κής κυκλοφορίας.
Ακρόαση μόνο των δελτίων οδικής
κυκλοφορίας
Ενεργοποίηση της υπηρεσίας δελ‐
τίων οδικής κυκλοφορίας και απόλυτη
μείωση της έντασης του συστήματος
Infotainment.
Μπλοκάρισμα δελτίων οδικής
κυκλοφορίας
Για να μπλοκάρετε ένα δελτίο οδικής
κυκλοφορίας, π.χ. κατά την αναπαρα‐
γωγή CD/MP3:

Πατήστε το κουμπί TP ή το κουμπί
MENU για να επιβεβαιώσετε το μή‐
νυμα ακύρωσης στην οθόνη.
Το δελτίο οδικής κυκλοφορίας διακό‐
πτεται, αλλά η υπηρεσία δελτίων οδι‐
κής κυκλοφορίας παραμένει ενεργο‐
ποιημένη.
EON (Ενισχυμένα άλλα δίκτυα)
Με το EON μπορείτε να ακούτε τα δελ‐
τία οδικής κυκλοφορίας ακόμα και αν
ο σταθμός που έχετε επιλέξει δεν με‐
ταδίδει τη δική του υπηρεσία δελτίων
οδικής κυκλοφορίας. Αν έχει επιλεγεί
ένας τέτοιος σταθμός, εμφανίζεται με
μαύρο όπως οι σταθμοί υπηρεσίας
δελτίων οδικής κυκλοφορίας TP.

CD 300 / CD 400

Διαμόρφωση RDS
Για να ανοίξετε το μενού για τη δια‐
μόρφωση RDS:
Πατήστε το κουμπί CONFIG.
Επιλέξτε Radio settings (Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου) και στη συνέχεια RDS
options (Επιλογές RDS).
CD 300: Επιλέξτε Audio settings
(Ρυθμίσεις ήχου) και στη συνέχεια
RDS options (Επιλογές RDS).

Σύστημα Infotainment
σταθμού (από τη λειτουργία αναζή‐
τησης ή από κάποιο κουμπί προεπι‐
λεγμένου σταθμού).

TA volume (Ένταση ήχου δελτίων
κυκλοφορίας [TA])
Η ένταση των δελτίων οδικής κυκλο‐
φορίας (TA) μπορεί να προεπιλεγεί
3 135.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
RDS
Ορίστε την επιλογή RDS σε On
(Ενεργοπ.) ή Off (Απενεργοπ.).
Επισήμανση
Εάν το RDS είναι απενεργοποιη‐
μένο, θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτό‐
ματα με την αλλαγή ραδιοφωνικού

Traffic announcement (TA) (Δελτία
οδικής κυκλοφορίας)
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενερ‐
γοποιήσετε μόνιμα τη λειτουργία TA:
Ορίστε την επιλογή Traffic
announcement (TA) (Δελτία οδικής
κυκλοφορίας) σε On (Ενεργοπ.) ή Off
(Απενεργοπ.).
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
τοπικής ρύθμισης
(Το RDS πρέπει να είναι ενεργοποιη‐
μένο για τοπική ρύθμιση.)
Σε ορισμένες ώρες μερικοί σταθμοί
RDS μεταδίδουν τοπικά διαφορετικά
προγράμματα σε διαφορετικές συχνό‐
τητες.
Ορίστε την επιλογή Regional (REG)
(Τοπικά (REG)) σε On (Ενεργοπ.) ή
Off (Απενεργοπ.).
Επιλέγονται μόνο εναλλακτικές συ‐
χνότητες (AF) με τα ίδια τοπικά προ‐
γράμματα.
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Αν η τοπική ρύθμιση απενεργοποιη‐
θεί, οι εναλλακτικές συχνότητες των
σταθμών επιλέγονται ανεξάρτητα από
τα τοπικά προγράμματα.
Κυλιόμενο κείμενο RDS
Μερικοί σταθμοί RDS αποκρύπτουν
το όνομα προγράμματος στη γραμμή
οθόνης για να εμφανίσουν πρόσθετες
πληροφορίες.
Για να εμποδίσετε την εμφάνιση πρό‐
σθετων πληροφοριών:
Ρυθμίστε το RDS-Text scroll freeze
(Απενεργ/ση κύλισης κειμένου) σε On
(Ενεργοπ.).
Radio text: (Κείμενο ραδιοφώνου:)
Αν το RDS και η λήψη ενός σταθμού
RDS είναι ενεργοποιημένα, οι πληρο‐
φορίες για το τρέχον πρόγραμμα που
λαμβάνεται και για το μουσικό κομμάτι
που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή εμ‐
φανίζονται κάτω από το όνομα προ‐
γράμματος.
Για εμφάνιση ή απόκρυψη των πλη‐
ροφοριών:
Ορίστε την επιλογή Radio text:
(Κείμενο ραδιοφώνου:) σε On
(Ενεργοπ.) ή Off (Απενεργοπ.).
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Υπηρεσία δελτίων οδικής
κυκλοφορίας
(TP = Πρόγραμμα δελτίων οδικής κυ‐
κλοφορίας)
Οι σταθμοί υπηρεσίας δελτίων οδικής
κυκλοφορίας είναι σταθμοί RDS που
μεταδίδουν ειδήσεις οδικής κυκλοφο‐
ρίας.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλο‐
φορίας
Για να ενεργοποιήσετε και να απενερ‐
γοποιήσετε τη λειτουργία παρακολού‐
θησης δελτίων οδικής κυκλοφορίας
του συστήματος Infotainment:
Πατήστε το κουμπί TP.
■ Αν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυ‐
κλοφορίας είναι ενεργοποιημένη,
εμφανίζεται [ ] στο κύριο μενού ρα‐
διοφώνου.
■ Λαμβάνονται μόνο σταθμοί υπηρε‐
σίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας.
■ Αν ο τρέχων σταθμός δεν είναι
σταθμός υπηρεσίας δελτίων οδικής
κυκλοφορίας, ξεκινά αυτόματα ανα‐

ζήτηση για τον επόμενο σταθμό
υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλο‐
φορίας.
■ Αν βρεθεί ένας σταθμός υπηρεσίας
δελτίων οδικής κυκλοφορίας, εμφα‐
νίζεται [TP] στο κύριο μενού ραδιο‐
φώνου.
■ Τα δελτία οδικής κυκλοφορίας ανα‐
παράγονται με την προεπιλεγμένη
ένταση 3 135.
■ Αν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυ‐
κλοφορίας είναι ενεργοποιημένη, η
αναπαραγωγή CD/MP3 διακόπτε‐
ται για τη διάρκεια του δελτίου οδι‐
κής κυκλοφορίας.
Ακρόαση μόνο των δελτίων οδικής
κυκλοφορίας
Ενεργοποίηση της υπηρεσίας δελ‐
τίων οδικής κυκλοφορίας και απόλυτη
μείωση της έντασης του συστήματος
Infotainment.
Μπλοκάρισμα δελτίων οδικής
κυκλοφορίας
Για να μπλοκάρετε ένα δελτίο οδικής
κυκλοφορίας, π.χ. κατά την αναπαρα‐
γωγή CD/MP3:

Πατήστε το κουμπί TP ή το κουμπί
MENU για να επιβεβαιώσετε το μή‐
νυμα ακύρωσης στην οθόνη.
Το δελτίο οδικής κυκλοφορίας διακό‐
πτεται, αλλά η υπηρεσία δελτίων οδι‐
κής κυκλοφορίας παραμένει ενεργο‐
ποιημένη.
EON (Ενισχυμένα άλλα δίκτυα)
Με το EON μπορείτε να ακούτε τα δελ‐
τία οδικής κυκλοφορίας ακόμα και αν
ο σταθμός που έχετε επιλέξει δεν με‐
ταδίδει τη δική του υπηρεσία δελτίων
οδικής κυκλοφορίας. Αν έχει επιλεγεί
ένας τέτοιος σταθμός, εμφανίζεται με
μαύρο όπως οι σταθμοί υπηρεσίας
δελτίων οδικής κυκλοφορίας TP.
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Μονάδα
αναπαραγωγής CD
Γενικές πληροφορίες
Navi 600

Η μονάδα αναπαραγωγής CD του συ‐
στήματος Infotainment μπορεί να
αναπαράγει CD ήχου και CD MP3/
WMA.
Σημαντικές πληροφορίες για τα CD
ήχου και CD MP3/WMA

Προσοχή
Σε καμία περίπτωση μην τοποθε‐
τείτε στο ηχοσύστημα DVD, μονά
CD διαμέτρου 8 cm ή CD με περί‐
γραμμα (shape-CD).
Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητες ετι‐
κέτες στα CD. Αυτοί οι δίσκοι μπο‐
ρεί να φρακάρουν μέσα στη μο‐
νάδα CD και να προκαλέσουν σο‐
βαρή ζημιά στη μονάδα. Αυτό μπο‐
ρεί να οδηγήσει σε δαπανηρή αντι‐
κατάσταση της συσκευής.

■ Τα CD ήχου με προστασία αντιγρα‐
φής, που δεν είναι συμβατά με το
πρότυπο CD ήχου, μπορεί να μην
αναπαράγονται σωστά ή και καθό‐
λου.
■ Τα CD-R και CD-RW ατομικής ηχο‐
γράφησης είναι πιο ευάλωτα στην
κακομεταχείριση από τα προηχο‐
γραφημένα CD. Πρέπει να διασφα‐
λιστεί ο σωστός χειρισμός, ειδικά
στην περίπτωση των CD-R και CDRW ατομικής ηχογράφησης. Δείτε
παρακάτω.
■ Τα CD-R και CD-RW ατομικής ηχο‐
γράφησης μπορεί να μην αναπαρά‐
γονται σωστά ή και καθόλου.
■ Σε CD μεικτής λειτουργίας (συνδυα‐
σμοί ήχου και δεδομένων, π.χ.
MP3), μόνο τα κομμάτια ήχου θα
ανιχνευτούν και θα αναπαραχθούν.
■ Αποφύγετε να αφήνετε δαχτυλιές
όταν αλλάζετε CD.
■ Τοποθετήστε τα CD πίσω στις θή‐
κες τους αμέσως μετά την αφαίρεσή
τους από το ηχοσύστημα για να τα
προστατέψετε από ζημιά και σκόνη.
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■ Σκόνη και υγρά πάνω στα CD μπο‐
ρεί να λερώσουν τους φακούς του
ηχοσυστήματος μέσα στη συσκευή
και να προκαλέσουν βλάβες.
■ Προστατέψτε τα CD από τη θερμό‐
τητα και την άμεση ηλιακή ακτινο‐
βολία.
■ Οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν
για τα δεδομένα που έχουν αποθη‐
κευτεί σε ένα CD MP3/WMA:
Μέγιστο βάθος δομής φακέλου: 11
επίπεδα.
Μέγιστος αριθμός αρχείων MP3/
WMA που μπορούν να αποθηκευ‐
τούν: 1000.
Αρχεία WMA με διαχείριση ψηφια‐
κών δικαιωμάτων (DRM) από μου‐
σικά καταστήματα του διαδικτύου
δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
Τα αρχεία WMA μπορούν να ανα‐
παραχθούν με ασφάλεια μόνο αν
έχουν δημιουργηθεί με Windows
Media Player έκδοση 8 ή νεώτερη.
Εφαρμόσιμες επεκτάσεις λίστας
αναπαραγωγής: .m3u, .pls
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Οι καταχωρήσεις της λίστας αναπα‐
ραγωγής πρέπει να είναι με τη
μορφή σχετικών διαδρομών.
■ Αυτό το κεφάλαιο έχει ως θέμα μόνο
την αναπαραγωγή αρχείων MP3
αφού ο χειρισμός για τα αρχεία MP3
και WMA είναι παρόμοιος. Όταν
φορτώνεται ένα CD με αρχεία WMA
εμφανίζονται τα μενού σχετικά με
MP3.

CD 300 / CD 400

Η μονάδα αναπαραγωγής CD του συ‐
στήματος Infotainment μπορεί να
αναπαράγει CD ήχου και CD MP3/
WMA.
Σημαντικές πληροφορίες για τα CD
ήχου και CD MP3/WMA

Προσοχή
Σε καμία περίπτωση μην τοποθε‐
τείτε στο ηχοσύστημα DVD, μονά
CD διαμέτρου 8 cm ή CD με περί‐
γραμμα (shape-CD).

Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητες ετι‐
κέτες στα CD. Αυτοί οι δίσκοι μπο‐
ρεί να φρακάρουν μέσα στη μο‐
νάδα CD και να προκαλέσουν σο‐
βαρή ζημιά στη μονάδα. Αυτό μπο‐
ρεί να οδηγήσει σε δαπανηρή αντι‐
κατάσταση της συσκευής.
■ Οι ακόλουθες μορφές CD μπορούν
να χρησιμοποιηθούν:
CD-ROM Mode 1 και Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Τύπος 1 και
Τύπος 2.
■ Οι ακόλουθες μορφές αρχείων μπο‐
ρούν να χρησιμοποιηθούν:
ISO9660 Επίπεδο 1, Επίπεδο 2,
(Romeo, Joliet).
Τα αρχεία MP3 και WMA που έχουν
γραφεί σε μορφή διαφορετική από
αυτές που αναφέρονται παραπάνω
μπορεί να μην αναπαράγονται σω‐
στά, και τα ονόματα των αρχείων
και των φακέλων τους μπορεί να
μην εμφανίζονται σωστά.
Επισήμανση
Το ISO 13346 δεν υποστηρίζεται.
Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε χει‐

ροκίνητα το ISO 9660 κατά την αντι‐
γραφή ενός CD ήχου, για παρά‐
δειγμα, στα Windows 7.
■ Τα CD ήχου με προστασία αντιγρα‐
φής, που δεν είναι συμβατά με το
πρότυπο CD ήχου, μπορεί να μην
αναπαράγονται σωστά ή και καθό‐
λου.
■ Τα CD-R και CD-RW ατομικής ηχο‐
γράφησης είναι πιο ευάλωτα στην
κακομεταχείριση από τα προηχο‐
γραφημένα CD. Πρέπει να διασφα‐
λιστεί ο σωστός χειρισμός, ειδικά
στην περίπτωση των CD-R και CDRW ατομικής ηχογράφησης. Δείτε
παρακάτω.
■ Τα CD-R και CD-RW ατομικής ηχο‐
γράφησης μπορεί να μην αναπαρά‐
γονται σωστά ή και καθόλου. Σε τέ‐
τοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει
βλάβη στον εξοπλισμό.
■ Σε CD μεικτής λειτουργίας (είναι
αποθηκευμένα κομμάτια ήχου και
συμπιεσμένα αρχεία, π.χ. MP3), το
τμήμα κομματιών ήχου και το τμήμα
συμπιεσμένων αρχείων μπορούν
να αναπαραχθούν ξεχωριστά.
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■ Αποφύγετε να αφήνετε δαχτυλιές
όταν αλλάζετε CD.
■ Τοποθετήστε τα CD πίσω στις θή‐
κες τους αμέσως μετά την αφαίρεσή
τους από τη μονάδα αναπαραγω‐
γής CD για να τα προστατέψετε από
ζημιά και σκόνη.
■ Σκόνη και υγρά πάνω στα CD μπο‐
ρεί να λερώσουν τους φακούς της
μονάδας αναπαραγωγής CD μέσα
στη συσκευή και να προκαλέσουν
βλάβες.
■ Προστατέψτε τα CD από τη θερμό‐
τητα και την άμεση ηλιακή ακτινο‐
βολία.
■ Οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν
για τα δεδομένα που έχουν αποθη‐
κευτεί σε ένα CD MP3/WMA:
Αριθμός κομματιών: μέγ. 999.
Αριθμός αρχείων: μέγ. 255.
Βάθος δομής φακέλων: μέγ. 64 επί‐
πεδα (συνιστώμενο: μέγ. 8 επί‐
πεδα).
Αριθμός λιστών αναπαραγωγής:
μέγ. 15.
Αριθμός τραγουδιών ανά λίστα
αναπαραγωγής: μέγ. 255.

Εφαρμόσιμες επεκτάσεις λίστας
αναπαραγωγής: .m3u, .pls, .asx, .w
pl.
■ Αυτό το κεφάλαιο έχει ως θέμα μόνο
την αναπαραγωγή αρχείων MP3
αφού ο χειρισμός για τα αρχεία MP3
και WMA είναι παρόμοιος. Όταν
φορτώνεται ένα CD με αρχεία WMA
εμφανίζονται τα μενού σχετικά με
MP3.

Χρήση
Navi 600
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Εκκίνηση αναπαραγωγής CD
Σπρώξτε το CD με την πλευρά με την
ετικέτα προς τα πάνω στην υποδοχή
CD μέχρι να τραβηχτεί μέσα.
Η αναπαραγωγή CD αρχίζει αυτό‐
ματα και εμφανίζεται το μενού Audio
CD (CD ήχου) ή Audio MP3 (MP3
ήχου).
Αν υπάρχει ήδη ένα CD στη μονάδα,
αλλά το μενού Audio CD (CD ήχου) ή
Audio MP3 (MP3 ήχου) δεν είναι
ενεργό:
Πατήστε το κουμπί CD/AUX.
Το μενού Audio CD (CD ήχου) ή
Audio MP3 (MP3 ήχου) ανοίγει και
αρχίζει η αναπαραγωγή CD.
Ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν
αποθηκευτεί στο CD ήχου ή στο CD
MP3 διαφορετικές πληροφορίες για
το CD και το τρέχον μουσικό κομμάτι
θα εμφανιστούν στην οθόνη.
Αν το μενού Audio CD (CD ήχου) ή
Audio MP3 (MP3 ήχου) δεν εμφανίζε‐
ται μετά το πάτημα του κουμπιού CD/
AUX, υπάρχει ακόμα ένα CD πλοή‐
γησης στην υποδοχή CD. Πατήστε το
κουμπί d για να αφαιρέσετε το CD.
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Επιλογή κομματιού
Περιστρέψτε το κουμπί MENU για να
εμφανίσετε μια λίστα με όλα τα κομ‐
μάτια στο CD. Το κομμάτι που ανα‐
παράγεται τώρα είναι προεπιλεγμένο.
Επιλέξτε το κομμάτι που επιθυμείτε.

Επιλογή κομματιών
χρησιμοποιώντας το μενού CD ήχου
ή MP3
Κατά την αναπαραγωγή CD ήχου

Κατά την αναπαραγωγή MP3

Μεταπήδηση στο επόμενο κομμάτι ή
στο προηγούμενο κομμάτι
Πατήστε για λίγο το κουμπί t ή v
μία φορά ή αρκετές φορές.
Αναζήτηση κομματιού προς τα
εμπρός ή προς τα πίσω
Πατήστε για λίγο το κουμπί t ή v
και μετά πατήστε πάλι το κουμπί t ή
v και κρατήστε το πατημένο μέχρι να
εμφανιστεί το επιθυμητό κομμάτι.
Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή
προς τα πίσω
Πατήστε το κουμπί t ή v και κρα‐
τήστε το πατημένο για γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα
πίσω του τρέχοντος κομματιού.

Πατήστε το κουμπί MENU για να ανοί‐
ξετε το μενού σχετικό με CD ήχου.
Για την αναπαραγωγή όλων των κομ‐
ματιών σε τυχαία σειρά: ρυθμίστε το
Shuffle songs (RDM) (Αναδιευθέτηση
τραγουδιών (RDM)) στο On
(Ενεργοποίηση).
Για να επιλέξετε ένα κομμάτι στο CD
ήχου: επιλέξτε Track list (Λίστα
μουσικών κομματιών) και μετά επι‐
λέξτε το επιθυμητό κομμάτι.

Πατήστε το κουμπί MENU για να ανοί‐
ξετε το μενού σχετικό με MP3.
Για την αναπαραγωγή όλων των κομ‐
ματιών σε τυχαία σειρά: ρυθμίστε το
Shuffle songs (RDM) (Αναδιευθέτηση
τραγουδιών (RDM)) στο On
(Ενεργοποίηση).
Για να επιλέξετε ένα κομμάτι από ένα
φάκελο ή λίστα αναπαραγωγής (αν
διατίθεται): επιλέξτε Folders
(Φάκελοι) ή Playlists (Λίστες
αναπαραγωγής).

Σύστημα Infotainment
Επιλέξτε ένα φάκελο ή μια λίστα ανα‐
παραγωγής και μετά επιλέξτε το επι‐
θυμητό κομμάτι.
Επιλέξτε Search (Αναζήτηση) για να
ανοίξετε ένα μενού με πρόσθετες
προεπιλογές για αναζήτηση κομμα‐
τιού και επιλογή.
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Αφαίρεση CD
Πατήστε το κουμπί d.
Το CD εξέρχεται από την υποδοχή
CD.
Εάν δεν αφαιρέσετε το CD μετά την
εξαγωγή του, ο μηχανισμός θα το τρα‐
βήξει ξανά προς τα μέσα αυτόματα
μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Αν υπάρχει CD στη μονάδα αναπα‐
ραγωγής CD, η αναπαραγωγή CD ξε‐
κινά.
Ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν
αποθηκευτεί στο CD ήχου ή στο CD
MP3 διαφορετικές πληροφορίες για
το CD και το τρέχον μουσικό κομμάτι
θα εμφανιστούν στην οθόνη.

CD 300 / CD 400

Εισαγωγή CD
Εισάγετε ένα CD με την τυπωμένη
πλευρά προς τα πάνω μέσα στην
υποδοχή CD μέχρι να τραβηχτεί προς
τα μέσα.
Επισήμανση
Εάν εισαχθεί ένα CD, στην επάνω
γραμμή της οθόνης εμφανίζεται το
σύμβολο ενός CD.

Ανάλογα με την ποσότητα των κομ‐
ματιών που αποθηκεύτηκαν, η διαδι‐
κασία αναζήτησης μπορεί να διαρκέ‐
σει αρκετά λεπτά.
Επιλέξτε μια προεπιλογή αναζήτησης
και μετά επιλέξτε το επιθυμητό κομ‐
μάτι.

Εκκίνηση αναπαραγωγής CD
Πατήστε το κουμπί CD/AUX για να
ανοίξετε το μενού CD ή MP3.

Αλλαγή της τυπικής απεικόνισης
σελίδας
(μόνο CD 300)
Κατά την αναπαραγωγή CD ήχου ή
MP3: πατήστε το κουμπί MENU και
μετά επιλέξτε Default CD page view
(Οθόνη προεπιλ/νης σελίδας CD) ή
Default MP3 page view (Οθόνη
προεπιλ/νης σελίδας MP3).
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Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυ‐
μείτε.
Αλλαγή του επιπέδου φακέλου
(μόνο CD 300, αναπαραγωγή MP3)
Πατήστε το κουμπί g ή e για να αλ‐
λάξετε σε υψηλότερο ή χαμηλότερο
επίπεδο φακέλου.

Επιλογή κομματιών
χρησιμοποιώντας το μενού CD ήχου
ή MP3
Κατά την αναπαραγωγή CD ήχου

Κατά την αναπαραγωγή MP3

Μεταπήδηση στο επόμενο κομμάτι ή
στο προηγούμενο κομμάτι
Πατήστε για λίγο το κουμπί t ή v.
Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή
προς τα πίσω
Πατήστε το κουμπί t ή v και κρα‐
τήστε το πατημένο για γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα
πίσω του τρέχοντος κομματιού.

Πατήστε το κουμπί MENU για να ανοί‐
ξετε το μενού σχετικό με CD ήχου.
Για την αναπαραγωγή όλων των κομ‐
ματιών σε τυχαία σειρά: ρυθμίστε το
Shuffle songs (Αναδιευθέτηση
τραγουδιών) στο On (Ενεργοπ.).
Για να επιλέξετε ένα κομμάτι στο CD
ήχου: επιλέξτε Tracks list (Κατάλογος
μουσικών κομματιών) και μετά επι‐
λέξτε το επιθυμητό κομμάτι.

Πατήστε το κουμπί MENU για να ανοί‐
ξετε το μενού σχετικό με MP3.
Για την αναπαραγωγή όλων των κομ‐
ματιών σε τυχαία σειρά: ρυθμίστε το
Shuffle songs (Αναδιευθέτηση
τραγουδιών) στο On (Ενεργοπ.).
Για να επιλέξετε ένα κομμάτι από ένα
φάκελο ή μια λίστα αναπαραγωγής
(αν διατίθεται): επιλέξτε Playlists/
Folders (Λίστες αναπαραγωγής/
Φάκελοι).
Επιλέξτε ένα φάκελο ή μια λίστα ανα‐
παραγωγής και μετά επιλέξτε το επι‐
θυμητό κομμάτι.

Σύστημα Infotainment
Επισήμανση
Εάν ένα CD περιέχει δεδομένα ήχου
και MP3, μπορείτε να επιλέξετε τα
δεδομένα ήχου από το Playlists/
Folders (Λίστες αναπαραγωγής/
Φάκελοι).
Για να ανοίξετε ένα μενού με πρόσθε‐
τες προεπιλογές για αναζήτηση και
επιλογή κομματιού: επιλέξτε Search
(Αναζήτηση). Οι διαθέσιμες προεπι‐
λογές εξαρτώνται από τα δεδομένα
που έχουν αποθηκευτεί στο CD MP3.
Η διαδικασία αναζήτησης στη συ‐
σκευή CD MP3 μπορεί να διαρκέσει
αρκετά λεπτά. Στο χρόνο αυτό θα
λαμβάνεται ο τελευταίος σταθμός που
παιζόταν.
Αφαίρεση CD
Πατήστε το κουμπί d.
Το CD εξέρχεται από την υποδοχή
CD.
Εάν δεν αφαιρέσετε το CD μετά την
εξαγωγή του, ο μηχανισμός θα το τρα‐
βήξει ξανά προς τα μέσα αυτόματα
μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
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Υποδοχή AUX In
Γενικές πληροφορίες
Κάτω από το κάλυμμα στην κεντρική
κονσόλα υπάρχει μια υποδοχή AUX
για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών
ήχου.
Navi 600:

Επισήμανση
Η υποδοχή πρέπει να διατηρείται
πάντοτε στεγνή και καθαρή.
Είναι δυνατό, για παράδειγμα, να
συνδέσετε μια φορητή μονάδα ανα‐
παραγωγής CD με φις 3,5 mm στην
υποδοχή AUX In.
CD 300 / CD 400:
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Χρήση

CD 300 / CD 400

Navi 600

Θύρα USB
Γενικές πληροφορίες
Navi 600

Πατήστε μια φορά ή αρκετές φορές το
κουμπί CD/AUX για να ενεργοποιή‐
σετε τη λειτουργία AUX.
Μια πηγή ήχου που συνδέεται στην
υποδοχή AUX In μπορεί να χειριστεί
μόνο με τα στοιχεία χειρισμού στην
πηγή ήχου.

Πατήστε μια φορά ή αρκετές φορές το
κουμπί CD/AUX για να ενεργοποιή‐
σετε τη λειτουργία AUX.
Μια πηγή ήχου που συνδέεται στην
υποδοχή AUX In μπορεί να χειριστεί
μόνο με τα στοιχεία χειρισμού στην
πηγή ήχου.

Κάτω από το κάλυμμα στην κεντρική
κονσόλα υπάρχει μια υποδοχή USB
για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών
ήχου.
Επισήμανση
Η υποδοχή πρέπει να διατηρείται
πάντοτε στεγνή και καθαρή.

Σύστημα Infotainment
Επισήμανση
Πριν κλείσετε το κάλυμμα στην κε‐
ντρική κονσόλα, βεβαιωθείτε ότι η
συσκευή USB δεν θα υποστεί ζημιά.
Μια μονάδα αναπαραγωγής MP3,
ένα κλειδί USB ή ένα iPod μπορούν
να συνδεθούν στη θύρα USB.
Αυτές οι συσκευές χειρίζονται μέσω
των χειρισμών και των μενού του συ‐
στήματος Infotainment.
Επισήμανση
Το σύστημα Infotainment δεν υπο‐
στηρίζει όλα τα μοντέλα MP3 player,
συσκευών USB και iPod.
Σημαντικές πληροφορίες
Μονάδα αναπαραγωγής MP3 και
κλειδιά USB
■ Οι μονάδες αναπαραγωγής MP3
και τα κλειδιά USB που συνδέονται
πρέπει να συμμορφώνονται με τις
προδιαγραφές κλάσης μαζικής
αποθήκευσης USB (USB MSC).
■ Υποστηρίζονται μόνο μονάδες ανα‐
παραγωγής MP3 και κλειδιά USB
με μέγεθος cluster μικρότερο ή ίσο
με 64 kBytes στο σύστημα αρ‐
χείων FAT16/FAT32.

■ Οι οδηγοί σκληρού δίσκου (HDD)
δεν υποστηρίζονται.
■ Τα USB hub δεν υποστηρίζονται.
■ Οι παρακάτω περιορισμοί ισχύουν
για τα δεδομένα που έχουν αποθη‐
κευτεί σε μονάδα αναπαραγωγής
MP3 ή συσκευή USB:
Μέγιστο βάθος δομής φακέλου: 11
επίπεδα.
Μέγιστος αριθμός αρχείων MP3/
WMA που μπορούν να αποθηκευ‐
τούν: 1000.
Αρχεία WMA με διαχείριση ψηφια‐
κών δικαιωμάτων (DRM) από μου‐
σικά καταστήματα του διαδικτύου
δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
Τα αρχεία WMA μπορούν να ανα‐
παραχθούν με ασφάλεια μόνο αν
έχουν δημιουργηθεί με Windows
Media Player έκδοση 8 ή νεώτερη.
Εφαρμόσιμες επεκτάσεις λίστας
αναπαραγωγής: .m3u, .pls
Οι καταχωρήσεις της λίστας αναπα‐
ραγωγής πρέπει να είναι με τη
μορφή σχετικών διαδρομών.
Το χαρακτηριστικό συστήματος για
φακέλους/αρχεία που περιέχουν
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δεδομένα ήχου δεν πρέπει να ορι‐
στεί.

CD 400

Κάτω από το κάλυμμα στην κεντρική
κονσόλα υπάρχει μια υποδοχή USB
για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών
ήχου.
Επισήμανση
Η υποδοχή πρέπει να διατηρείται
πάντοτε στεγνή και καθαρή.
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Επισήμανση
Μην εισάγετε μια συσκευή USB με
μήκος μεγαλύτερο από 70 mm. Εάν
είναι μεγαλύτερο, μπορεί να υποστεί
ζημιά όταν κατεβάζετε το υποβρα‐
χιόνιο.
Οι ακόλουθες συσκευές μπορούν να
συνδεθούν στη θύρα USB:
■ iPod
■ Zune
■ Συσκευή PlaysForSure (PFD)
■ Κλειδί USB
Αυτές οι συσκευές χειρίζονται μέσω
των χειρισμών και των μενού του συ‐
στήματος Infotainment.

Αναπαραγωγή
αποθηκευμένων αρχείων
ήχου

Η λειτουργία των πηγών ήχου που
συνδέονται μέσω USB είναι η ίδια
όπως για ένα CD MP3/WMA ήχου
3 155.

Navi 600

iPod

Μονάδα αναπαραγωγής MP3 /
κλειδιά USB

Επισήμανση
Το σύστημα Infotainment δεν υπο‐
στηρίζει όλα τα μοντέλα μονάδων
iPod, Zune, PFD ή USB.
Πατήστε μια φορά ή αρκετές φορές το
κουμπί CD/AUX για να ενεργοποιή‐
σετε τη λειτουργία USB ήχου.
Ξεκινά η επανάληψη των δεδομένων
ήχου που έχουν αποθηκευτεί στη συ‐
σκευή USB.

Πατήστε μια φορά ή αρκετές φορές το
κουμπί CD/AUX για να ενεργοποιή‐
σετε τη λειτουργία iPod ήχου.
Ξεκινά η επανάληψη των δεδομένων
ήχου που έχουν αποθηκευτεί στο
iPod.
Η λειτουργία του iPod που συνδέονται
μέσω USB είναι βασικά η ίδια όπως
για ένα CD MP3/WMA ήχου 3 155.

Σύστημα Infotainment
Κάτω περιγράφονται μόνο οι πλευρές
της λειτουργίας που είναι διαφορετι‐
κές/πρόσθετες.
Λειτουργίες iPod

CD 400
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Η λειτουργία και οι απεικονίσεις οθό‐
νης περιγράφονται μόνο για κλειδιά
USB. Η λειτουργία άλλων συσκευών
όπως iPod ή Zune είναι βασικά η ίδια.
Επιλογή κομματιών
χρησιμοποιώντας το μενού USB

Ανάλογα με τα αποθηκευμένα δεδο‐
μένα, υπάρχουν διάφορες προεπιλο‐
γές για την επιλογή και την αναπαρα‐
γωγή των κομματιών.
Πατήστε το κουμπί MENU και μετά
επιλέξτε Search (Αναζήτηση) για να
εμφανίσετε τις διαθέσιμες προεπιλο‐
γές.
Η διαδικασία αναζήτησης στη συ‐
σκευή μπορεί να διαρκέσει αρκετά
δευτερόλεπτα.

Πατήστε μια φορά ή αρκετές φορές το
κουμπί CD/AUX για να ενεργοποιή‐
σετε τη λειτουργία USB.
Ξεκινά η επανάληψη των δεδομένων
ήχου που έχουν αποθηκευτεί στη συ‐
σκευή USB.
Η λειτουργία των πηγών ήχου που
συνδέονται μέσω USB είναι βασικά η
ίδια όπως για ένα CD ήχου MP3
3 155.
Κάτω περιγράφονται μόνο οι πλευρές
της λειτουργίας που είναι διαφορετι‐
κές/πρόσθετες.

Πατήστε το κουμπί MENU για να ανοί‐
ξετε το μενού σχετικό με USB.
Για την αναπαραγωγή όλων των κομ‐
ματιών με τη σειρά: επιλέξτε Play all
(Αναπαραγωγή όλων).
Για την εμφάνιση ενός μενού με διά‐
φορες πρόσθετες επιλογές για αναζή‐
τηση και επιλογή κομματιού: επιλέξτε
Search (Αναζήτηση).
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Η διαδικασία αναζήτησης στη συ‐
σκευή USB μπορεί να διαρκέσει αρ‐
κετά λεπτά. Στο χρόνο αυτό θα λαμ‐
βάνεται ο τελευταίος σταθμός που
παιζόταν.
Για την αναπαραγωγή όλων των κομ‐
ματιών σε τυχαία σειρά: ρυθμίστε το
Shuffle songs (random)
(Αναδιευθέτηση τραγουδιών
(τυχαία)) στο On (Ενεργοπ.).
Για την επανάληψη του κομματιού
που αναπαράγεται: ρυθμίστε το
Repeat (Επανάληψη) στο On
(Ενεργοπ.).

Μουσική Bluetooth
Γενικές πληροφορίες
(μόνο στο CD 400 με Bluetooth PDIM)
Οι πηγές ήχου με δυνατότητα
Bluetooth (π.χ. κινητά τηλέφωνα με
αναπαραγωγή μουσικής, MP3 player
με Bluetooth, κ.λπ.), τα οποία υπο‐
στηρίζουν το μουσικό πρωτόκολλο
Bluetooth A2DP, μπορούν να συνδε‐
θούν ασύρματα στο σύστημα
Infotainment.

Σημαντικές πληροφορίες

■ Για να μπορέσει μια συσκευή
Bluetooth να συνδεθεί στο σύ‐
στημα Infotainment, πρέπει πρώτα
να γίνει σύζευξη με το σύστημα
3 164.
■ Το σύστημα Infotainment συνδέεται
μόνο στις συσκευές Bluetooth που
υποστηρίζουν το πρωτόκολλο
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) έκδοσης 1.2 ή
μεταγενέστερης.

■ Η συσκευή Bluetooth πρέπει να
υποστηρίζει το πρωτόκολλο
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) έκδοσης 1.0 ή με‐
ταγενέστερης. Εάν η συσκευή δεν
υποστηρίζει το AVRCP, μπορείτε
να ρυθμίσετε μόνο την ένταση ήχου
μέσω του συστήματος
Infotainment.
■ Πριν συνδέσετε τη συσκευή
Bluetooth στο σύστημα
Infotainment, πρέπει να διαβάσετε
τις οδηγίες χρήσης για να εξοικειω‐
θείτε με τις λειτουργίες Bluetooth.

Ρύθμιση μουσικής
Bluetooth
Από το μενού Bluetooth music setup
(Ρύθμιση μουσικής Bluetooth) πραγ‐
ματοποιείται η σύζευξη και η σύνδεση
των συσκευών Bluetooth στο σύ‐
στημα Ιnfotainment.

Σύστημα Infotainment

Ενεργοποίηση του μενού
Bluetooth music setup (Ρύθμιση
μουσικής Bluetooth)

Πατήστε το κουμπί CD/AUX μία ή πε‐
ρισσότερες φορές για να ενεργοποιή‐
σετε τη λειτουργία AUX, USB ή
Bluetooth.
Πατήστε το περιστροφικό κουμπί
MENU και στη συνέχεια επιλέξτε
Bluetooth setup (Ρύθμιση Bluetooth).

Σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth
Σημαντικές πληροφορίες
■ Η διαδικασία σύζευξης είναι απε‐
νεργοποιημένη όταν το αυτοκίνητο
κινείται.
■ Στο σύστημα μπορούν να συζευ‐
χθούν έως πέντε συσκευές.
■ Το σύστημα Ιnfotainment συνδέεται
αυτόματα στην πρώτη συσκευή
που υπάρχει στη λίστα των συ‐
σκευών που είναι συζευγμένες τη
συγκεκριμένη στιγμή.
■ Μόνο μία συζευγμένη συσκευή
μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα
Infotainment κάθε φορά.
■ Η διαδικασία σύζευξης κανονικά
πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο
μία φορά, εκτός εάν αλλάξουν οι
πληροφορίες σύζευξης ή εάν η συ‐
σκευή διαγραφεί.
Πραγματοποίηση σύζευξης:
Επιλέξτε Connect to new device
(Σύνδεση σε νέα συσκευή).
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Το σύστημα Infotainment σας θέτει
μια σειρά από ερωτήσεις για να προ‐
σδιορίσει τον τύπο της συσκευής
Bluetooth που πρόκειται να συζευ‐
χθεί.
Μόλις ο τύπος της συσκευής προσδι‐
οριστεί, η συσκευή Bluetooth πρέπει
να εισέλθει σε λειτουργία αναζήτησης
(ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
συσκευής Bluetooth).
Ορισμένες συσκευές Bluetooth μπο‐
ρεί να χρειάζονται έναν κωδικό PIN
για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία
σύζευξης. Εντοπίστε τη συσκευή με
όνομα GMusicConnect στη λίστα των
συσκευών Bluetooth και ακολουθή‐
στε τις οδηγίες στη συσκευή για να ει‐
σάγετε τον κωδικό PIN που παρέχει
το σύστημα Infotainment.
Σύνδεση μιας συζευγμένης συσκευής
Επιλέξτε Select device (Επιλογή
συσκευής).
Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις συ‐
σκευές Bluetooth που είναι συζευγμέ‐
νες τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύ‐
στημα Infotainment.
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Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε.
Η συσκευή συνδέεται στο σύστημα
Infotainment.
Εάν κάποια άλλη συσκευή Bluetooth
είναι συνδεδεμένη τη συγκεκριμένη
στιγμή στο σύστημα Infotainment, η
συσκευή αυτή θα αποσυνδεθεί από
το σύστημα.
Αφαίρεση μιας συζευγμένης
συσκευής
Επιλέξτε Remove device (Αφαίρεση
συσκευής).
Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις συ‐
σκευές Bluetooth που είναι συζευγμέ‐
νες τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύ‐
στημα Infotainment.
Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε.
Η συσκευή αφαιρείται από τη λίστα
των συζευγμένων συσκευών.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου PIN

Λειτουργία

Επιλέξτε Change default PIN (Αλλαγή
προεπιλεγμένου PIN).
Επιλέξτε έναν από τους προκαθορι‐
σμένους κωδικούς PIN ή επιλέξτε
Other (Λοιπά) για να δημιουργήσετε
νέο PIN.
Για να δημιουργήσετε νέο PIN:
Επιλέξτε Other (Λοιπά) και στη συνέ‐
χεια τον αριθμό ψηφίων του κωδικού
PIN.
Επιλέξτε τα ψηφία του κωδικού PIN
που θέλετε, ένα κάθε φορά.

Πατήστε το κουμπί CD/AUX μία ή πε‐
ρισσότερες φορές για να ενεργοποιή‐
σετε τη λειτουργία Bluetooth.
Η πρώτη συσκευή στη λίστα των συ‐
σκευών Bluetooth 3 164 που είναι συ‐
ζευγμένες τη συγκεκριμένη στιγμή
συνδέεται αυτόματα (εάν είναι διαθέ‐
σιμη) στο σύστημα Infotainment.
Για να συνδέσετε άλλη συζευγμένη
συσκευή Bluetooth 3 164.

Σύστημα Infotainment
Έναρξη αναπαραγωγής
μουσικών κομματιών

Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συ‐
σκευή Bluetooth:
■ η αναπαραγωγή μουσικής αρχίζει
ξανά αυτόματα ή
■ πρέπει να αρχίσετε ξανά την ανα‐
παραγωγή μουσικής από το κου‐
μπιά στη συσκευή Bluetooth.
Μπορείτε πλέον να χειρίζεστε τη μου‐
σική που είναι αποθηκευμένη στη συ‐
σκευή Bluetooth μέσω του συστήμα‐
τος Ιnfotainment, χρησιμοποιώντας
τα κουμπιά t, v και r.

Μεταπήδηση σε επόμενο ή
προηγούμενο μουσικό κομμάτι

Πατήστε για λίγο το κουμπί t ή v.

Γρήγορη κίνηση προς τα
εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε το κουμπί t ή v και κρα‐
τήστε το πατημένο για γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα
πίσω του τρέχοντος κομματιού.

Παύση αναπαραγωγής

Πατήστε το κουμπί r.
Για να αρχίσει ξανά η αναπαραγωγή,
πατήστε ξανά το κουμπί r.
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Ψηφιακή κορνίζα
Γενικές πληροφορίες
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ψη‐
φιακής κορνίζας (μόνο στα Navi 600 /
Navi 900), μπορείτε να εμφανίσετε τις
αγαπημένες σας εικόνες (ή φωτογρα‐
φίες), μία κάθε φορά, στην οθόνη του
συστήματος Ιnfotainment.
Μπορείτε να επιλέξετε λήψη
(download) των αγαπημένων σας ει‐
κόνων από μια συσκευή USB που εί‐
ναι συνδεδεμένη στη θύρα USB
3 160 του συστήματος Ιnfotainment.
Στη μνήμη του συστήματος
Ιnfotainment μπορούν να αποθηκευ‐
τούν έως και 10 εικόνες.
Οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη
στην αρχική τους αναλογία (τα πλαί‐
σια εάν χρειαστεί είναι μαύρα) και
προσανατολισμό.

Σημαντικές πληροφορίες

■ Οι εικόνες προς λήψη (download)
πρέπει να είναι αποθηκευμένες στο
βασικό κατάλογο (π.χ., "F:\") της
συσκευής USB.
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■ Μόνο οι πρώτες 100 εικόνες (ταξι‐
νομημένες με τη σειρά όπως έχουν
αποθηκευτεί στο βασικό κατάλογο
της συσκευής USB) είναι διαθέσι‐
μες προς λήψη (download).
■ Μόνο οι εικόνες μορφής στάνταρ
JPEG (επεκτάσεις αρχείου,
π.χ., .jpg ή .jpeg) υποστηρίζονται.
Παράδειγμα: "F:\myPicture.jpg",
όπου "F:\" είναι ο βασικός κατάλο‐
γος της συσκευής USB.
■ Η μέγιστη υποστηριζόμενη ανά‐
λυση μιας εικόνας είναι 12 Mega
pixel.
Το μέγεθος των εικόνων με υψηλό‐
τερες αναλύσεις μειώνεται κατά τη
λήψη (download).
Το μέγεθος των εικόνων με χαμη‐
λότερες αναλύσεις δεν αυξάνεται
κατά τη λήψη (download) και οι ει‐
κόνες κεντράρονται στη μέση της
οθόνης.

Χρήση
Λήψη (Download) ή/και
αφαίρεση εικόνων

Επιλέξτε Add / Remove pictures
(Προσθήκη / Αφαίρεση εικόνων) για
να ανοίξει το μενού που απεικονίζεται
παρακάτω.

Συνδέστε μια συσκευή USB, στην
οποία έχετε αποθηκεύσει τις αγαπη‐
μένες σας εικόνες (ή φωτογραφίες),
στη θύρα USB 3 160 του συστήματος
Ιnfotainment.
Πατήστε το κουμπί CONFIG, επιλέξτε
Display settings (Ρυθμίσεις οθόνης),
και στη συνέχεια επιλέξτε Picture
frame (Πλαίσιο εικόνας). Εμφανίζεται
το μενού που απεικονίζεται παρα‐
κάτω.
Το μενού εμφανίζει μια λίστα με τα
ονόματα αρχείου όλων των εικόνων
(λάβετε υπόψη σας τους περιορι‐
σμούς που περιγράφονται στην πα‐
ράγραφο "Σημαντικές πληροφορίες"
παραπάνω) που είναι αποθηκευμένες
στο βασικό κατάλογο τη συνδεδεμέ‐
νης συσκευής USB.

Σύστημα Infotainment
Εάν οι εικόνες ήταν ήδη αποθηκευμέ‐
νες στη μνήμη του συστήματος
Ιnfotainment, αυτές οι "παλιές" εικό‐
νες παρατίθενται πρώτες στη σειρά
στο μενού και επισημαίνονται με την
ένδειξη MEM, βλ.παρακάτω εικόνα.
Εάν θέλετε να αφαιρεθούν οι "παλιές"
εικόνες, πρέπει να τις αποεπιλέξετε
πριν τη λήψη (download) των νέων ει‐
κόνων.

Επιλέξτε Confirm (Επιβεβαίωση) για
να αρχίσει η λήψη (download) ή/και η
αφαίρεση εικόνων.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει
πόσες εικόνες πρόκειται να ληφθούν
ή/και να αφαιρεθούν.
Επιλέξτε Continue (Συνέχεια) εάν θέ‐
λετε να αρχίσει η λήψη ή/και η αφαί‐
ρεση.

Εμφάνιση εικόνων

Μπορείτε να εμφανίσετε ταυτόχρονα
τις εικόνες που έχουν αποθηκευτεί
στη μνήμη του συστήματος
Ιnfotainment.
Πατήστε το κουμπί CONFIG, επιλέξτε
Display settings (Ρυθμίσεις οθόνης),
επιλέξτε Picture frame (Πλαίσιο
εικόνας) και στη συνέχεια επιλέξτε
Picture selection (Επιλογή εικόνας).
Εμφανίζεται το μενού που απεικονίζε‐
ται παρακάτω.
Επιλέξτε έως 10 εικόνες που θέλετε να
προστεθούν (download) στη μνήμη
του συστήματος Ιnfotainment ή να
παραμείνουν αποθηκευμένες σε αυτή
τη μνήμη.
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Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εμ‐
φανιστεί στην οθόνη.
Πατήστε το κουμπί INFO αρκετές φο‐
ρές μέχρι η εικόνα που είναι επιλεγ‐
μένη τη συγκεκριμένη στιγμή να εμ‐
φανιστεί στην οθόνη.
Για να εμφανιστεί το προεπιλεγμένο
μενού Infotainment, πατήστε οποιο‐
δήποτε κουμπί στο σύστημα
Ιnfotainment.
Όσο μια εικόνα μένει επιλεγμένη στο
μενού Picture selection (Επιλογή
εικόνας), μπορείτε να την εμφανίσετε
οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώ‐
ντας το κουμπί INFO.
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Πλοήγηση
Γενικές πληροφορίες
Το σύστημα πλοήγησης θα σας οδη‐
γήσει με αξιοπιστία στον προορισμό
σας χωρίς να απαιτείται να διαβάσετε
χάρτες, ακόμα και αν δεν έχετε την
παραμικρή τοπική γνώση.
Η τρέχουσα κατάσταση κυκλοφορίας
λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό
διαδρομής αν χρησιμοποιείται η δυ‐
ναμική καθοδήγηση διαδρομής. Για το
σκοπό αυτό το σύστημα Infotainment
λαμβάνει δελτία οδικής κυκλοφορίας
στην τρέχουσα περιοχή λήψης μέσω
RDS-TMC.
Το σύστημα πλοήγησης δεν μπορεί
όμως να λάβει υπόψη συμβάντα οδι‐
κής κυκλοφορίας, ρυθμίσεις οδικής
κυκλοφορίας που άλλαξαν πολύ πρό‐
σφατα και κινδύνους ή προβλήματα
που προκύπτουν ξαφνικά (π.χ. έργα
οδοποιίας).

Προσοχή
Η χρήση του συστήματος πλοήγη‐
σης δεν απαλλάσσει τον οδηγό
από την ευθύνη για ορθή, προσε‐
κτική συμπεριφορά όταν οδηγεί.
Οι σχετικοί κανονισμοί οδικής κυ‐
κλοφορίας πρέπει πάντοτε να τη‐
ρούνται. Εάν κάποια υπόδειξη κα‐
θοδήγησης του συστήματος πλοή‐
γησης αντιβαίνει τους κανονι‐
σμούς οδικής κυκλοφορίας,
ισχύουν πάντοτε οι κανονισμοί
οδικής κυκλοφορίας.

Λειτουργία του συστήματος
πλοήγησης

Η θέση και η κίνηση του οχήματος ανι‐
χνεύονται από το σύστημα πλοήγη‐
σης με τη χρήση αισθητήρων. Η από‐
σταση που διανύθηκε καθορίζεται
από το σήμα ταχυμέτρου του οχήμα‐
τος, οι κινήσεις στις στροφές από ένα
γυροσκοπικό αισθητήρα. Η θέση κα‐
θορίζεται από τους δορυφόρους GPS
(Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού).

Συγκρίνοντας τα σήματα των αισθη‐
τήρων με τους ψηφιακούς χάρτες
στην κάρτα SD χαρτών, είναι δυνατό
να καθοριστεί η θέση του οχήματος με
ακρίβεια 10 m περίπου.
Το σύστημα λειτουργεί επίσης με
κακή λήψη GPS, όμως, η ακρίβεια του
καθορισμού της θέσης θα είναι μειω‐
μένη.
Μετά την καταχώρηση της διεύθυν‐
σης προορισμού ή του σημείου ενδια‐
φέροντος (πλησιέστερο πρατήριο
καυσίμων, ξενοδοχείο, κλπ) η δια‐
δρομή υπολογίζεται από την τρέ‐
χουσα θέση ως τον επιλεγμένο προο‐
ρισμό.
Η καθοδήγηση διαδρομής παρέχεται
με ηχητικό μήνυμα και ένα βέλος, κα‐
θώς και με τη βοήθεια μιας πολύχρω‐
μης οθόνης χάρτη.

Σύστημα πληροφοριών οδικής
κυκλοφορίας TMC και δυναμική
καθοδήγηση διαδρομής

Το σύστημα πληροφοριών οδικής κυ‐
κλοφορίας TMC λαμβάνει όλες τις τρέ‐
χουσες πληροφορίες οδικής κυκλο‐
φορίας από τους ραδιοφωνικούς
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σταθμούς TMC. Αν η δυναμική καθο‐
δήγηση διαδρομής είναι ενεργή, αυτές
οι πληροφορίες περιλαμβάνονται
στον υπολογισμό της συνολικής δια‐
δρομής. Κατά τη διαδικασία αυτή, η
διαδρομή σχεδιάζεται ώστε να απο‐
φεύγονται τα προβλήματα οδικής κυ‐
κλοφορίας που σχετίζονται με τα
προεπιλεγμένα κριτήρια.
Αν υπάρχει πρόβλημα οδικής κυκλο‐
φορίας κατά τη δυναμική καθοδήγηση
διαδρομής, ανάλογα με τις προεπιλο‐
γές, εμφανίζεται ένα μήνυμα για το αν
πρέπει να αλλάξει η διαδρομή.
Οι πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας
TMC εμφανίζονται στην οθόνη οδικής
καθοδήγησης σαν σύμβολα ή σαν
αναλυτικό κείμενο στο μενού TMC
messages (Μηνύματα TMC).
Για να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις
πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας
TMC, το σύστημα πρέπει να λάβει
σταθμούς TMC στη σχετική περιοχή.
Η δυναμική καθοδήγηση διαδρομής
λειτουργεί μόνο αν οι πληροφορίες
οδικής κυκλοφορίας λαμβάνονται
μέσω του συστήματος πληροφοριών
οδικής κυκλοφορίας TMC.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία δυναμικής καθοδήγησης
διαδρομής στο μενού Navigation
options (Επιλογές πλοήγησης),
βλ.κεφάλαιο "Καθοδήγηση" 3 199.

Δεδομένα χάρτη

Όλα τα απαραίτητα δεδομένα χάρτη
αποθηκεύονται σε μια κάρτα SD που
παρέχεται μαζί με το σύστημα
Infotainment.
Λεπτομερείς περιγραφές για το χειρι‐
σμό και την αντικατάσταση της κάρ‐
τας SD χαρτών, βλ. κεφάλαιο "Χάρ‐
τες" 3 208

Χρήση
Στοιχεία χειρισμού

Τα πιο σημαντικά χειριστήρια του συ‐
στήματος πλοήγησης είναι τα εξής:
Κουμπί NAV: ενεργοποίηση πλοήγη‐
σης.Εμφάνιση τρέχουσας θέσης (αν η
καθοδήγηση διαδρομής είναι ανε‐
νεργή). Εμφάνιση υπολογισμένης
διαδρομής (αν η καθοδήγηση διαδρο‐
μής είναι ενεργή). Εναλλαγή μεταξύ
οθόνης πλήρους χάρτη, οθόνης βέ‐
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λους (αν η καθοδήγηση διαδρομής εί‐
ναι ενεργή) και απεικόνιση μοιρασμέ‐
νης οθόνης, βλ. "Πληροφορίες για την
οθόνη" παρακάτω.
Kουμπί DEST: άνοιγμα του μενού με
επιλογές για την καταχώρηση του
προορισμού.
Διακόπτης οκτώ κατευθύνσεων: μετα‐
κίνηση του παραθύρου της οθόνης
στην προβολή χάρτη πλοήγησης. Για
να επιλέξετε τον προορισμό, πατήστε
προς την κατάλληλη κατεύθυνση για
να τοποθετήσετε το σταυρό επάνω
από έναν προορισμό στο χάρτη.
Κουμπί RPT NAV: επανάληψη της τε‐
λευταίας διαδρομής καθοδήγησης
στον προορισμό.

Ενεργοποίηση του συστήματος
πλοήγησης

Πατήστε το κουμπί NAV.
Ο χάρτης της τρέχουσας θέσης εμφα‐
νίζεται στην οθόνη, βλ."Πληροφορίες
για την οθόνη" παρακάτω.
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Μηνύματα καθοδήγησης
διαδρομής

Εκτός από τις οπτικές οδηγίες στην
οθόνη (βλ."Πληροφορίες για την
οθόνη" παρακάτω), ακούγονται μηνύ‐
ματα καθοδήγησης διαδρομής όταν η
καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή.
Προεπιλογή της έντασης ήχου των
μηνυμάτων καθοδήγησης διαδρομής:
βλ."Ρύθμιση του συστήματος πλοή‐
γησης" παρακάτω.
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των
μηνυμάτων καθοδήγησης διαδρομής
όταν ακούγονται: περιστρέψτε το κου‐
μπί X.
Επανάληψη του τελευταίου μηνύμα‐
τος καθοδήγησης διαδρομής που
ακούστηκε: πατήστε το κουμπί RPT
NAV.

Πληροφορίες για την οθόνη
Μη ενεργή καθοδήγηση διαδρομής

Ένα σύμβολο πυξίδας που δείχνει
την κατεύθυνση του βορρά.
Αν δεν υπάρχει σήμα GPS στην
τρέχουσα θέση, εμφανίζεται ένα
σύμβολο "GPS" με χιαστί διαγράμ‐
μιση κάτω από το σύμβολο πυξί‐
δας.
Τρέχουσα επιλεγμένη κλίμακα
χάρτη (για να αλλάξετε την κλίμακα:
περιστρέψτε το κουμπί MENU).
Επισήμανση
Για να αλλάξετε σε πλήρη οθόνη
χάρτη: πατήστε το κουμπί NAV.

Εάν η καθοδήγηση διαδρομής δεν εί‐
ναι ενεργή, εμφανίζονται οι παρακάτω
πληροφορίες:
■ Στην επάνω γραμμή: ώρα, όνομα
οδού τρέχουσας θέσης, εξωτερική
θερμοκρασία.
■ Διεύθυνση και γεωγραφικές συντε‐
ταγμένες τρέχουσας θέσης.
■ Οθόνη χάρτη της περιοχής γύρω
από την τρέχουσα θέση.
■ Στο χάρτη: η τρέχουσα θέση επιση‐
μαίνεται με ένα κόκκινο τρίγωνο.

Ενεργή καθοδήγηση διαδρομής
Εάν η καθοδήγηση διαδρομής είναι
ενεργή, εμφανίζονται οι παρακάτω
πληροφορίες (ανάλογα με τις τρέχου‐
σες ρυθμίσεις Navigation options
(Επιλογές πλοήγησης), βλ. κεφάλαιο
"Καθοδήγηση" 3 199):

Σύστημα Infotainment
Πληροφορίες στην επάνω γραμμή

■ Δρόμοι που οδηγούν μακριά από
την τρέχουσα οδό που πρέπει να
ακολουθήσετε.
■ Κάτω από το σύμβολο του βέλους:
το όνομα της οδού που πρέπει να
ακολουθήσετε.
■ Επάνω από το σύμβολο του βέ‐
λους: το όνομα της οδού που πρέ‐
πει να ακολουθήσετε μετά την επό‐
μενη διασταύρωση.
■ Ενώ οδηγείτε σε αυτοκινητοδρό‐
μους:
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Αποστάσεις έως τα επόμενα σημεία
σέρβις, χώρους στάθμευσης, δια‐
σταυρώσεις ή/και εξόδους στον αυ‐
τοκινητόδρομο.
■ Όταν φτάνετε σε μια διασταύρωση
αυτοκινητόδρομου εμφανίζονται
πληροφορίες σχετικές με την καθο‐
δήγηση λωρίδας:

■ Ώρα
■ Απόσταση μέχρι τον τελικό προορι‐
σμό
■ Ώρα άφιξης ή διάρκεια ταξιδιού
■ Εξωτερική θερμοκρασία
Πληροφορίες για την οθόνη βέλους
■ Ευμέγεθες βέλος που υποδεικνύει
την κατεύθυνση που πρέπει να ακο‐
λουθήσετε.
■ Μικρό βέλος που υποδεικνύει την
προτελευταία οδηγική σύσταση.
■ Απόσταση έως την επόμενη δια‐
σταύρωση.

Κατεύθυνση οδήγησης και από‐
σταση μέχρι την επόμενη έξοδο
στον αυτοκινητόδρομο, που πρέπει
να ακολουθήσετε.

Εάν η επιλογή Highway lane
guidance (Οδηγός λωρίδας αυτοκι‐
νητοδρόμου) είναι ενεργοποιημένη
στο μενού Display route guidance
(Εμφάνιση καθοδήγησης
διαδρομής) (βλ. κεφάλαιο "Καθοδή‐
γηση" 3 199) εμφανίζεται ο παρα‐
κάτω τύπος εικόνας:
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Πληροφορίες για την οθόνη χάρτη

Στο δεξιό μέρος της οθόνης εμφανίζο‐
νται οι παρακάτω πληροφορίες:
■ Ένα σύμβολο πυξίδας που δείχνει
την κατεύθυνση του βορρά.
■ Εάν δεν υπάρχει σήμα GPS, (βλ.κε‐
φάλαιο "Γενικές πληροφορίες"
3 170) στην τρέχουσα θέση: εμφα‐
νίζεται ένα σύμβολο "GPS" με χια‐
στί διαγράμμιση κάτω από το σύμ‐
βολο πυξίδας.
■ Τρέχουσα επιλεγμένη κλίμακα
χάρτη (για να αλλάξετε την κλίμακα:
περιστρέψτε το κουμπί MENU).
Στο χάρτη εμφανίζονται οι ακόλουθες
πληροφορίες:
■ Η διαδρομή ως μπλε γραμμή.
■ Η τρέχουσα θέση ως κόκκινο τρί‐
γωνο.
■ Ο τελικός προορισμός ως καρό ση‐
μαία.
■ Διάφορα σύμβολα (βλ.κεφάλαιο
"Επισκόπηση συμβόλων" 3 210)
που επισημαίνουν πληροφορίες για
την οδική κυκλοφορία και γενικές
πληροφορίες ή σημεία ενδιαφέρο‐
ντος.

Ρύθμιση του συστήματος
πλοήγησης

Πατήστε το κουμπί CONFIG και στη
συνέχεια επιλέξτε Navigation settings
(Ρυθμίσεις πλοήγησης) για να ανοίξει
ένα μενού με ρυθμίσεις ειδικές για την
πλοήγηση.

Navigation volume (Ένταση ήχου
πλοήγησης)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση
ήχου για το μήνυμα πλοήγησης
(Announcement (Αναγγελία)) και την
πηγή ήχου (Background (Φόντο))
όταν εμφανίζεται το μήνυμα πλοήγη‐
σης.

Σύστημα Infotainment
Όταν έχει επιλεγεί το User defined
(Καθορισμ. από το χρήση), μπορείτε
να ορίσετε τους τύπους πληροφοριών
που πρόκειται να εμφανίζονται.
Sort criteria (Κριτήρια ταξινόμησης)
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζονται
τα μηνύματα οδικής κυκλοφορίας με
τη σειρά, βάσει απόστασης ή ονόμα‐
τος οδού.

Ρυθμίστε τις επιθυμητές τιμές για τα
Announcement (Αναγγελία)
Background (Φόντο).
Για να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμί‐
σεις: επιλέξτε Volume test (Δοκιμή
έντασης ήχου).
TMC settings (Ρυθμίσεις TMC)
Επιλέξτε Infotypes (Τύποι πληροφ.)
για να ανοίξει ένα υπομενού με διά‐
φορες επιλογές προκειμένου να ορί‐
σετε εάν και ποιοι τύποι μηνυμάτων
οδικής κυκλοφορίας θέλετε να εμφα‐
νίζονται στο χάρτη ενεργής καθοδή‐
γησης στον προορισμό.

Warning messages when route
guidance is inactive
(Προειδοποιητικά μηνύματα όταν
είναι απενεργή η καθοδήγηση)
Κρίνει αν το σύστημα Infotainment
πρέπει να αναγγείλει προειδοποιη‐
τικά μηνύματα ακόμα και αν δεν υπάρ‐
χει ενεργή καθοδήγηση διαδρομής.
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Delete lists (Διαγραφή λιστών)

Επιλέξτε εάν θέλετε να διαγραφούν
όλες οι καταχωρήσεις στο Address
book (Βιβλίο διευθύνσεων) ή στη Last
destinations (Τελευταίοι προορισμοί).
Import individual POIs (Εισαγωγή
μεμονωμένων POI)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν
στη θύρα USB 3 160 του συστήμα‐
τος Infotainment έχει συνδεθεί μια συ‐
σκευή USB που περιέχει αποθηκευ‐
μένα σημεία ενδιαφέροντος (POI).
Εισαγωγή στοιχείων POI από συ‐
σκευή USB, βλ."Εξαγωγή και εισα‐
γωγή στοιχείων POI" παρακάτω.
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Delete all imported POIs (Διαγραφή
όλων των εισαχθέντων POI)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν
έχουν εισαχθεί στοιχεία POI στο σύ‐
στημα Infotainment, βλ."Εξαγωγή και
εισαγωγή στοιχείων POI" παρακάτω.
Επιλέξτε αυτό το στοιχείο μενού για να
διαγράψετε όλα τα εισαχθέντα στοι‐
χεία POI από τη μνήμη MyPOIs του
συστήματος Ιnfotainment.
Επισήμανση
Δεν είναι εφικτή η απευθείας αφαί‐
ρεση μεμονωμένων εισαχθέντων
σημείων ενδιαφέροντος από τη
μνήμη myPOIs.
Εάν θέλετε να αφαιρέσετε μεμονω‐
μένα εισαχθέντα σημεία POI: εισά‐
γετε ενημερωμένα στοιχεία POI στο
σύστημα Ιnfotainment που δεν πε‐
ριέχουν τα στοιχεία διεύθυνσης των
σχετικών POI.
Για να αφαιρέσετε όλα τα εισαχθέντα
σημεία POI μιας συγκεκριμένης κα‐
τηγορίας: εισάγετε ένα άδειο αρχείο
στοιχείων POI της σχετικής κατηγο‐
ρίας στο σύστημα Ιnfotainment.

Export POIs (Εξαγωγή POI)
Γίνεται εξαγωγή όλων των στοιχείων
POI που είναι αποθηκευμένα στη
μνήμη myPOIs του συστήματος
Ιnfotainment σε μια συσκευή USB
που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB
3 160, βλ."Εξαγωγή και εισαγωγή
στοιχείων POI" παρακάτω.
Delete Home address (Διαγραφή
διεύθυνσης οικίας)
Διαγράφει τη διεύθυνση που έχει ορι‐
στεί τη συγκεκριμένη στιγμή ως διεύ‐
θυνση κατοικίας (εμφανίζεται στο με‐
νού Enter destination (Εισαγωγή
προορισμού), βλ.κεφάλαιο "Εισα‐
γωγή προορισμού" 3 182).

Εξαγωγή και εισαγωγή
στοιχείων POI
Εισαγωγικές επεξηγήσεις
Τύποι στοιχείων POI
Το σύστημα Ιnfotainment παρέχει
τους παρακάτω τύπους στοιχείων ση‐
μείων ενδιαφέροντος:
■ Προκαθορισμένα Points of Interest
(Σημεία ενδιαφέροντος) τα οποία εί‐
ναι αποθηκευμένα στην κάρτα SD

χαρτών και επισημαίνονται με εικο‐
νίδια στην οθόνη χάρτη.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε προκα‐
θορισμένα POI στο βιβλίο διευθύν‐
σεων ή ως μεμονωμένα POI στη
μνήμη myPOIs του συστήματος
Ιnfotainment, βλ. παρακάτω.
■ Διευθύνσεις αγαπημένων προορι‐
σμών που είχαν αποθηκευτεί στο
Address book (Βιβλίο
διευθύνσεων).
Μπορείτε να εξάγετε αυτά τα στοι‐
χεία του βιβλίου διευθύνσεων σε
μια συσκευή USB για να τα χρησι‐
μοποιήσετε αργότερα, π.χ. σε άλλα
αυτοκίνητα.
■ Individual POIs (Μεμονωμένα
POI): διευθύνσεις αγαπημένων
προορισμών που είχαν αποθηκευ‐
τεί στη μνήμη myPOIs.
Μπορείτε να εξάγετε αυτά τα στοι‐
χεία των μεμονωμένων POI σε μια
συσκευή USB για να τα χρησιμο‐
ποιήσετε αργότερα, π.χ. σε άλλα
αυτοκίνητα.
■ POI καθορισμένα από το χρήστη:
διευθύνσεις αγαπημένων
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προορισμών που έχετε καθορίσει
μέσω συντεταγμένων GPS (π.χ.
από τοπογραφικό χάρτη) και τα
οποία έχετε εισάγει σε αρχεία κειμέ‐
νου.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτά τα
στοιχεία POI που έχουν καθοριστεί
από το χρήστη σε μια συσκευή USB
και αργότερα να τα εισάγετε στη
μνήμη myPOIs του συστήματος
Ιnfotainment, βλ. παρακάτω.
■ Imported POIs (Εισαχθέντα POI):
διευθύνσεις αγαπημένων προορι‐
σμών που είχαν αποθηκευτεί νωρί‐
τερα σε μια συσκευή USB και στη
συνέχεια εισήχθησαν στη μνήμη
myPOIs του συστήματος
Ιnfotainment.
Πλεονεκτήματα εισαγωγής και εξαγω‐
γής POI
Η εισαγωγή και εξαγωγή των στοι‐
χείων σημείων ενδιαφέροντος σας
προσφέρει, π.χ., τα παρακάτω πλεο‐
νεκτήματα:
■ Μπορείτε να ορίσετε και να αποθη‐
κεύσετε τις διευθύνσεις των αγαπη‐
μένων σας προορισμών μόνο μία
φορά, και αργότερα να χρησιμο‐

ποιήσετε αυτές τις διευθύνσεις σε
άλλα αυτοκίνητα.
Βλ."Εξαγωγή και εισαγωγή μεμο‐
νωμένων POI και καταχωρήσεων
βιβλίου διευθύνσεων" παρακάτω.
■ Μπορείτε να ορίσετε τις διευθύνσεις
των αγαπημένων σας προορισμών
άνετα στο σπίτι σας και αργότερα
να τις χρησιμοποιήσετε στο αυτοκί‐
νητό σας.
Βλ."Δημιουργία και εισαγωγή POI
καθορισμένων από το χρήστη" πα‐
ρακάτω.
■ Μπορείτε να διευθετήσετε ξεχωρι‐
στά ένα μεγάλο αριθμό διευθύν‐
σεων προορισμών, π.χ., διευθύν‐
σεις αγαπημένων προορισμών άλ‐
λων μελών της οικογένειας ή διευ‐
θύνσεις προορισμών για το επό‐
μενο ταξίδι σας ή επαγγελματικό
σας ταξίδι σε ξεχωριστά υπομενού.
Βλ."Οργάνωση των στοιχείων POI
σε διαφορετικούς υποφακέλους"
παρακάτω.
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Εξαγωγή και εισαγωγή
μεμονωμένων POI και
καταχωρήσεων βιβλίου διευθύνσεων
Σύντομη περιγραφή:
1. Συνδέστε μια συσκευή USB στη
θύρα USB του συστήματος
Ιnfotainment του αυτοκινήτου
σας.
2. Αποθηκεύστε (εξαγωγή) τις διευ‐
θύνσεις των αγαπημένων σας
προορισμών στη συσκευή USB.
3. Συνδέστε τη συσκευή USB στη
θύρα USB ενός αυτοκινήτου με
σύστημα Navi 600 ή Navi 900.
4. Κατεβάστε (εισαγωγή) τα στοιχεία
διευθύνσεων στο σύστημα
Ιnfotainment του αυτοκινήτου.
Μετά την εισαγωγή, μπορείτε να επι‐
λέξετε τις διευθύνσεις ως προορι‐
σμούς για την καθοδήγηση διαδρο‐
μής.
Λεπτομερείς περιγραφές ακολουθούν
παρακάτω.
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Εξαγωγή στοιχείων POI σε συσκευή
USB
Συνδέστε μια συσκευή USB στη
θύρα USB του συστήματος
Ιnfotainment, βλ.κεφάλαιο "Θύρα
USB" 3 160.
Πατήστε το κουμπί CONFIG, επιλέξτε
Navigation settings (Ρυθμίσεις
πλοήγησης) και στη συνέχεια επιλέξτε
Export POIs (Εξαγωγή POI).
Εμφανίζεται το μενού Export POIs
(Εξαγωγή POI).

Ως προεπιλογή, θα γίνει εξαγωγή
όλων των μεμονωμένων σημείων POI
που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη
myPOIs και όλων των καταχωρήσεων
του βιβλίου διευθύνσεων.
Εάν θέλετε, μπορείτε να αποεπιλέξετε
τους τύπους στοιχείων διευθύνσεων
που δεν θέλετε να εξαχθούν.
Επιλέξτε Start export (Έναρξη
εξαγωγής) για να αποθηκευτούν τα
στοιχεία διευθύνσεων του επιλεγμέ‐
νου τύπου(-ων) στη συνδεδεμένη συ‐
σκευή USB.
Τα στοιχεία διευθύνσεων θα αποθη‐
κευτούν σε ένα φάκελο με όνομα
myPOIs που βρίσκεται στο βασικό κα‐
τάλογο της συσκευής USB.
Για κάθε κατηγορία POI που εξάγεται,
π.χ. Restaurant (Εστιατόριο) ή
Private (Προσωπικό), θα βρείτε ένα
αρχείο με αντίστοιχο όνομα στον εν
λόγω φάκελο.
Παραδείγματα:
F:\myPOIs\Restaurant
(Εστιατόριο)_3.poi ή
F:\myPOIs\Private

(Προσωπικό)_1.poi, όπου F:\ είναι ο
βασικός κατάλογος της συσκευής
USB.
Επισήμανση
Εάν έχουν ήδη αποθηκευτεί αρχεία
με στοιχεία POI της ίδιας κατηγορίας
στη συσκευή USB στο φάκελο
myPOIs, αυτές οι παλιές εκδόσεις
αρχείων θα αντικατασταθούν από τις
νεότερες εκδόσεις αρχείων με το ίδιο
όνομα.
Ο φάκελος myPOIs και τα αρχεία με
στοιχεία POI δεν πρέπει να μετονο‐
μαστούν ή να μετακινηθούν σε άλλο
φάκελο στη συσκευή USB. Διαφορε‐
τικά το σύστημα Ιnfotainment δεν θα
είναι σε θέση να εισάγει τα στοιχεία
διεύθυνσης ξανά.
Εισαγωγή στοιχείων POI από μια συ‐
σκευή USB
Συνδέστε μια συσκευή USB που πε‐
ριέχει αποθηκευμένα POI (για λεπτο‐
μέρειες βλ.παραπάνω) στη θύρα USB
του συστήματος Ιnfotainment
Infotainment, βλ. κεφάλαιο "Θύρα
USB" 3 160.
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Για να αρχίσει η εισαγωγή: πατήστε το
κουμπί CONFIG, επιλέξτε Navigation
settings (Ρυθμίσεις πλοήγησης), επι‐
λέξτε Import individual POIs
(Εισαγωγή μεμονωμένων POI) και
στη συνέχεια επιλέξτε Continue
(Συνέχεια).
Όλα τα στοιχεία POI που είναι απο‐
θηκευμένα στη συσκευή USB εισάγο‐
νται στη μνήμη myPOIs του συστήμα‐
τος Ιnfotainment.
Όταν η εισαγωγή ολοκληρωθεί, μπο‐
ρείτε να επιλέξετε τα εισαχθέντα ση‐
μεία POI ως προορισμούς μέσω του
μενού Enter destination (Εισαγωγή
προορισμού), βλ.κεφάλαιο "Εισα‐
γωγή προορισμού" 3 182.
Δημιουργία και εισαγωγή POI
καθορισμένων από το χρήστη
Τα σημεία ενδιαφέροντος που καθο‐
ρίζονται από το χρήστη πρέπει να ορι‐
στούν μέσω συντεταγμένων GPS οι
οποίες αναγράφονται, π.χ., σε τοπο‐
γραφικό χάρτη.

Οι συντεταγμένες GPS και τα πρό‐
σθετα στοιχεία διεύθυνσης πρέπει να
εισαχθούν σε αρχεία κειμένου, ενώ
κάθε αρχείο αντιπροσωπεύει μια κα‐
τηγορία POI.
Σύντομη περιγραφή:
1. Δημιουργήστε τα αρχεία κειμένου
για τα στοιχεία POI.
2. Εισάγετε τα στοιχεία διευθύνσεων
που θέλετε στα αρχεία κειμένου.
3. Αποθηκεύστε τα αρχεία κειμένου
με τα στοιχεία POI που θέλετε σε
μια συσκευή USB.
4. Συνδέστε τη συσκευή USB στη
θύρα USB του συστήματος
Ιnfotainment του αυτοκινήτου
σας.
5. Κατεβάστε (εισαγωγή) τα αρχεία
κειμένου με τα στοιχεία POI που
θέλετε στο σύστημα Ιnfotainment.
Μετά την εισαγωγή, μπορείτε να επι‐
λέξετε τις διευθύνσεις ως προορι‐
σμούς για την καθοδήγηση διαδρο‐
μής.
Λεπτομερείς περιγραφές ακολουθούν
παρακάτω.
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Δημιουργία αρχείων κειμένου για τα
στοιχεία POI
Μπορείτε να εκχωρήσετε τις διευθύν‐
σεις των αγαπημένων σας προορι‐
σμών σε 20 διαφορετικές κατηγορίες
POI, εκχωρώντας έναν αριθμό σε
κάθε κατηγορία POI, βλ."Κατηγορίες
POI και εκχωρημένοι αριθμοί" παρα‐
κάτω.
Για κάθε κατηγορία POI πρέπει να δη‐
μιουργήσετε ένα ξεχωριστό αρχείο
κειμένου.
Μπορείτε να δημιουργήσετε τα αρχεία
κειμένου, π.χ., χρησιμοποιώντας ένα
απλό πρόγραμμα επεξεργασίας κει‐
μένου.
Επισήμανση
Το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμέ‐
νου πρέπει να υποστηρίζει κωδικο‐
ποίηση χαρακτήρων UTF-8 για
Unicode.
Κάθε αρχείο κειμένου πρέπει να απο‐
τελείται από το όνομα κατηγορίας, μία
κάτω παύλα (_), τον αριθμό της κατη‐
γορίας και την επέκταση αρχείου .poi.
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Παραδείγματα ονόματος αρχείων:
■ Business (Επαγγελματικό)_2.poi
■ Home & Living (Οικεία)_8.poi
■ Culture (Πολιτισμός)_15.poi
Επισήμανση
Το μήκος ονόματος των αρχείων κει‐
μένου περιορίζεται στους 32 χαρα‐
κτήρες.
Κατηγορίες POI και εκχωρημένοι
αριθμοί:
(1) Private (Προσωπικό), (2)
Business (Επαγγελματικό), (3)
Restaurant (Εστιατόριο), (4) Hotel
(Ξενοδοχείο), (5) Automotive
(Αυτοκίνητο), (6) Travel (Ταξίδια), (7)
Cinema (Κινηματογράφος), (8) Home
& Living (Οικεία), (9) Shopping
(Αγορές), (10) Craft (Τέχνη), (11)
Sport (Αθλητισμός), (12) Sight
(Αξιοθέατα), (13) Health care
(Υγειονομική περίθαλψη), (14)
Leisure (Ελεύθερος χρόνος), (15)
Culture (Πολιτισμός), (16) Nightlife
(Νυχτερινή ζωή), (17)
Communication (Επικοινωνία), (18)
News & broking (Ειδήσεις &

χρηματιστήριο), (19) Government
office (Κρατική υπηρεσία), (20)
General (Γενικά).
Εισαγωγή στοιχείων POI στα αρχεία
κειμένου
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα
ενδεικτικό αρχείο κειμένου με όνομα
Home & Living (Οικεία)_8.poi με ορι‐
σμένα ενδεικτικά στοιχεία POI:

Τα στοιχεία των σημείων POI πρέπει
να καταχωρηθούν στα αρχεία κειμέ‐
νου με την εξής μορφή:

Συντεταγμένη γεωγραφικού μήκους,
συντεταγμένη γεωγραφικού πλάτους,
"Όνομα POI", "Οποιεσδήποτε
πρόσθετες πληροφορίες", "Αριθμός
τηλεφώνου (προαιρετικό)"
Παράδειγμα: 7.0350000,
50.6318040, "Οικεία Μιχάλη", "Αθήνα
- Ανθέων 6", "02379234567", βλ. ει‐
κόνα παραπάνω.
Οι συντεταγμένες GPS πρέπει να
αναγράφονται σε μοίρες ως δεκαδικοί
αριθμοί.
Το μέγιστο μήκος του ονόματος POI
είναι 60 χαρακτήρες. Το ίδιο ισχύει για
τις πρόσθετες πληροφορίες και τον
αριθμό τηλεφώνου.
Τα στοιχεία POI κάθε διεύθυνσης
προορισμού πρέπει να εισαχθούν σε
μία ξεχωριστή γραμμή, βλ. εικόνα πα‐
ραπάνω.
Αποθήκευση των αρχείων κειμένου
σε μια συσκευή USB
Τα αρχεία κειμένου με στοιχεία POI
πρέπει να αποθηκευτούν σε ένα φά‐
κελο με όνομα myPOIs που βρίσκεται
στο βασικό κατάλογο της συσκευής
USB.
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Παράδειγμα: F:\myPOIs\Home &
Living (Οικεία)_8.poi, όπου F:\ είναι ο
βασικός κατάλογος της συσκευής
USB.
Μετά την εισαγωγή των στοιχείων των
μεμονωμένων POI στο σύστημα
Ιnfotainment (βλ. περιγραφή για την
εισαγωγή παρακάτω), το μενού
Imported POIs (Εισαχθέντα POI) θα
εμφανίσει μια λίστα με επιλέξιμες κα‐
τηγορίες POI όπως οι παρακάτω:

Οργάνωση των στοιχείων σε διάφο‐
ρους υποφακέλους
Προαιρετικά, μπορείτε να οργανώ‐
σετε τα αρχεία κειμένου σε διάφορους
υποφακέλους στους οποίους έχετε
δώσει τυχαία ονόματα.
Παραδείγματα: F:\myPOIs\AnnsPOIs
ή F:\myPOIs\MyJourney, όπου F:\ εί‐
ναι ο βασικός κατάλογος της συ‐
σκευής USB.
Μετά την εισαγωγή των στοιχείων των
μεμονωμένων POI, που έχουν οργα‐
νωθεί με αυτό τον τρόπο, στο σύ‐
στημα Ιnfotainment (βλ. περιγραφή
για την εισαγωγή παρακάτω), το με‐
νού Imported POIs (Εισαχθέντα
POI) θα εμφανίσει μια λίστα με επιλέ‐
ξιμα υπομενού όπως τα παρακάτω:
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Όταν επιλέξετε ένα υπομενού, θα εμ‐
φανιστεί η σχετική λίστα των εισαχθέ‐
ντων κατηγοριών POI.
Εισαγωγή των δεδομένων POI στο
σύστημα Ιnfotainment
Συνδέστε τη συσκευή USB με τα στοι‐
χεία των μεμονωμένων POI στη
θύρα USB του συστήματος
Ιnfotainment, βλ.κεφάλαιο "Θύρα
USB" 3 160.
Για να αρχίσει η εισαγωγή: πατήστε το
κουμπί CONFIG, επιλέξτε Navigation
settings (Ρυθμίσεις πλοήγησης), επι‐
λέξτε Import individual POIs
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(Εισαγωγή μεμονωμένων POI) και
στη συνέχεια επιλέξτε Continue
(Συνέχεια).
Όλα τα στοιχεία POI που είναι απο‐
θηκευμένα στη συσκευή USB εισάγο‐
νται στη μνήμη myPOIs του συστήμα‐
τος Ιnfotainment.
Όταν η εισαγωγή ολοκληρωθεί, μπο‐
ρείτε να επιλέξετε τα εισαχθέντα ση‐
μεία POI ως προορισμούς μέσω του
μενού Enter destination (Εισαγωγή
προορισμού), βλ.κεφάλαιο "Εισα‐
γωγή προορισμού" παρακάτω.

Εισαγωγή προορισμού
Πατήστε το κουμπί DEST για να ανοί‐
ξει ένα μενού με διάφορες επιλογές
για να εισάγετε ή να επιλέξετε έναν
προορισμό.

■ Home: (Οικία:) επιλογή της διεύ‐
θυνσης που έχει οριστεί τη συγκε‐
κριμένη στιγμή ως διεύθυνση κατοι‐
κίας (εάν είναι διαθέσιμη). Ορισμός/
αλλαγή της διεύθυνση κατοικίας,
βλ."Ορισμός της διεύθυνσης κατοι‐
κίας" παρακάτω.
Μετά την επιλογή της διεύθυνσης
κατοικίας, το σύστημα Ιnfotainment
υπολογίζει αμέσως μια διαδρομή
από την τρέχουσα θέση έως τη
διεύθυνση κατοικίας και στη συνέ‐
χεια αρχίζει την καθοδήγηση δια‐
δρομής.

■ Enter address (Εισαγωγή
διεύθυνσης): απευθείας εισαγωγή
μιας διεύθυνσης προορισμού με
χώρα, πόλη, οδό και αριθμό.
Βλ."Εισαγωγή μιας διεύθυνσης
απευθείας" παρακάτω.
■ Address book (Βιβλίο
διευθύνσεων): επιλογή μιας διεύ‐
θυνσης προορισμού που είναι απο‐
θηκευμένη στο βιβλίο διευθύνσεων.
Βλ."Επιλογή μιας διεύθυνσης από
το βιβλίο διευθύνσεων" παρακάτω.
Βλ.επίσης "Αποθήκευση μιας διεύ‐
θυνσης στο βιβλίο διευθύνσεων ή
στη μνήμη myPOIs" και "Τροπο‐
ποίηση ή διαγραφή μιας αποθηκευ‐
μένης διεύθυνσης" παρακάτω.
■ Last destinations (Τελευταίοι
προορισμοί): επιλογή από μια λίστα
πρόσφατα επιλεγμένων προορι‐
σμών. Βλ."Επιλογή ενός προηγού‐
μενου προορισμού" παρακάτω.
■ myPOIs: επιλογή μιας διεύθυνσης
προορισμού που είναι αποθηκευ‐
μένη στη μνήμη myPOIs. Βλ."Επι‐
λογή μιας διεύθυνσης που είναι
αποθηκευμένη στη μνήμη myPOIs"
παρακάτω.
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Βλ.επίσης "Αποθήκευση μιας διεύ‐
θυνσης στο βιβλίο διευθύνσεων ή
στη μνήμη myPOIs" και "Τροπο‐
ποίηση ή διαγραφή μιας αποθηκευ‐
μένης διεύθυνσης" παρακάτω.
■ Points of Interest (Σημεία
ενδιαφέροντος): επιλογή σημείων
POI (διευθύνσεις, π.χ., εστιατο‐
ρίων, πρατηρίων καυσίμων, νοσο‐
κομείων κ.λπ.) που είναι αποθηκευ‐
μένα στην κάρτα SD χαρτών του
συστήματος Ιnfotainment. Βλ."Επι‐
λογή ενός σημείου ενδιαφέροντος"
παρακάτω.
■ Select from map (Επιλογή από
χάρτη): επιλογή ενός προορισμού
από την οθόνη χάρτη χρησιμο‐
ποιώντας το διακόπτη οκτώ κατευ‐
θύνσεων 3 117. Βλ."Επιλογή ενός
προορισμού από το χάρτη" παρα‐
κάτω.
■ Latitude / Longitude (Γεωγραφικό
πλάτος/Γεωγραφικό μήκος): επι‐
λογή ενός προορισμού χρησιμο‐
ποιώντας γεωγραφικές συντεταγμέ‐
νες. Βλ."Επιλογή ενός προορισμού
μέσω γεωγραφικών συντεταγμέ‐
νων" παρακάτω.

Επιλογή ενός πρατηρίου
καυσίμων ως προορισμό μετά
από προειδοποίηση
Fuel level low (Στάθμη καυσίμου
χαμηλή)
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Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί, εμ‐
φανίζεται μια λίστα όλων των πρατη‐
ρίων καυσίμων που βρέθηκαν.

Όταν η στάθμη καυσίμου στο ρεζερ‐
βουάρ του αυτοκινήτου είναι χαμηλή,
εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μή‐
νυμα.

Για να ξεκινήσει μια αναζήτηση πρα‐
τηρίων καυσίμων κοντά στην τρέ‐
χουσα θέση του οχήματος: επι‐
λέξτε Petrol stations (Πρατήρια
καυσίμων).

Παρακάτω εμφανίζεται η λίστα με λε‐
πτομερείς πληροφορίες με τα πρατή‐
ρια καυσίμων που είναι επιλεγμένα τη
συγκεκριμένη στιγμή: η κατά προσέγ‐
γιση κατεύθυνση προς το πρατήριο
καυσίμων, η διεύθυνση, η απόσταση
και οι διαθέσιμοι τύποι καυσίμου
(εκτός από βενζίνη και diesel).
Συντμήσεις που χρησιμοποιούνται
για τους τύπους καυσίμου: CNG (πε‐
πιεσμένο φυσικό αέριο), LPG (υγραέ‐
ριο).
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Έναρξη καθοδήγησης διαδρομής
προς ένα πρατήριο καυσίμων
Επιλέξτε το πρατήριο καυσίμων που
επιθυμείτε.
Εμφανίζεται το μενού Navigation
(Πλοήγηση).
Επιλέξτε Start navigation (Έναρξη
πλοήγησης) για να αρχίσει η καθοδή‐
γηση διαδρομής προς τη διεύθυνση
που εμφανίζεται.
Περιγραφή της καθοδήγησης διαδρο‐
μής, βλ.κεφάλαιο "Καθοδήγηση"
3 199.

Απευθείας εισαγωγή
διεύθυνσης

Πατήστε το κουμπί DEST και στη συ‐
νέχεια επιλέξτε Enter address
(Εισαγωγή διεύθυνσης) για να ανοίξει
το μενού που εμφανίζεται παρακάτω.

Για να αλλάξετε/επιλέξετε τη χώρα:
μαρκάρετε το πεδίο εισαγωγής χώρας
(βλ. εικόνα παραπάνω) και στη συνέ‐
χεια πατήστε το περιστροφικό κουμπί
MENU για να ανοίξει το μενού
Countries (Χώρες).

Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε.
Εισαγωγή μιας διεύθυνσης με τη
λειτουργία ορθογράφου
Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής City:
(Πόλη:) και στη συνέχεια πατήστε το
περιστροφικό κουμπί MENU για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ορθο‐
γράφου.
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Χρησιμοποιώντας το περιστροφικό
κουμπί MENU, επιλέξτε διαδοχικά και
επιβεβαιώστε τα γράμματα της πόλης
που επιθυμείτε. Στη διάρκεια αυτής
της διαδικασίας, το σύστημα μπλοκά‐
ρει αυτόματα τα γράμματα που δεν
μπορούν να προστεθούν στο όνομα
της πόλης.
Στην κάτω γραμμή μπορείτε να επιλέ‐
ξετε τα παρακάτω σύμβολα:
⇧ : Λίστες με ειδικά γράμματα που εμ‐
φανίζονται στην κάτω γραμμή.
◀▶ : Μαρκάρει το προηγούμενο/επό‐
μενο γράμμα.

k : Διαγραφή του τελευταίου γράμ‐
ματος.
Aa : Κεφαλαία, πεζά.
j : Λειτουργία λίστας - μόλις εισάγετε
δύο γράμματα (σε ορισμένες περι‐
πτώσεις αρκεί ένα μόνο γράμμα), εμ‐
φανίζονται όλα τα διαθέσιμα ονόματα
που περιέχουν αυτά τα γράμματα.
Όσα περισσότερα γράμματα εισάγετε,
τόσο μικρότερη γίνεται η λίστα.
OK: Ολοκλήρωση εισαγωγής ή επιβε‐
βαίωση όρου αναζήτησης.
Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο
κουμπί BACK, όλα τα γράμματα που
έχετε εισάγει διαγράφονται αμέσως
από τη γραμμή εισαγωγής.
Επαναλάβετε τη διαδικασία για τα
υπόλοιπα πεδία εισαγωγής (η εισα‐
γωγή αριθμού σπιτιού ή διασταύρω‐
σης είναι προαιρετική).
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Μετά την ολοκλήρωση της διεύθυν‐
σης, επιλέξτε OK.
Εμφανίζεται το μενού Navigation
(Πλοήγηση).
Έναρξη της καθοδήγησης διαδρομής
Επιλέξτε Start navigation (Έναρξη
πλοήγησης) για να αρχίσει η καθοδή‐
γηση διαδρομής προς τη διεύθυνση
που εμφανίζεται.
Περιγραφή της καθοδήγησης διαδρο‐
μής, βλ.κεφάλαιο "Καθοδήγηση"
3 199.
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Αποθήκευση της διεύθυνσης
Επιλέξτε Store (Αποθήκευση) εάν θέ‐
λετε να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση
που εμφανίζεται στο βιβλίο διευθύν‐
σεων ή στη μνήμη myPOIs.
Εμφανίζεται το μενού Store
(Αποθήκευση), βλ."Αποθήκευση μιας
διεύθυνσης στο βιβλίο διευθύνσεων ή
στη μνήμη myPOIs" παρακάτω.

Επιλογή μιας διεύθυνσης από το
βιβλίο διευθύνσεων

Πατήστε το κουμπί DEST και στη συ‐
νέχεια επιλέξτε Address book (Βιβλίο
διευθύνσεων).

Επιλέξτε την καταχώρηση του βιβλίου
διευθύνσεων που επιθυμείτε.
Εμφανίζεται το μενού Navigation
(Πλοήγηση).
Έναρξη της καθοδήγησης διαδρομής
Επιλέξτε Start navigation (Έναρξη
πλοήγησης) για να αρχίσει η καθοδή‐
γηση διαδρομής προς τη διεύθυνση
που εμφανίζεται.
Περιγραφή της καθοδήγησης διαδρο‐
μής, βλ.κεφάλαιο "Καθοδήγηση"
3 199.

Επιλογή ενός προηγούμενου
προορισμού

Πατήστε το κουμπί DEST και στη συ‐
νέχεια επιλέξτε Last destinations
(Τελευταίοι προορισμοί) για να ανοίξει
το μενού που εμφανίζεται παρακάτω.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις διευθύν‐
σεις προορισμών που χρησιμοποιή‐
θηκαν πρόσφατα.
Επιλέξτε τον προορισμό που επιθυ‐
μείτε.
Εμφανίζεται το μενού Navigation
(Πλοήγηση).
Έναρξη της καθοδήγησης διαδρομής
Επιλέξτε Start navigation (Έναρξη
πλοήγησης) για να αρχίσει η καθοδή‐
γηση διαδρομής προς τη διεύθυνση
που εμφανίζεται.
Περιγραφή της καθοδήγησης διαδρο‐
μής, βλ.κεφάλαιο "Καθοδήγηση"
3 199.
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Αποθήκευση της διεύθυνσης
Επιλέξτε Store (Αποθήκευση) εάν θέ‐
λετε να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση
που εμφανίζεται στο βιβλίο διευθύν‐
σεων ή στη μνήμη myPOIs.
Εμφανίζεται το μενού Store
(Αποθήκευση), βλ."Αποθήκευση μιας
διεύθυνσης στο βιβλίο διευθύνσεων ή
στη μνήμη myPOIs" παρακάτω.

Επιλογή μιας διεύθυνσης που
είναι αποθηκευμένη στη μνήμη
myPOIs

Επισήμανση
Η επιλογή Imported POIs
(Εισαχθέντα POI) είναι επιλέξιμη
μόνο εάν έχουν ληφθεί δεδομένα
(διεύθυνση) σημείων ενδιαφέροντος
από συσκευή USB, βλ. "Εξαγωγή
και εισαγωγή στοιχείων POI" στην
ενότητα Χρήση" παραπάνω.
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Επιλέξτε την επιλογή ταξινόμησης
που επιθυμείτε.
Εμφανίζεται ένα μενού με τις κατηγο‐
ρίες των σημείων ενδιαφέροντος που
είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη
στιγμή.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυ‐
μείτε. Εμφανίζεται ένα μενού με διά‐
φορες επιλογές ταξινόμησης.

Πατήστε το κουμπί DEST και στη συ‐
νέχεια επιλέξτε myPOIs για να ανοίξει
το μενού που εμφανίζεται παρακάτω.

Οι επιλογές ταξινόμησης καθορίζουν
τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται
αργότερα οι διευθύνσεις των μεμονω‐
μένων/εισαχθέντων σημείων ενδιαφέ‐
ροντος.

Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε.
Εμφανίζεται ένα μενού με μια λίστα με
όλα τα διαθέσιμα σημεία ενδιαφέρο‐
ντος της επιλεγμένης κατηγορίας (π.χ.
Restaurant (Εστιατόριο)).
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Επισήμανση
Τα σημεία ενδιαφέροντος που βρί‐
σκονται μακριά από την τρέχουσα
θέση του οχήματος ενδέχεται να μην
εμφανίζονται στη λίστα.

Έναρξη της καθοδήγησης διαδρομής
προς ένα σημείο ενδιαφέροντος
Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο ενδια‐
φέροντος.
Εμφανίζεται το μενού Navigation
(Πλοήγηση).
Επιλέξτε Start navigation (Έναρξη
πλοήγησης) για να αρχίσει η καθοδή‐
γηση διαδρομής προς τη διεύθυνση
που εμφανίζεται.
Περιγραφή της καθοδήγησης διαδρο‐
μής, βλ.κεφάλαιο "Καθοδήγηση"
3 199.

Επιλογή ενός σημείου
ενδιαφέροντος
Παρακάτω εμφανίζεται η λίστα με λε‐
πτομερείς πληροφορίες για το σημείο
ενδιαφέροντος που έχει επιλεγεί τη
συγκεκριμένη στιγμή: η κατά προσέγ‐
γιση κατεύθυνση προς το σημείο εν‐
διαφέροντος, η διεύθυνση και η από‐
σταση.

Πατήστε το κουμπί DEST και στη συ‐
νέχεια επιλέξτε Points of Interest
(Σημεία ενδιαφέροντος).
Εμφανίζεται ένα μενού με διάφορες
επιλογές για την επιλογή σημείων εν‐
διαφέροντος (π.χ. εστιατόρια, πρατή‐
ρια καυσίμων, νοσοκομεία κ.λπ.).

Vicinity current position (Τρέχουσα
θέση στην περιοχή)
Επιλογή σημείων ενδιαφέροντος κο‐
ντά στην τρέχουσα θέση του οχήμα‐
τος.
Αφού επιλέξετε την επιλογή, εμφανί‐
ζεται μια λίστα με όλες τις κατηγορίες
των διαθέσιμων σημείων ενδιαφέρο‐
ντος.
Για παράδειγμα, εάν αναζητάτε πρα‐
τήριο καυσίμων:
Επιλέξτε Automotive & Petrol
Stations (Πρατήρια αυτοκινήτων &
καυσίμων).

Σύστημα Infotainment
Εμφανίζεται ένα μενού με επιλογές για
να συγκεκριμενοποιήσετε περαιτέρω
την αναζήτηση πρατηρίων καυσίμων.

Μόλις επιλέξετε Start search (Έναρξη
αναζήτησης), αρχίζει μια αναζήτηση
για όλα τα πρατήρια καυσίμων στην
περιοχή. Στην αναζήτηση συμπερι‐
λαμβάνονται όλα τα πρατήρια καυσί‐
μων που πληρούν τα κριτήρια φιλτρα‐
ρίσματος που έχουν καθοριστεί τη συ‐
γκεκριμένη στιγμή για Brand or chain
name (Επωνυμία μάρκας ή
αλυσίδας) και Fuel type (Τύπος
καυσίμου) (για αλλαγή των κριτηρίων

φιλτραρίσματος, βλ."Ορισμός φίλ‐
τρων για βελτίωση της αναζήτησης"
παρακάτω).
Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί, εμ‐
φανίζεται μια λίστα όλων των πρατη‐
ρίων καυσίμων που βρέθηκαν.

Παρακάτω εμφανίζεται η λίστα με λε‐
πτομερείς πληροφορίες με τα πρατή‐
ρια καυσίμων που είναι επιλεγμένα τη
συγκεκριμένη στιγμή: η κατά προσέγ‐
γιση κατεύθυνση προς το πρατήριο
καυσίμων, η διεύθυνση, η απόσταση
και οι διαθέσιμοι τύποι καυσίμου
(εκτός από βενζίνη και diesel).
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Συντμήσεις που χρησιμοποιούνται
για τους τύπους καυσίμου: CNG (πε‐
πιεσμένο φυσικό αέριο), LPG (υγραέ‐
ριο).
Ορισμός φίλτρων για βελτίωση της
αναζήτησης
Μόλις επιλέξετε Brand or chain name
(Επωνυμία μάρκας ή αλυσίδας), εμ‐
φανίζεται μια λίστα με όλες τις διαθέ‐
σιμες εταιρείες/αλυσίδες πρατηρίων
καυσίμων στην περιοχή.

Μπορείτε να περιορίσετε τον αριθμό
των πρατηρίων καυσίμων επιλέγο‐
ντας τουλάχιστον μία εταιρεία/αλυ‐
σίδα πρατηρίων καυσίμων.
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Μόλις επιλέξετε τις εταιρείες/αλυσίδες
πρατηρίων καυσίμων που θέλετε: επι‐
λέξτε Start search with selected filters
(Εκκίνηση αναζήτησης με επιλεγμένα
φίλτρα) ή, για περαιτέρω βελτίωση της
αναζήτησης, επιλέξτε Continue with
next filter (Συνέχεια με το επόμενο
φίλτρο) (τύποι καυσίμου).
Μόλις επιλέξετε Fuel type (Τύπος
καυσίμου), εμφανίζεται μια λίστα με
όλους τους διαθέσιμους τύπους καυ‐
σίμου (εκτός από βενζίνη και diesel)
στα πρατήρια καυσίμων στην πε‐
ριοχή.
Μπορείτε να περιορίσετε τον αριθμό
των πρατηρίων καυσίμων επιλέγο‐
ντας τουλάχιστον έναν τύπο καυσί‐
μου.
Μόλις επιλέξετε τους τύπους καυσί‐
μου που θέλετε: επιλέξτε Start search
with selected filters (Εκκίνηση
αναζήτησης με επιλεγμένα φίλτρα) ή,
για περαιτέρω βελτίωση της αναζήτη‐
σης, επιλέξτε Continue with next filter
(Συνέχεια με το επόμενο φίλτρο) (εται‐
ρείες/αλυσίδες πρατηρίων καυσί‐
μων).

Μόλις αρχίσει μια αναζήτηση, εμφανί‐
ζεται μια λίστα με όλα τα πρατήρια
καυσίμων που πληρούν τα κριτήρια
φιλτραρίσματος που είχαν επιλεγεί
προηγουμένως.
Επιλέξτε το πρατήριο καυσίμων που
επιθυμείτε.
Εμφανίζεται το μενού Navigation
(Πλοήγηση).
Έναρξη της καθοδήγησης διαδρομής
Επιλέξτε Start navigation (Έναρξη
πλοήγησης) για να αρχίσει η καθοδή‐
γηση διαδρομής προς τη διεύθυνση
που εμφανίζεται.
Περιγραφή της καθοδήγησης διαδρο‐
μής, βλ.κεφάλαιο "Καθοδήγηση"
3 199.
Αποθήκευση της διεύθυνσης
Επιλέξτε Store (Αποθήκευση) εάν θέ‐
λετε να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση
που εμφανίζεται στο βιβλίο διευθύν‐
σεων ή στη μνήμη myPOIs.
Εμφανίζεται το μενού Store
(Αποθήκευση), βλ."Αποθήκευση μιας
διεύθυνσης στο βιβλίο διευθύνσεων ή
στη μνήμη myPOIs" παρακάτω.

Along freeway (Κατά μήκος αυτοκινη‐
τόδρομου)
Επιλογή σημείων ενδιαφέροντος σε
αυτοκινητόδρομο (π.χ. πρατήρια καυ‐
σίμων ή κέντρα σέρβις) κατά μήκος
της διαδρομής. Διατίθεται μόνο όταν
οδηγείτε σε αυτοκινητόδρομο.
Επιλογή σημείου ενδιαφέροντος: βλ.
παράδειγμα επάνω "Τρέχουσα θέση
στην περιοχή".
Around destination (Γύρω από τον
προορισμό)
Επιλογή σημείων ενδιαφέροντος κο‐
ντά στον προορισμό που έχετε εισά‐
γει.
Επιλογή σημείου ενδιαφέροντος: βλ.
παράδειγμα επάνω "Τρέχουσα θέση
στην περιοχή".
Γύρω από άλλες πόλεις
Επιλογή σημείων ενδιαφέροντος
γύρω από οποιαδήποτε πόλη.
Μόλις επιλέξετε την επιλογή, εμφανί‐
ζεται μια λίστα χωρών.
Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε. Εμ‐
φανίζεται ένα μενού για την εισαγωγή
του ονόματος της πόλης.
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Επιλογή σημείου ενδιαφέροντος: βλ.
παράδειγμα επάνω "Τρέχουσα θέση
στην περιοχή".

Εισάγετε το όνομα της πόλης που θέ‐
λετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
του ορθογράφου, βλ."Εισαγωγή μιας
διεύθυνσης χρησιμοποιώντας τη λει‐
τουργία ορθογράφου" παραπάνω.
Όταν η καταχώρηση είναι αρκετά συ‐
γκεκριμένη, εμφανίζεται μια λίστα με
τις πιθανές πόλεις. Μερικές φορές
μπορεί να απαιτείται να επιλέξετε j
για την εμφάνιση της λίστας.
Επιλέξτε την πόλη που επιθυμείτε.
Εμφανίζεται ένα μενού στο οποίο πα‐
ρατίθενται σε λίστα και ανά κατηγο‐
ρίες τα σημεία ενδιαφέροντος που
βρίσκονται κοντά στην πόλη που
έχετε επιλέξει.

Search by name (Αναζήτηση κατά
όνομα)
Επιλογή σημείων ενδιαφέροντος με
εισαγωγή ονόματος.
Μόλις επιλέξετε την επιλογή, εμφανί‐
ζεται μια λίστα χωρών.
Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε. Εμ‐
φανίζεται ένα μενού για την εισαγωγή
του ονόματος.

Εισάγετε το όνομα του σημείου ενδια‐
φέροντος που θέλετε χρησιμοποιώ‐
ντας τη λειτουργία του ορθογράφου,
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βλ."Εισαγωγή μιας διεύθυνσης χρη‐
σιμοποιώντας τη λειτουργία ορθογρά‐
φου" παραπάνω.
Όταν η καταχώρηση είναι αρκετά συ‐
γκεκριμένη, εμφανίζεται μια λίστα με
τα πιθανά σημεία ενδιαφέροντος. Με‐
ρικές φορές μπορεί να απαιτείται να
επιλέξετε j για την εμφάνιση της λί‐
στας.
Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο ενδια‐
φέροντος.
Εμφανίζεται το μενού Navigation
(Πλοήγηση).
Έναρξη της καθοδήγησης διαδρομής
Επιλέξτε Start navigation (Έναρξη
πλοήγησης) για να αρχίσει η καθοδή‐
γηση διαδρομής προς τη διεύθυνση
που εμφανίζεται.
Περιγραφή της καθοδήγησης διαδρο‐
μής, βλ.κεφάλαιο "Καθοδήγηση"
3 199.
Αποθήκευση της διεύθυνσης
Επιλέξτε Store (Αποθήκευση) εάν θέ‐
λετε να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση
που εμφανίζεται στο βιβλίο διευθύν‐
σεων ή στη μνήμη myPOIs.
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Εμφανίζεται το μενού Store
(Αποθήκευση), βλ."Αποθήκευση μιας
διεύθυνσης στο βιβλίο διευθύνσεων ή
στη μνήμη myPOIs" παρακάτω.
Search by phone number (Αναζήτηση
μέσω του αριθμού τηλεφώνου)
Επιλογή σημείων ενδιαφέροντος με
εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου.
Μόλις επιλέξετε την επιλογή, εμφανί‐
ζεται μια λίστα χωρών.
Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε. Εμ‐
φανίζεται ένα μενού για την εισαγωγή
του αριθμού.

Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που
θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουρ‐
γία του ορθογράφου, βλ."Εισαγωγή
μιας διεύθυνσης χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία ορθογράφου" παραπάνω.
Όταν η καταχώρηση είναι αρκετά συ‐
γκεκριμένη, εμφανίζεται μια λίστα με
τους πιθανούς αριθμούς τηλεφώνου
(κάθε αριθμός αντιπροσωπεύει ένα
σημείο ενδιαφέροντος). Μερικές φο‐
ρές μπορεί να απαιτείται να επιλέξετε
j για την εμφάνιση της λίστας.
Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο ενδια‐
φέροντος.
Εμφανίζεται το μενού Navigation
(Πλοήγηση).
Έναρξη της καθοδήγησης διαδρομής
Επιλέξτε Start navigation (Έναρξη
πλοήγησης) για να αρχίσει η καθοδή‐
γηση διαδρομής προς τη διεύθυνση
που εμφανίζεται.
Περιγραφή της καθοδήγησης διαδρο‐
μής, βλ.κεφάλαιο "Καθοδήγηση"
3 199.

Αποθήκευση της διεύθυνσης
Επιλέξτε Store (Αποθήκευση) εάν θέ‐
λετε να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση
που εμφανίζεται στο βιβλίο διευθύν‐
σεων ή στη μνήμη myPOIs.
Εμφανίζεται το μενού Store
(Αποθήκευση), βλ."Αποθήκευση μιας
διεύθυνσης στο βιβλίο διευθύνσεων ή
στη μνήμη myPOIs" παρακάτω.

Επιλογή ενός προορισμού από
το χάρτη

Πατήστε το κουμπί DEST και στη συ‐
νέχεια επιλέξτε Select from map
(Επιλογή από χάρτη).
Εμφανίζεται ένα μενού με ένα χάρτη
που δείχνει την περιοχή γύρω από
την τρέχουσα θέση.

Σύστημα Infotainment
Έναρξη της καθοδήγησης διαδρομής
Επιλέξτε Start navigation (Έναρξη
πλοήγησης) για να αρχίσει η καθοδή‐
γηση διαδρομής προς τη διεύθυνση
που εμφανίζεται.
Περιγραφή της καθοδήγησης διαδρο‐
μής, βλ.κεφάλαιο "Καθοδήγηση"
3 199.

Επισήμανση
Η κλίμακα του χάρτη μπορεί να αλ‐
λάξει περιστρέφοντας το κουμπί
MENU.
Χρησιμοποιώντας το διακόπτη οκτώ
κατευθύνσεων στο περιστροφικό
κουμπί MENU 3 117, τοποθετήστε το
σταυρό σε έναν προορισμό πάνω στο
χάρτη.
Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐
βεβαιώσετε την επιλογή σας.
Εμφανίζεται το μενού Navigation
(Πλοήγηση).

Αποθήκευση της διεύθυνσης
Επιλέξτε Store (Αποθήκευση) εάν θέ‐
λετε να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση
που εμφανίζεται στο βιβλίο διευθύν‐
σεων ή στη μνήμη myPOIs.
Εμφανίζεται το μενού Store
(Αποθήκευση), βλ."Αποθήκευση μιας
διεύθυνσης στο βιβλίο διευθύνσεων ή
στη μνήμη myPOIs" παρακάτω.

Επιλογή ενός προορισμού μέσω
γεωγραφικών συντεταγμένων

Πατήστε το κουμπί DEST και στη συ‐
νέχεια επιλέξτε Latitude / Longitude
(Γεωγραφικό πλάτος/Γεωγραφικό
μήκος).
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Εμφανίζεται ένα μενού που σας επι‐
τρέπει να εισάγετε τις γεωγραφικές
συντεταγμένες ως διεύθυνση του
προορισμού.

Εισαγωγή της συντεταγμένης γεω‐
γραφικού πλάτους
1. Επιλέξτε Latitude (Γεωγραφικό
πλάτος).
2. Περιστρέψτε το κουμπί MENU για
να επιλέξετε N (Β) ή S (Ν) (βόρεια
ή νότια του ισημερινού).
3. Πατήστε το κουμπί MENU για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
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4. Περιστρέψτε το κουμπί MENU για
να εισάγετε τις μοίρες γεωγραφι‐
κού πλάτους που επιθυμείτε.
5. Πατήστε το κουμπί MENU για να
επιβεβαιώσετε την εισαγωγή.
6. Εισάγετε τις τιμές που επιθυμείτε
για τα λεπτά και δευτερόλεπτα
γεωγραφικού πλάτους.

Έναρξη της καθοδήγησης διαδρομής
Επιλέξτε Start navigation (Έναρξη
πλοήγησης) για να αρχίσει η καθοδή‐
γηση διαδρομής προς τη διεύθυνση
που εμφανίζεται.
Περιγραφή της καθοδήγησης διαδρο‐
μής, βλ.κεφάλαιο "Καθοδήγηση"
3 199.

Εισαγωγή της συντεταγμένης γεω‐
γραφικού μήκους
1. Επιλέξτε Longitude (Γεωγραφικό
μήκος).
2. Περιστρέψτε το κουμπί MENU για
να επιλέξετε W (Δ) ή E (Α) (δυτικά
ή ανατολικά του μεσημβρινού του
Γκρήνουιτς).
3. Πατήστε το κουμπί MENU για να
επιβεβαιώσετε την εισαγωγή.
4. Εισάγετε και επιβεβαιώστε τις τι‐
μές που επιθυμείτε για τις μοίρες
γεωγραφικού μήκους, τα λεπτά
και τα δευτερόλεπτα.

Αποθήκευση της διεύθυνσης
Επιλέξτε Store (Αποθήκευση) εάν θέ‐
λετε να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση
που εμφανίζεται στο βιβλίο διευθύν‐
σεων ή στη μνήμη myPOIs.
Εμφανίζεται το μενού Store
(Αποθήκευση), βλ."Αποθήκευση μιας
διεύθυνσης στο βιβλίο διευθύνσεων ή
στη μνήμη myPOIs" παρακάτω.

Επιλέξτε Apply (Εφαρμογή) για να
επιβεβαιώσετε τις συντεταγμένες που
εμφανίζονται.
Εμφανίζεται το μενού Navigation
(Πλοήγηση).

Αποθήκευση μιας διεύθυνσης
στο βιβλίο διευθύνσεων ή στη
μνήμη myPOIs

Το σύστημα Ιnfotainment παρέχει δύο
ξεχωριστές περιοχές μνήμης όπου
μπορείτε να αποθηκεύσετε τις διευ‐
θύνσεις των αγαπημένων σας προο‐
ρισμών: το βιβλίο διευθύνσεων και τη
μνήμη myPOIs.

Πριν αποθηκεύσετε μια διεύθυνση σε
μία από τις δύο αυτές περιοχές μνή‐
μης, πρέπει να εκχωρήσετε τη διεύ‐
θυνση σε μια κατηγορία:
■ Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε μια
διεύθυνση στο βιβλίο διευθύνσεων,
πρέπει να εκχωρήσετε τη διεύ‐
θυνση στις κατηγορίες Private
(Προσωπικό) ή Business
(Επαγγελματικό).
■ Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε μια
διεύθυνση στη μνήμη myPOIs,
μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 18 κα‐
τηγοριών (π.χ. Restaurant
(Εστιατόριο), Travel (Ταξίδια) ή
Culture (Πολιτισμός)).
Αποθήκευση μιας διεύθυνσης στο
βιβλίο διευθύνσεων
Πατήστε το κουμπί DEST για να ανοί‐
ξει το μενού Enter destination
(Εισαγωγή προορισμού), και στη συ‐
νέχεια επιλέξτε μια επιλογή για να ει‐
σάγετε ή να επιλέξετε μια διεύθυνση
προορισμού (π.χ. Enter address
(Εισαγωγή διεύθυνσης) ή Last
destinations (Τελευταίοι
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προορισμοί)), βλ. σχετικές περιγρα‐
φές για την εισαγωγή ή επιλογή μιας
διεύθυνσης παραπάνω.
Μετά την εισαγωγή ή την επιλογή της
διεύθυνσης προορισμού που θέλετε,
εμφανίζεται το μενού Navigation
(Πλοήγηση).
Επιλέξτε Store (Αποθήκευση).
Εμφανίζεται το μενού Store
(Αποθήκευση), με τη διεύθυνση που
καταχωρήθηκε ή που επιλέχθηκε
προηγουμένως ως προεπιλεγμένο
όνομα.
Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγ‐
μένο όνομα (βλ.παράδειγμα στην ει‐
κόνα παρακάτω) χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία ορθογράφου, βλ. "Εισα‐
γωγή μιας διεύθυνσης χρησιμοποιώ‐
ντας τη λειτουργία ορθογράφου" πα‐
ραπάνω.

Μπορείτε προαιρετικά να εισάγετε
έναν αριθμό τηλεφώνου.
Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγ‐
μένη κατηγορία Private (Προσωπικό)
σε Business (Επαγγελματικό):
Επιλέξτε την κατηγορία που εμφανί‐
ζεται για να ανοίξει ένα μενού με μια
λίστα με όλες τις διαθέσιμες κατηγο‐
ρίες διευθύνσεων.
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Επισήμανση
Εάν επιλέξετε μια κατηγορία εκτός
από Private (Προσωπικό) ή
Business (Επαγγελματικό), η διεύ‐
θυνση προορισμού θα αποθηκευτεί
στη μνήμη myPOIs και όχι στο βιβλίο
διευθύνσεων.
Επιλέξτε Business (Επαγγελματικό).
Το μενού Store (Αποθήκευση) εμφα‐
νίζεται ξανά.
Επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε τη
διεύθυνση προορισμού στο βιβλίο
διευθύνσεων χρησιμοποιώντας το
όνομα και την κατηγορία που εμφανί‐
ζονται.
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Στο βιβλίο διευθύνσεων μπορούν να
αποθηκευτούν έως 100 διευθύνσεις
προορισμού.
Αποθήκευση μιας διεύθυνσης στη
μνήμη myPOIs
Η αποθήκευση μιας διεύθυνσης
προορισμού στη μνήμη myPOIs λει‐
τουργεί με τον ίδιο τρόπο που περι‐
γράφεται παραπάνω για το βιβλίο
διευθύνσεων.
Η μόνη διαφορά είναι η εξής: επιλέξτε
μια κατηγορία εκτός από Private
(Προσωπικό) ή Business
(Επαγγελματικό), π.χ. Restaurant
(Εστιατόριο), Automotive
(Αυτοκίνητο) ή Shopping (Αγορές).
Επισήμανση
Εάν επιλέξετε μια από τις κατηγορίες
Private (Προσωπικό) ή Business
(Επαγγελματικό), η διεύθυνση
προορισμού θα αποθηκευτεί στο βι‐
βλίο διευθύνσεων και όχι στη μνήμη
myPOIs.

Τροποποίηση ή διαγραφή μιας
αποθηκευμένης διεύθυνσης

Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να δια‐
γράψετε οποιαδήποτε στιγμή τα στοι‐
χεία διεύθυνσης (συμπ. της κατηγο‐
ρίας και του αριθμού τηλεφώνου) που
είναι αποθηκευμένα στο βιβλίο διευ‐
θύνσεων ή στη μνήμη myPOIs.
Τροποποίηση ή διαγραφή μιας
καταχώρησης στο βιβλίο
διευθύνσεων
Πατήστε το κουμπί DEST, επιλέξτε
Address book (Βιβλίο διευθύνσεων),
επιλέξτε τη διεύθυνση που θέλετε και
στη συνέχεια επιλέξτε Edit
(Επεξεργασία).
Εμφανίζεται το μενού Edit
(Επεξεργασία).

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλο‐
γές:
■ Address (Διεύθυνση): ανοίγει το με‐
νού Enter address (Εισαγωγή
διεύθυνσης). Μπορείτε να τροπο‐
ποιήσετε τη διεύθυνση που εμφανί‐
ζεται χρησιμοποιώντας τη λειτουρ‐
γία του ορθογράφου, βλ."Εισαγωγή
μιας διεύθυνσης χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία ορθογράφου" παρα‐
πάνω.
Όταν επιβεβαιώσετε την τροπο‐
ποιημένη διεύθυνση, το μενού
Navigation (Πλοήγηση) εμφανίζεται
ξανά.

Σύστημα Infotainment
Εάν θέλετε να τροποποιήσετε επί‐
σης το όνομα ή να αλλάξετε την κα‐
τηγορία, πρέπει να επιλέξετε τη
σχετική διεύθυνση στο βιβλίο διευ‐
θύνσεων ξανά, βλ. παραπάνω.
■ Name & Number (Όνομα &
Αριθμός): όταν επιλέξετε αυτή την
επιλογή, μπορείτε να τροποποιή‐
σετε το όνομα της καταχώρησης
στο βιβλίο διευθύνσεων, να τροπο‐
ποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου ή
να επιλέξετε νέα κατηγορία,
βλ."Αποθήκευση μιας διεύθυνσης
στο βιβλίο διευθύνσεων" παρα‐
πάνω.
■ Delete (Διαγραφή): διαγράφει τη
διεύθυνση που εμφανίζεται από το
βιβλίο διευθύνσεων.
■ Set as Home (Ρύθμιση ως οικία):
ορίζει τη διεύθυνση που εμφανίζε‐
ται ως διεύθυνση κατοικίας,
βλ."Ορισμός της διεύθυνσης κατοι‐
κίας" παρακάτω.

Τροποποίηση ή διαγραφή μιας
καταχώρησης myPOIs
Πατήστε το κουμπί DEST και στη συ‐
νέχεια επιλέξτε myPOIs για να ανοίξει
το μενού που εμφανίζεται παρακάτω.

Τροποποίηση ή διαγραφή
Individual POIs (Μεμονωμένα POI)
Επιλέξτε Individual POIs
(Μεμονωμένα POI), επιλέξτε την επι‐
λογή ταξινόμησης που θέλετε (π.χ.
Vicinity current position (Τρέχουσα
θέση στην περιοχή)), επιλέξτε την κα‐
τηγορία που θέλετε (π.χ. Restaurant
(Εστιατόριο)), επιλέξτε τη διεύθυνση
που θέλετε και στη συνέχεια επιλέξτε
Edit (Επεξεργασία).
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Εμφανίζεται το μενού Edit
(Επεξεργασία).
Η τροποποίηση ή η διαγραφή της εμ‐
φανιζόμενης καταχώρησης myPOIs
λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που πε‐
ριγράφεται για μια καταχώρηση του
βιβλίου διευθύνσεων, βλ. παραπάνω.
Σημειώσεις για τη λειτουργία
Imported POIs (Εισαχθέντα POI)
Τα εισαχθέντα σημεία ενδιαφέροντος
(POI που έχουν ληφθεί (download)
από μια συσκευή USB) δεν μπορούν
να τροποποιηθούν απευθείας.
Εάν θέλετε να τροποποιήσετε τα
στοιχεία της διεύθυνσης ενός
εισαχθέντος POI:
■ Πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τη
διεύθυνση στο βιβλίο διευθύνσεων
ή ως μεμονωμένο σημείο ενδιαφέ‐
ροντος. Στη συνέχεια μπορείτε να
τροποποιήσετε τα στοιχεία διεύθυν‐
σης της σχετικής καταχώρησης στο
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βιβλίο διευθύνσεων ή της καταχώ‐
ρησης στη μνήμη myPOIs (μπο‐
ρείτε να την επιλέξετε μέσω
Individual POIs (Μεμονωμένα
POI)).
■ Ή μπορείτε να εισάγετε ενημερω‐
μένα στοιχεία διεύθυνσης από μια
συσκευή USB, βλ."Εξαγωγή και ει‐
σαγωγή στοιχείων POI" στο κεφά‐
λαιο "Χρήση" παραπάνω.
Επίσης δεν είναι εφικτή η απευθείας
αφαίρεση των στοιχείων διεύθυνσης
μεμονωμένων εισαχθέντων σημείων
ενδιαφέροντος από τη μνήμη
myPOIs.
Εάν θέλετε να αφαιρέσετε
μεμονωμένα εισαχθέντα σημεία POI:
Εισάγετε ενημερωμένα στοιχεία POI
στο σύστημα Ιnfotainment που δεν
περιέχουν τα στοιχεία διεύθυνσης των
σημείων POI που θέλετε να αφαιρέ‐
σετε.
Για να αφαιρέσετε όλα τα εισαχθέντα
σημεία POI μιας συγκεκριμένης κατη‐
γορίας: εισάγετε ένα άδειο αρχείο
στοιχείων POI της σχετικής κατηγο‐
ρίας.

Για περιγραφές σχετικά με την εισα‐
γωγή στοιχείων POI, βλ."Εξαγωγή και
εισαγωγή στοιχείων POI" στο κεφά‐
λαιο "Χρήση" παραπάνω.
Διαγραφή όλων των εισαχθέντων
σημείων POI απευθείας:
Πατήστε το κουμπί CONFIG, επιλέξτε
Navigation settings (Ρυθμίσεις
πλοήγησης) και στη συνέχεια επιλέξτε
Delete all imported POIs (Διαγραφή
όλων των εισαχθέντων POI).

Ορισμός της διεύθυνσης
κατοικίας

Για να μπορέσετε να ορίσετε μια διεύ‐
θυνση ως διεύθυνση κατοικίας, πρέ‐
πει να αποθηκεύσετε αυτή τη διεύ‐
θυνση στο βιβλίο διευθύνσεων ή στη
μνήμη myPOIs, βλ. σχετικές περιγρα‐
φές παραπάνω.
Ορισμός μιας καταχώρησης στο
βιβλίο διευθύνσεων ως διεύθυνση
κατοικίας
Πατήστε το κουμπί DEST, επιλέξτε
Address book (Βιβλίο διευθύνσεων),
επιλέξτε την καταχώρηση διεύθυνσης
που θέλετε, επιλέξτε Edit

(Επεξεργασία) και στη συνέχεια επι‐
λέξτε Set as Home (Ρύθμιση ως
οικία).
Η διεύθυνση που εμφανίζεται ορίζεται
ως η νέα διεύθυνση κατοικίας και εμ‐
φανίζεται ως η πρώτη επιλογή στο με‐
νού Enter destination (Εισαγωγή
προορισμού).
Ορισμός μιας καταχώρησης myPOIs
ως διεύθυνση κατοικίας
Πατήστε το κουμπί DEST και στη συ‐
νέχεια επιλέξτε myPOIs για να ανοίξει
το μενού που εμφανίζεται παρακάτω.
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Ορισμός ενός μεμονωμένου σημείου
POI ως διεύθυνση κατοικίας
Επιλέξτε Individual POIs
(Μεμονωμένα POI), επιλέξτε την επι‐
λογή ταξινόμησης που θέλετε (π.χ.
Vicinity current position (Τρέχουσα
θέση στην περιοχή)), επιλέξτε την κα‐
τηγορία που θέλετε (π.χ. Restaurant
(Εστιατόριο)), επιλέξτε τη διεύθυνση
που θέλετε, επιλέξτε Edit
(Επεξεργασία) και στη συνέχεια επι‐
λέξτε Set as Home (Ρύθμιση ως
οικία).
Η διεύθυνση που εμφανίζεται ορίζεται
ως η νέα διεύθυνση κατοικίας και εμ‐
φανίζεται ως η πρώτη επιλογή στο με‐
νού Enter destination (Εισαγωγή
προορισμού).
Σημειώσεις για τη λειτουργία
Imported POIs (Εισαχθέντα POI)
Τα εισαχθέντα σημεία ενδιαφέροντος
(POI που έχουν ληφθεί (download)
από μια συσκευή USB) δεν μπορούν
να οριστούν ως διεύθυνση κατοικίας
απευθείας.
Εάν θέλετε να ορίσετε τη διεύθυνση
ενός εισαχθέντος POI ως διεύθυνση
κατοικίας:

Πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τη
διεύθυνση στο βιβλίο διευθύνσεων ή
ως μεμονωμένο σημείο ενδιαφέρο‐
ντος.
Στη συνέχεια μπορείτε να ορίσετε τη
διεύθυνση της σχετικής καταχώρησης
στο βιβλίο διευθύνσεων ή της κατα‐
χώρησης στη μνήμη myPOIs (μπο‐
ρείτε να την επιλέξετε μέσω Individual
POIs (Μεμονωμένα POI)) ως διεύ‐
θυνση κατοικίας.
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Λειτουργίες με καθοδήγηση
διαδρομής ανενεργή

Καθοδήγηση
Πατήστε το κουμπί NAV και στη συ‐
νέχεια το περιστροφικό κουμπί
MENU για να εμφανιστεί το βασικό
μενού πλοήγησης.
Ανάλογα εάν η καθοδήγηση διαδρο‐
μής είναι τη συγκεκριμένη στιγμή
ενεργή ή ανενεργή, οι διαθέσιμες επι‐
λογές μενού διαφέρουν.

Start navigation (Έναρξη πλοήγησης)
Όταν επιλέξετε Start navigation
(Έναρξη πλοήγησης), εμφανίζεται το
παρακάτω μενού.
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Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλο‐
γές:
■ Start navigation (Έναρξη
πλοήγησης): έναρξη καθοδήγησης
διαδρομής προς τη διεύθυνση που
εμφανίζεται.
■ Show on map (Εμφάνιση στο
χάρτη): εμφάνιση της θέσης της
διεύθυνσης που εμφανίζεται στο
χάρτη.
■ Call (Κλήση): δεν διατίθεται.
■ Store (Αποθήκευση): αποθήκευση
της διεύθυνσης που εμφανίζεται
στο βιβλίο διευθύνσεων ή στη
μνήμη myPOIs, βλ."Αποθήκευση

μιας διεύθυνσης στο βιβλίο διευ‐
θύνσεων ή στη μνήμη myPOIs" στο
κεφάλαιο "Εισαγωγή προορισμού"
παραπάνω.
■ Edit (Επεξεργασία): αλλαγή/τροπο‐
ποίηση της διεύθυνσης που εμφα‐
νίζεται, βλ."Τροποποίηση ή δια‐
γραφή μιας αποθηκευμένης διεύ‐
θυνσης" στο κεφάλαιο "Εισαγωγή
προορισμού" παραπάνω.
■ Route criteria (Κριτήρια
διαδρομής): ορισμός/αλλαγή κριτη‐
ρίων για τον υπολογισμό διαδρο‐
μής, βλ."Επιλογές πλοήγησης" πα‐
ρακάτω.
TMC messages (Μηνύματα TMC)
Για πληροφορίες σχετικά με το TMC,
βλ.κεφάλαιο "Δυναμική καθοδήγηση"
3 170.
Επιλέξτε TMC messages (Μηνύματα
TMC) για την εμφάνιση μιας λίστας
όλων των μηνυμάτων κυκλοφορίας
TMC που λαμβάνονται τώρα.

Επιλέξτε ένα μήνυμα κυκλοφορίας
TMC για να εμφανίσετε λεπτομερείς
πληροφορίες για το σχετικό με την κυ‐
κλοφορία θέμα.
Navigation options (Επιλογές
πλοήγησης)
Το αντίστοιχο μενού παρέχει επιλογές
και πολλά σχετικά υπομενού για τη
διαμόρφωση της καθοδήγησης δια‐
δρομής.
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Route criteria (Κριτήρια διαδρομής)

Ο υπολογισμός της διαδρομής μπορεί
να ελεγχθεί με διάφορα κριτήρια.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα κριτή‐
ρια:
■ Fastest (Γρηγορότερη)
■ Shortest (Συντομότερη)
■ Economic (Οικονομική): υπολογί‐
ζεται μια διαδρομή με γνώμονα την
εξοικονόμηση καυσίμου, λαμβάνο‐
ντας υπόψη ειδικές για το όχημα
παραμέτρους που έχουν οριστεί τη
συγκεκριμένη στιγμή στο μενού
Vehicle parameters (Παράμετροι
οχήματος), βλ. παρακάτω.
Επιλέξτε Vehicle parameters
(Παράμετροι οχήματος) για να ανοίξει
ένα μενού για την επιλογή ειδικών για
το όχημα παραμέτρων.
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Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις θα ληφθούν
υπόψη για τον υπολογισμό της δια‐
δρομής, εάν τη συγκεκριμένη στιγμή
είναι επιλεγμένο το Economic
(Οικονομική), βλ. παραπάνω.
Μετά τον ορισμό των παραμέτρων
του οχήματος που θέλετε, πατήστε το
κουμπί BACK για έξοδο από το μενού.
Επιλέξτε Dynamic guidance
(Δυναμική καθοδήγηση) για να ανοί‐
ξετε ένα μενού για τη διαμόρφωση της
δυναμικής καθοδήγησης διαδρομής.
Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνα‐
μική καθοδήγηση διαδρομής, βλ.κε‐
φάλαιο "Δυναμική καθοδήγηση"
3 207.
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δρομή να υπολογιστεί εκ νέου μόνο
μετά την επιβεβαίωση του αντίστοιχου
μηνύματος.
Επιλέξτε Apply settings (Εφαρμογή
ρυθμίσεων) για να ενεργοποιήσετε τις
απεικονιζόμενες ρυθμίσεις και να
βγείτε από το μενού.

Επιλέξτε Dynamic guidance
(Δυναμική καθοδήγηση) για να ενερ‐
γοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δυ‐
ναμική καθοδήγηση διαδρομής.
Αν η δυναμική καθοδήγηση διαδρο‐
μής είναι ενεργοποιημένη:
Επιλέξτε Automatic recalculation
(Αυτόματος επανυπολογισμός) εάν
θέλετε να υπολογιστεί εκ νέου η δια‐
δρομή αυτόματα όταν υπάρχουν κυ‐
κλοφοριακά προβλήματα.
Επιλέξτε Recalculation after
confirmation (Επανυπολογισμός μετά
την επιβεβαίωση) εάν θέλετε η δια‐

Αν επιθυμείτε επιλέξτε μια ή περισσό‐
τερες από τις ακόλουθες προεπιλογές
στο μενού Route criteria (Κριτήρια
διαδρομής):
■ Avoid freeways (Αποφυγή αυτοκι‐
νητοδρόμων)
■ Avoid toll roads (Αποφυγή διοδίων)

■ Avoid tunnels (Αποφυγή
σηράγγων)
■ Avoid ferries (Αποφυγή
πορθμείων)
■ Consider time restricted roads
(Συνυπολογισμός στενών δρόμων)
Display route guidance (Εμφάνιση
καθοδήγησης διαδρομής)
Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσι‐
μες για την εμφάνιση της καθοδήγη‐
σης διαδρομής:

Σύστημα Infotainment

Map options (Επιλογές χάρτη)
Επιλέξτε Map options (Επιλογές
χάρτη) και μετά Map mode
(Λειτουργία Χάρτη) για να εμφανίσετε
το ακόλουθο υπομενού:

Χρησιμοποιώντας την επιλογή
Highway lane guidance (Οδηγός
λωρίδας αυτοκινητοδρόμου), μπο‐
ρείτε να ορίσετε ποιος τύπος εικόνας
θα εμφανίζεται όταν φτάνετε σε δια‐
σταύρωση αυτοκινητοδρόμου.
Εάν η Highway lane guidance
(Οδηγός λωρίδας αυτοκινητοδρό‐
μου) είναι απενεργοποιημένη, εμφα‐
νίζεται ο παρακάτω τύπος εικόνας:

Εάν η Highway lane guidance
(Οδηγός λωρίδας αυτοκινητοδρό‐
μου) είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζε‐
ται ο παρακάτω τύπος εικόνας:
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Χρησιμοποιώντας την επιλογή Popup
information (Αναδυόμενες
πληροφορίες), μπορείτε να επιλέξετε
εάν οι πληροφορίες καθοδήγησης
διαδρομής από το σύστημα πλοήγη‐
σης θα εμφανίζονται σε αναδυόμενα
παράθυρα σε άλλα προγράμματα λει‐
τουργίας (π.χ. στο ραδιόφωνο). Οι
πληροφορίες αποκρύπτονται μετά
από ένα ορισμένο χρόνο ή πατώντας
το κουμπί BACK.
Επιλέξτε Apply settings (Εφαρμογή
ρυθμίσεων) για να ενεργοποιήσετε τις
απεικονιζόμενες ρυθμίσεις και να επι‐
στρέψετε στο μενού Navigation
options (Επιλογές πλοήγησης).

Στην οθόνη χάρτη, επιλέξτε μεταξύ
προσανατολισμού χάρτη με το βορρά
επάνω και με το εμπρόσθιο τμήμα
επάνω.
Επιλέξτε Map options (Επιλογές
χάρτη) και στη συνέχεια Show POIs
on map (Εμφάνιση σημείων POI στο
χάρτη) για να ανοίξει ένα υπομενού με
διάφορες επιλογές για να ορίσετε εάν
και ποια σημεία ενδιαφέροντος θα εμ‐
φανίζονται στο χάρτη.

204

Σύστημα Infotainment

Όταν έχει επιλεγεί το User defined
(Καθορισμ. από το χρήση), μπορείτε
να ορίσετε τον τύπο των σημείων εν‐
διαφέροντος που θα εμφανίζονται,
π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, δημόσιοι
χώροι, κ.λπ.
Εμφάνιση χρόνου άφιξης ή χρόνου
οδήγησης
Όταν επιλέξετε την επιλογή Indication
estimated driving time (Ένδειξη
εκτιμώμενης διάρκειας οδήγησης) ή
Indication estimated arrival time
(Ένδειξη εκτιμώμενης ώρας άφιξης)
στο μενού Navigation options
(Επιλογές πλοήγησης), εμφανίζεται ο
αντίστοιχος χρόνος στην επάνω
γραμμή στην οθόνη καθοδήγησης
διαδρομής.

Current position information
(Πληροφορίες τρέχουσας
θέσης)

Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφο‐
ρίες για την τρέχουσα θέση:
■ Πόλη
■ Όνομα οδού
■ Γεωγραφικό πλάτος

■ Γεωγραφικό μήκος
■ Οθόνη χάρτη

Λειτουργίες για ενεργή
καθοδήγηση διαδρομής

Μπορείτε να αντιγράψετε την τρέ‐
χουσα θέση στο βιβλίο διευθύνσεων
ή στη μνήμη myPOIs χρησιμοποιώ‐
ντας την Store (Αποθήκευση),
βλ."Αποθήκευση μιας διεύθυνσης στο
βιβλίο διευθύνσεων ή στη μνήμη
myPOIs" στο κεφάλαιο "Εισαγωγή
προορισμού" παραπάνω.

Stop navigation (Διακοπή
πλοήγησης)
Όταν επιλέξετε Stop navigation
(Διακοπή πλοήγησης), η καθοδήγηση
διαδρομής απενεργοποιείται και εμ‐
φανίζονται οι επιλογές μενού για την
ανενεργή καθοδήγηση διαδρομής,
βλ."Λειτουργίες με την καθοδήγηση
διαδρομής ανενεργή" παραπάνω.

Destination information
(Πληροφορίες προορισμού)

Εμφανιζόμενες πληροφορίες: ίδιες
όπως στην οθόνη για Current position
(Τρέχουσα θέση).

TMC messages (Μηνύματα TMC)
Για πληροφορίες σχετικά με το TMC,
βλ.κεφάλαιο "Δυναμική καθοδήγηση"
3 170.
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Αφού επιλέξετε TMC messages
(Μηνύματα TMC) εμφανίζεται το με‐
νού Filtering (Ταξινόμηση).
Επιλέξτε εάν θα εμφανίζονται τα All
traffic messages (Όλα τα μηνύματα
οδικής κυκλοφορίας) ή μόνο τα Traffic
messages along route (Μηνύματα
οδικής κυκλοφορίας κατά μήκος της
διαδρομής) στη λίστα TMC messages
(Μηνύματα TMC), βλ. παρακάτω.

Navigation options (Επιλογές
πλοήγησης)
Για την περιγραφή, βλ."Λειτουργίες με
την καθοδήγηση διαδρομής ανε‐
νεργή" παραπάνω.

Route information (Πληροφορίες
διαδρομής)
Οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν
να είναι προσβάσιμες στο μενού
Route information (Πληροφορίες
διαδρομής):
■ Route list (Λίστα διαδρομών)
■ Current position information
(Πληροφορίες τρέχουσας θέσης)
■ Destination information
(Πληροφορίες προορισμού)
■ Overview current route
(Επισκόπηση τρέχουσας
διαδρομής)
Route list (Λίστα διαδρομών)
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Όλες οι οδοί στην υπολογισμένη δια‐
δρομή παρατίθενται με τις σχετικές
αποστάσεις.
Τα στοιχεία καταλόγου διαδρομών
σημειωμένα με σύμβολο "+" μπορούν
να αναπτυχθούν επιλέγοντας το σχε‐
τικό στοιχείο καταλόγου. Μετά την
επιλογή, εμφανίζονται περισσότερες
λεπτομέρειες για το σχετικό στοιχείο
της λίστας.
Current position information
(Πληροφορίες τρέχουσας θέσης)
Για την περιγραφή, βλ."Λειτουργίες με
την καθοδήγηση διαδρομής ανε‐
νεργή" παραπάνω.
Destination information
(Πληροφορίες προορισμού)
Για την περιγραφή, βλ."Λειτουργίες με
την καθοδήγηση διαδρομής ανε‐
νεργή" παραπάνω.
Overview current route (Επισκόπηση
τρέχουσας διαδρομής)
Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφο‐
ρίες για την τρέχουσα διαδρομή:
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■
■
■
■
■

Σύστημα Infotainment

Θέση
Προορισμός
Χρόνος άφιξης
Απόσταση
Οθόνη χάρτη

Route blocking (Αποκλεισμός
διαδρομής)
Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσι‐
μες για να εξαιρέσετε με το χέρι ορι‐
σμένες περιοχές/τμήματα διαδρομής
από την καθοδήγηση διαδρομής:

Route list (Λίστα διαδρομών)
Στον κατάλογο με τα ονόματα οδών
στην τρέχουσα υπολογισμένη δια‐
δρομή, μπορούν να εξαιρεθούν οδοί
από την καθοδήγηση διαδρομής.

Για να εξαιρέσετε μια οδό από την κα‐
θοδήγηση διαδρομής:
Σημειώστε το σχετικό όνομα οδού και
πατήστε το κουμπί MENU. Το όνομα
οδού εμφανίζεται με διαγραφή.
Εάν θέλετε, μπορείτε να εξαιρέσετε
και άλλες οδούς από την καθοδήγηση
διαδρομής.
Επιλέξτε Apply settings (Εφαρμογή
ρυθμίσεων) και επιβεβαιώστε το μή‐
νυμα που εμφανίζεται.
Η διαδρομή υπολογίζεται ξανά, λαμ‐
βάνοντας υπόψη τις εξαιρούμενες
οδούς.
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By distance (Κατά απόσταση)
Ορίζοντας μια απόσταση το τμήμα
διαδρομής από την τρέχουσα θέση
έως την ορισμένη απόσταση μπορεί
να εξαιρεθεί από την καθοδήγηση δια‐
δρομής.

Επισήμανση
Οι επιλεγμένοι αποκλεισμοί της δια‐
δρομής παραμένουν ενεργοί μέχρι
να πραγματοποιηθεί νέος υπολογι‐
σμός της διαδρομής.
Remove all route blockages
(Αφαίρεση όλων των αποκλεισμών
διαδρομής)
Όταν επιλέξετε αυτή την επιλογή, όλες
οι περιοχές/τμήματα διαδρομής που
είχαν προηγουμένως επιλεγεί για να
εξαιρεθούν από την καθοδήγηση δια‐
δρομής θα ληφθούν ξανά υπόψη για
την καθοδήγηση διαδρομής.

Δυναμική καθοδήγηση
Ορίστε την απόσταση που θέλετε, πα‐
τήστε το περιστροφικό κουμπί
MENU και επιβεβαιώστε το μήνυμα
που εμφανίζεται.
Η διαδρομή υπολογίζεται ξανά λαμ‐
βάνοντας υπόψη το εξαιρούμενο
τμήμα διαδρομής.

Αν η δυναμική καθοδήγηση διαδρο‐
μής είναι ενεργή, όλη η τρέχουσα κα‐
τάσταση κυκλοφορίας που το σύ‐
στημα Infotainment λαμβάνει μέσω
TMC περιλαμβάνεται στον υπολογι‐
σμό της διαδρομής. Η διαδρομή προ‐
τείνεται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
προβλήματα ή περιορισμούς κυκλο‐
φορίας σαν προκαθορισμένα κριτήρια
(π.χ. "συντομότερη διαδρομή", "απο‐
φυγή αυτοκινητοδρόμων" κλπ).
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Στην περίπτωση ενός προβλήματος
κυκλοφορίας (π.χ.κυκλοφοριακή
συμφόρηση, κλειστός δρόμος) στη
διαδρομή που οδηγείτε, εμφανίζεται
ένα μήνυμα και ακούγεται ένα ηχητικό
μήνυμα που δηλώνει τη φύση του
προβλήματος. Ο οδηγός μπορεί να
αποφασίσει αν θα παρακάμψει το
πρόβλημα κυκλοφορίας ακολουθώ‐
ντας την προτεινόμενη αλλαγή δια‐
δρομής ή αν θα συνεχίσει μέσα από
το πρόβλημα κυκλοφορίας.
Αναφέρονται επίσης τα κοντινά προ‐
βλήματα κυκλοφορίας αν η καθοδή‐
γηση διαδρομής δεν είναι ενεργή.
Αν η καθοδήγηση διαδρομής είναι
ενεργή, το σύστημα ελέγχει συνεχώς,
με βάση τις πληροφορίες οδικής κυ‐
κλοφορίας, αν θα ήταν καλύτερο να
υπολογίσει ξανά τη διαδρομή ή να
ακολουθήσει μια εναλλακτική δια‐
δρομή λαμβάνοντας υπόψη την τρέ‐
χουσα κατάσταση οδικής κυκλοφο‐
ρίας.
Η ενεργοποίηση και η απενεργο‐
ποίηση της δυναμικής καθοδήγησης
διαδρομής, καθώς και των κριτηρίων
για τον υπολογισμό της διαδρομής και
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άλλων ρυθμίσεων για την πλοήγηση,
πραγματοποιούνται στο μενού
Navigation options (Επιλογές
πλοήγησης), βλ.κεφάλαιο "Καθοδή‐
γηση" 3 199.

σταθμού RDS-TMC. Η τρέχουσα κα‐
θυστέρηση μπορεί να είναι διαφορε‐
τική από αυτή που υπολογίστηκε.

Χάρτες
Όλα τα δεδομένα χαρτών που απαι‐
τούνται για τη χρήση του συστήματος
πλοήγησης είναι αποθηκευμένα σε
μια κάρτα SD που παρέχεται με το σύ‐
στημα Infotainment.

Κάρτα SD χαρτών

Η δυναμική καθοδήγηση διαδρομής
λειτουργεί μόνο αν οι πληροφορίες
οδικής κυκλοφορίας λαμβάνονται
μέσω του συστήματος πληροφοριών
οδικής κυκλοφορίας RDS-TMC.
Η πιθανή καθυστέρηση εξαιτίας ενός
προβλήματος κυκλοφορίας που υπο‐
λογίστηκε από το σύστημα
Infotainment βασίζεται σε δεδομένα
που λαμβάνει το σύστημα μέσω του

Η συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD
του συστήματος Infotainment μπορεί
να διαβάσει μόνο την κάρτα SD που
παρέχεται ειδικά για χρήση με το σύ‐
στημα πλοήγησης του οχήματος. Η
συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD δεν
μπορεί να διαβάσει άλλες κάρτες SD.
Λόγω της ημερομηνίας δημιουργίας
των δεδομένων χαρτών στην κάρτα
SD, ορισμένοι καινούργιοι δρόμοι εν‐
δέχεται να μην έχουν συμπεριληφθεί
ή κάποια ονόματα και δρόμοι μπορεί
να διαφέρουν σε σχέση με τα ονόματα
και τους δρόμους που είχαν καταχω‐
ρηθεί όταν δημιουργήθηκαν τα δεδο‐
μένα χαρτών.

Για να παραγγείλετε πρόσθετες κάρ‐
τες SD ή για να ενημερώσετε τα δεδο‐
μένα χαρτών, απευθυνθείτε στον
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της
Chevrolet.
Αντικατάσταση μιας κάρτας χαρτών
SD, βλ. παρακάτω.
Σημαντικές πληροφορίες για το
χειρισμό των καρτών SD

Προσοχή
Ποτέ μην επιχειρήσετε να χρησι‐
μοποιήσετε μια κάρτα SD που έχει
σπάσει, παραμορφωθεί ή επι‐
σκευαστεί με αυτοκόλλητη ταινία.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στο σύστημα.
■ Χειρίζεστε την κάρτα SD με προ‐
σοχή. Ποτέ μην πιάνετε τις μεταλλι‐
κές επαφές.
■ Μη χρησιμοποιείτε συμβατικό κα‐
θαριστικό υγρό, βενζίνη, αραιωτικό
ή αντιστατικό σπρέι.

Σύστημα Infotainment
■ Εάν θέλετε να καθαρίσετε την
κάρτα SD, χρησιμοποιήστε ένα
απαλό πανί.
■ Μη λυγίζετε την κάρτα SD. Μη χρη‐
σιμοποιείτε την κάρτα SD εάν είναι
λυγισμένη ή εάν έχει σπάσει.
■ Μην κολλάτε αυτοκόλλητα και μη
γράφετε στις επιφάνειες της κάρτας.
■ Μην αποθηκεύετε την κάρτα SD σε
σημεία που εκτίθενται άμεσα στο
φως του ήλιου ή σε υψηλές θερμο‐
κρασίες ή υγρασία.
■ Τοποθετείτε πάντοτε την κάρτα SD
στη θήκη της, όταν δεν τη χρησιμο‐
ποιείτε.

Αντικατάσταση κάρτας SD
χαρτών

Η υποδοχή κάρτας SD βρίσκεται
κάτω από το κάλυμμα στην κεντρική
κονσόλα.
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Αφαίρεση της κάρτας SD

Εισαγωγή της κάρτας SD

Πιέστε την κάρτα SD, ενώ έχει εισα‐
χθεί στην υποδοχή της, για να απα‐
σφαλίσει, και στη συνέχεια τραβήξτε
την προσεκτικά έξω από την υποδοχή
της κάρτας SD.

Πιέστε την κάρτα SD, με την εγκοπή
στην αριστερή πλευρά (βλ. εικόνα πα‐
ραπάνω), προσεκτικά μέσα στην
υποδοχή της κάρτας SD μέχρι να
ασφαλίσει.
Επισήμανση
Η κάρτα SD και η υποδοχή της κάρ‐
τας SD πρέπει διατηρούνται πάντοτε
στεγνές και καθαρές.
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Επισκόπηση συμβόλων

Σύστημα Infotainment
Αρ. Εξήγηση

Αρ. Εξήγηση

1

Τρέχουσα θέση (χάρτης)

19 Εμπορικό κέντρο

2

Προορισμός

20 Οδός με διόδια

3

Τρέχουσα θέση (λίστα
διαδρομών)

21 Τουριστικές πληροφορίες

4

δεν διατίθεται

5

δεν διατίθεται

23 Σπορ και ελεύθερος χρόνος

6

Ομίχλη

7

Έργα οδοποιίας

8

Γλιστερός δρόμος

9

Αιθαλομίχλη

22 Αξιοθέατο
24 Έξοδος
25 Μουσείο
26 Ενοικίαση αυτοκινήτων
27 Ταξιδιωτικές πληροφορίες

10 Χιόνι

28 Δραστηριότητες ελεύθερου
χρόνου

11 Καταιγίδα

29 Παροχή υπηρεσιών

12 Προσοχή/προειδοποίηση

30 Αυτόματη ταμειακή μηχανή

13 Κλειστός δρόμος

31 Στάση λεωφορείου

14 Πυκνή κυκλοφορία

32 Χώρος κατασκήνωσης

15 Κυκλοφοριακή συμφόρηση
16 Στενές λωρίδες
17 Ανοικτός κατάλογος
18 Κλειστός κατάλογος
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Αρ. Εξήγηση

Αρ. Εξήγηση

33 Φαρμακείο

51 Κέντρα σέρβις

34 Κινηματογράφος

52 Εστιατόριο

35 Αερολιμένας

53 WC

36 Πάρκο αναψυχής

54 Ιστορικό μνημείο

37 Πόλη

55 Νοσοκομείο

38 Τράπεζα

56 Έκτακτη ανάγκη

39 Μήνυμα οδικής κυκλοφορίας

57 Αστυνομία

40 Φέριμποτ

58 Λιμάνι

41 Σύνορα

59 Ορεινό πέρασμα

42 Σήραγγα

60 Δημόσιος χώρος

43 Περίπτερο

61 Σχετικό με το αυτοκίνητο

44 Παντοπωλείο

62 Γκαράζ

45 Ξενοδοχείο/μοτέλ

63 Νεκροταφείο

46 Έξοδος αυτοκινητόδρομου
47 Χώρος στάθμευσης οχημάτων
48 Σταθμός ανταπόκρισης
49 Πολυώροφος χώρος στάθ‐
μευσης οχημάτων
50 Πρατήριο καυσίμων
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Φωνητική αναγνώριση
Γενικές πληροφορίες
Η φωνητική αναγνώριση του συστή‐
ματος Ιnfotainment σας δίνει τη δυνα‐
τότητα να χειριστείτε διάφορες λει‐
τουργίες του συστήματος πλοήγησης
(μόνο Navi 900, συμπεριλαμβάνονται
οι λειτουργίες του ηχοσυστήματος)
και την πύλη κινητού τηλεφώνου
μέσω φωνητικών εντολών. Η λειτουρ‐
γία αυτή αναγνωρίζει εντολές και
αριθμητικές ακολουθίες ανεξάρτητα
από τον ομιλητή. Μπορείτε να εκφέ‐
ρετε τις εντολές και τις αριθμητικές
ακολουθίες χωρίς παύση μεταξύ των
μεμονωμένων λέξεων.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύν‐
σεις προορισμού, ραδιοφωνικούς
σταθμούς και αριθμούς τηλεφώνων
εκχωρώντας ένα όνομα της επιλογής
σας (φωνητική ετικέτα). Χρησιμο‐
ποιώντας αυτά τα ονόματα, μπορείτε
αργότερα να ορίσετε τη διεύθυνση
προορισμού για ένα επικείμενο ταξίδι,
να επιλέξετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό
ή να ορίσετε μια τηλεφωνική σύνδεση.
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Σε περίπτωση λανθασμένου χειρι‐
σμού ή λανθασμένων εντολών, η λει‐
τουργία φωνητικής αναγνώρισης σας
παρέχει οπτική ή/και ακουστική επι‐
βεβαίωση και σας ζητά να επαναλά‐
βετε την εντολή που επιθυμείτε. Εκτός
αυτού, η λειτουργία φωνητικής ανα‐
γνώρισης επιβεβαιώνει τις σημαντικές
εντολές και εμφανίζονται ερωτήσεις,
αν είναι απαραίτητο.
Για να διασφαλιστεί ότι οι συνομιλίες
που πραγματοποιούνται μέσα στο
όχημα δεν θα προκαλέσουν την ακού‐
σια ενεργοποίηση λειτουργιών του
συστήματος, η φωνητική αναγνώριση
τίθεται σε λειτουργία μόνο εάν έχει
ενεργοποιηθεί πρώτα.

Σημαντικές σημειώσεις για τη
γλωσσική υποστήριξη

■ Δεν είναι διαθέσιμες για τη λειτουρ‐
γία φωνητικής αναγνώρισης όλες οι
γλώσσες που είναι διαθέσιμες για
την οθόνη του συστήματος
Ιnfotainment.
■ Δεν είναι διαθέσιμες για τη λειτουρ‐
γία φωνητικής αναγνώρισης της
πύλης κινητού τηλεφώνου όλες οι

γλώσσες που είναι διαθέσιμες για
τη φωνητική αναγνώριση του συ‐
στήματος πλοήγησης (συμπεριλαμ‐
βάνονται οι λειτουργίες του ηχοσυ‐
στήματος).
■ Φωνητική αναγνώριση της πύλης
κινητού τηλεφώνου: εάν η γλώσσα
που έχει επιλεγεί τη συγκεκριμένη
στιγμή για την οθόνη δεν υποστη‐
ρίζεται από τη λειτουργία φωνητι‐
κής αναγνώρισης, πρέπει να εισά‐
γετε τις φωνητικές εντολές στα Αγ‐
γλικά.
Για να μπορέσετε να εισάγετε τις
φωνητικές εντολές στα Αγγλικά,
πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε
το βασικό μενού τηλεφώνου πατώ‐
ντας το κουμπί PHONE στο σύ‐
στημα Ιnfotainment και στη συνέ‐
χεια να ενεργοποιήσετε τη φωνη‐
τική αναγνώριση της πύλης κινητού
τηλεφώνου πατώντας το κουμπί w
στο τιμόνι.
■ Φωνητική αναγνώριση του συστή‐
ματος πλοήγησης: εάν η γλώσσα
που έχει επιλεγεί τη συγκεκριμένη
στιγμή για την οθόνη δεν υποστη‐
ρίζεται από τη λειτουργία φωνητι‐

κής αναγνώρισης, η φωνητική ανα‐
γνώριση δεν θα είναι διαθέσιμη.
Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να
επιλέξετε άλλη γλώσσα για την
οθόνη εάν θέλετε να ελέγξετε το σύ‐
στημα Ιnfotainment μέσω φωνητι‐
κών εντολών:
Πατήστε το κουμπί CONFIG, επι‐
λέξτε το στοιχείο μενού Languages
(Γλώσσες) και στη συνέχεια επι‐
λέξτε, π.χ., English.
Καθώς η Αγγλική γλώσσα είναι μία
από τις γλώσσες που υποστηρίζο‐
νται από τη λειτουργία φωνητικής
αναγνώρισης του συστήματος
πλοήγησης, η φωνητική αναγνώ‐
ριση θα είναι διαθέσιμη.
Επισήμανση
Εάν αλλάξετε τη γλώσσα που εμφα‐
νίζεται στην οθόνη του συστήματος
Ιnfotainment, όλα τα ονόματα που εί‐
ναι εκχωρημένα τη συγκεκριμένη
στιγμή σε προεπιλεγμένους σταθ‐
μούς ή/και σε διευθύνσεις προορι‐
σμών θα διαγραφούν.
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Χειρισμός τηλεφώνου
Ενεργοποίηση της φωνητικής
αναγνώρισης

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική
αναγνώριση της πύλης κινητού τηλε‐
φώνου, πατήστε το κουμπί w στο τι‐
μόνι. Όσο διαρκεί ο διάλογος, εάν κά‐
ποια πηγή ήχου είναι ενεργή, σιγεί,
και η ενίσχυση του σήματος των δελ‐
τίων οδικής κυκλοφορίας ακυρώνεται.

Ρύθμιση έντασης ήχου της
φωνητικής οδηγίας

Περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου
στο σύστημα Infotainment ή πατήστε
το κουμπί + ή ― στο τιμόνι.

Ακύρωση ενός διαλόγου

Η απενεργοποίηση της φωνητικής
αναγνώρισης και η ακύρωση του δια‐
λόγου μπορούν να γίνουν με διάφο‐
ρους τρόπους:
■ Πατήστε το κουμπί x στα χειριστή‐
ρια στο τιμόνι.
■ Πείτε "Cancel (Ακύρωση)".

■ Μην εισάγετε (εκφωνήσετε) οποια‐
δήποτε εντολή για λίγο.
■ Μετά την τρίτη μη αναγνωρισμένη
εντολή.

Λειτουργία

Χάρη στη φωνητική αναγνώριση μπο‐
ρείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό
τηλέφωνο πολύ άνετα μέσω φωνητι‐
κών εντολών. Αρκεί να ενεργοποιή‐
σετε τη λειτουργία φωνητικής ανα‐
γνώρισης και να εισάγετε (εκφωνή‐
σετε) την εντολή που θέλετε. Αφού ει‐
σάγετε την εντολή, το σύστημα
Ιnfotainment σας καθοδηγεί μέσω του
διαλόγου με κατάλληλες ερωτήσεις
και απαντήσεις ώστε να μεταβείτε
στην ενέργεια που επιθυμείτε.

Βασικές εντολές

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουρ‐
γίας φωνητικής αναγνώρισης ακούγε‐
ται ένας βραχύς ήχος, ως ένδειξη ότι
η φωνητική αναγνώριση αναμένει
εντολή.
Διαθέσιμες βασικές εντολές:
■ "Dial (Κλήση)"
■ "Call (Κλήση)"
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■
■
■
■
■
■

"Redialing (Επανάληψη κλήσης)"
"Save (Αποθήκευση)"
"Delete (Διαγραφή)"
"Directory (Κατάλογος)"
"Pair (Ζεύγος)"
"Select device (Επιλογή
συσκευής)"
■ "Voice feedback (Απόκριση
φωνής)"
Εντολές που είναι συνήθως
διαθέσιμες
■ "Help (Βοήθεια)": ο διάλογος τερ‐
ματίζεται και όλες οι εντολές που εί‐
ναι διαθέσιμες στην τρέχουσα λει‐
τουργία απαριθμούνται.
■ "Cancel (Ακύρωση)": η φωνητική
αναγνώριση απενεργοποιείται.
■ "Yes (Ναι)": ενεργοποιείται η κατάλ‐
ληλη ενέργεια ανάλογα με το πλαί‐
σιο εφαρμογής.
■ "No (Όχι)": ενεργοποιείται η κατάλ‐
ληλη ενέργεια ανάλογα με το πλαί‐
σιο εφαρμογής.
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Εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου
Μετά την εντολή "Dial (Κλήση)", η φω‐
νητική αναγνώριση σας ζητά να εισά‐
γετε έναν αριθμό.
Πρέπει να πείτε τον αριθμό κλήσης με
κανονική φωνή, χωρίς τεχνητές παύ‐
σεις ανάμεσα σε κάθε ψηφίο.
Η βέλτιστη αναγνώριση επιτυγχάνεται
εάν κάνετε παύση τουλάχιστον μισού
δευτερολέπτου ανά 3 έως 5 ψηφία.
Στη συνέχεια, το σύστημα
Infotainment επαναλαμβάνει τους
αναγνωρισμένους αριθμούς.
Στη συνέχεια μπορείτε να εισάγετε
επιπλέον αριθμούς ή τις ακόλουθες
εντολές:
■ "Dial (Κλήση)": οι εντολές γίνονται
αποδεκτές.
■ "Delete (Διαγραφή)": ο τελευταίος
αριθμός ή το σύνολο αριθμών που
έχετε εισάγει διαγράφεται.
■ "Plus (Συν)": εισαγωγή του συμβό‐
λου "+" για κλήση στο εξωτερικό.
■ "Verify (Επαλήθευση)": οι εντολές
επαναλαμβάνονται φωνητικά από
το σύστημα.

■ "Asterisk (Αστερίσκος)": εισάγεται
ένας αστερίσκος "*".
■ "Hash (Δίεση)": εισάγεται ο χαρα‐
κτήρας "#".
■ "Help (Βοήθεια)"
■ "Cancel (Ακύρωση)"
Ο μέγιστος αριθμός ψηφίων του τηλε‐
φωνικού αριθμού που μπορούν να
καταχωρηθούν είναι 25 ψηφία.
Για να πραγματοποιήσετε κλήση στο
εξωτερικό, μπορείτε να πείτε τη λέξη
"Plus" (+) στην αρχή του αριθμού σας.
Το συν σας επιτρέπει να καλέσετε σε
οποιαδήποτε χώρα χωρίς να ξέρετε το
πρόθεμα, για κλήσεις στο εξωτερικό,
που ισχύει για τη συγκεκριμένη χώρα.
Στη συνέχεια πείτε τον απαιτούμενο
κωδικό της χώρας.
Παράδειγμα διαλόγου
Χρήστης: "Dial (Κλήση)"
Φωνητική οδηγία: "Please, say the
number to dial (Παρακαλούμε, πείτε
τον αριθμό κλήσης)"
Χρήστης: "Plus (Συν) Four
(Τέσσερα) Nine (Εννέα)"
Φωνητική οδηγία: "Plus (Συν) Four
(Τέσσερα) Nine (Εννέα)"

Χρήστης: "Seven (Επτά) Three
(Τρία) One (Ένα)"
Φωνητική οδηγία: "Seven (Επτά)
Three (Τρία) One (Ένα)"
Χρήστης: "One (Ένα) One (Ένα) Nine
(Εννέα) Nine (Εννέα)"
Φωνητική οδηγία: "One (Ένα) One
(Ένα) Nine (Εννέα) Nine (Εννέα)"
Χρήστης: "Dial (Κλήση)"
Φωνητική οδηγία: "The number is
being dialled (Καλείται ο αριθμός)"
Εισαγωγή ονόματος
Με την εντολή "Call (Κλήση)" εισάγε‐
ται ένας αριθμός κλήσης, ο οποίος
αποθηκεύεται στον τηλεφωνικό κατά‐
λογο με ένα όνομα ("φωνητική ετι‐
κέτα").
Διαθέσιμες εντολές:
■ "Yes (Ναι)"
■ "No (Όχι)"
■ "Help (Βοήθεια)"
■ "Cancel (Ακύρωση)"
Παράδειγμα διαλόγου
Χρήστης: "Call (Κλήση)"
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Φωνητική οδηγία: "Please, say the
nametag to call (Παρακαλούμε, πείτε
το όνομα για κλήση)"
Χρήστης: <Name> (Όνομα)
Φωνητική οδηγία: "Do you want to call
<Michael>? (Θέλετε να τηλεφωνήσετε
στο Μιχάλη;)"
Χρήστης: "Yes (Ναι)"
Φωνητική οδηγία: "The number is
being dialled (Καλείται ο αριθμός)"
Έναρξη δεύτερης κλήσης
Ενώ είναι ενεργή μία τηλεφωνική
κλήση, μπορείτε να ξεκινήσετε μια
δεύτερη κλήση. Για να κάνετε κάτι τέ‐
τοιο, πατήστε το κουμπί w.
Διαθέσιμες εντολές:
■ "Send (Αποστολή)": χειροκίνητη
ενεργοποίηση του DTMF (κλήση
touch-tone), π.χ. για φωνητικό μή‐
νυμα ή τηλεφωνική τραπεζική
εντολή.
■ "Send nametag (Αποστολή
ονόματος)": ενεργοποίηση DTMF
(κλήση touch-tone) δηλώνοντας
ένα όνομα (φωνητική ετικέτα).
■ "Dial (Κλήση)"

■ "Call (Κλήση)"
■ "Redialing (Επανάληψη κλήσης)"
■ "Help (Βοήθεια)"
■ "Cancel (Ακύρωση)"
Παράδειγμα διαλόγου
Χρήστης: <όταν είναι ενεργή τηλεφω‐
νική κλήση: πατήστε το κουμπί w >
Χρήστης: "Send (Αποστολή)"
Φωνητική οδηγία: "Please, say the
number to send. (Παρακαλούμε, πείτε
αριθμό για αποστολή.)"
(για να εισάγετε αριθμό, βλ. το παρά‐
δειγμα διαλόγου για την Εισαγωγή
τηλεφωνικού αριθμού)
Χρήστης: "Send (Αποστολή)"
Redialing (Επανάληψη κλήσης)
Επανάληψη κλήσης του τελευταίου
αριθμού με την εντολή "Redialing
(Επανάληψη κλήσης)".
Αποθήκευση
Με την εντολή "Save (Αποθήκευση)",
ο τηλεφωνικός αριθμός αποθηκεύεται
στον τηλεφωνικό κατάλογο με ένα
όνομα (φωνητική ετικέτα).
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Πρέπει να επαναλάβετε μία φορά το
όνομα που έχετε εισάγει. Και τις δύο
φορές που εκφέρετε το όνομα, ο τόνος
και η προφορά πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν ίδια, διαφορετικά η φωνητική
αναγνώριση θα το απορρίψει.
Στον τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε
να αποθηκεύσετε έως και 50 φωνητι‐
κές ετικέτες.
Οι φωνητικές ετικέτες εξαρτώνται από
τον ομιλητή, δηλ. μόνο το άτομο που
κατέγραψε μια φωνητική ετικέτα μπο‐
ρεί να την ανοίξει.
Για να αποφευχθεί η διακοπή έναρξης
εγγραφής ενός αποθηκευμένου ονό‐
ματος, αφού σας ζητηθεί να πείτε τη
φωνητική εντολή θα πρέπει να ακο‐
λουθήσει μια σύντομη παύση.
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιή‐
σετε τη φωνητική ετικέτα ανεξαρτήτως
τοποθεσίας, δηλ. και σε άλλες χώρες,
όλοι οι αριθμοί τηλεφώνου πρέπει να
εισαχθούν με το χαρακτήρα "συν" και
τον κωδικό της χώρας.
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Διαθέσιμες εντολές:
■ "Save (Αποθήκευση)": οι εντολές
γίνονται αποδεκτές.
■ "Verify (Επαλήθευση)": επανάληψη
της τελευταίας καταχώρησης.
■ "Help (Βοήθεια)"
■ "Cancel (Ακύρωση)"
Παράδειγμα διαλόγου
Χρήστης: "Save (Αποθήκευση)"
Φωνητική οδηγία: "Please, say the
number to save (Παρακαλούμε, πείτε
τον αριθμό για αποθήκευση)"
(για να εισάγετε αριθμό, βλ. το παρά‐
δειγμα διαλόγου για την Εισαγωγή
τηλεφωνικού αριθμού)
Χρήστης: "Save (Αποθήκευση)"
Φωνητική οδηγία: "Please, say the
nametag to save (Παρακαλούμε,
πείτε το όνομα για αποθήκευση)"
Χρήστης: <Name> (Όνομα)
Φωνητική οδηγία: "Please, repeat the
nametag to confirm (Παρακαλούμε,
επαναλάβετε το όνομα για
επιβεβαίωση)"
Χρήστης: <Name> (Όνομα)

Φωνητική οδηγία: "Saving the
nametag (Αποθήκευση ονόματος)"
Διαγραφή
Μια ήδη αποθηκευμένη φωνητική ετι‐
κέτα διαγράφεται με την
εντολή "Delete (Διαγραφή)".
Διαθέσιμες εντολές:
■ "Yes (Ναι)"
■ "No (Όχι)"
■ "Help (Βοήθεια)"
■ "Cancel (Ακύρωση)"
Ακρόαση αποθηκευμένων ονομάτων
Οι φωνητικές οδηγίες όλων των απο‐
θηκευμένων ονομάτων (φωνητικές
ετικέτες) αρχίζουν με την
εντολή "Directory (Κατάλογος)".

Διαθέσιμες εντολές στη διάρκεια των
φωνητικών οδηγιών για τις φωνητικές
ετικέτες:
■ "Call (Κλήση)": επιλογή του τηλε‐
φωνικού αριθμού της τελευταίας
φωνητικής ετικέτας που εκφωνή‐
θηκε.
■ "Delete (Διαγραφή)": διαγραφή κα‐
ταχώρισης της τελευταίας φωνητι‐
κής ετικέτας που εκφωνήθηκε.
Αποθήκευση ή διαγραφή κινητού
τηλεφώνου από τη λίστα συσκευών
Με την εντολή "Pair (Ζεύγος)" μπο‐
ρείτε να αποθηκεύσετε το κινητό τη‐
λέφωνο ή να το διαγράψετε από τη λί‐
στα συσκευών της πύλης κινητού τη‐
λεφώνου 3 221.
Διαθέσιμες εντολές:
■ "Add (Προσθήκη)"
■ "Delete (Διαγραφή)"
■ "Help (Βοήθεια)"
■ "Cancel (Ακύρωση)"
Παράδειγμα διαλόγου
Χρήστης: "Pair (Ζεύγος)"

Σύστημα Infotainment
Φωνητική οδηγία: "Do you want to
add or delete a device? (Θέλετε να
προσθέσετε ή να διαγράψετε μια
συσκευή;)"
Χρήστης: "Add (Προσθήκη)"
Φωνητική οδηγία: "Using the pair
function in the external device, enter
<1234> to pair. (Χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία σύζευξης στην εξωτερική
συσκευή, πληκτρολογήστε <1234>
για να γίνει η σύζευξη.)"
Φωνητική οδηγία: "Do you want to
pair the device? (Θέλετε να συζεύξετε
τη συσκευή;)"
Χρήστης: "Yes (Ναι)"
Φωνητική οδηγία: "The device is
connected as the number
<device_number>" (Η συσκευή συν‐
δέθηκε ως συσκευή με αριθμό <αριθ‐
μός_συσκευής>)
Επιλογή κινητού τηλεφώνου από τη
λίστα συσκευών
Με την εντολή "Select device
(Επιλογή συσκευής)" μπορείτε να επι‐
λέξετε ένα κινητό τηλέφωνο από τη λί‐
στα συσκευών για να δημιουργήσετε
μια σύνδεση Bluetooth.

Παράδειγμα διαλόγου
Χρήστης: "Select device (Επιλογή
συσκευής)"
Φωνητική οδηγία: "Please, say a
device number to select
(Παρακαλούμε, πείτε έναν αριθμό
συσκευής για επιλογή)"
Χρήστης: <αριθμός_συσκευής>
Φωνητική οδηγία: "Do you want to
select the device number
<device_number>? (Θέλετε να
επιλέξετε τον αριθμό συσκευής
<αριθμός συσκευής>;)"
Χρήστης: "Yes (Ναι)"
Φωνητική οδηγία: "Do you want to
pair the device? (Θέλετε να συζεύξετε
τη συσκευή;)"
Χρήστης: "Yes (Ναι)"
Φωνητική οδηγία: "One moment. The
system searches for the selected
device (Περιμένετε. Το σύστημα
αναζητεί την επιλεγμένη συσκευή)"
Φωνητική οδηγία: "Device number
<dev_num> is selected (Ο αριθμός
συσκευής <αρ_συσκ.> επιλέχθηκε)"
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Voice feedback (Απόκριση φωνής)
Μετά από κάθε φωνητική εντολή, το
σύστημα Infotainment απαντά ή σχο‐
λιάζει με φωνητική οδηγία ανάλογα με
την περίσταση.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενερ‐
γοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες, ει‐
σάγετε "Voice feedback (Απόκριση
φωνής)" ή πατήστε το κουμπί w.
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Τηλέφωνο
Γενικές πληροφορίες
Το σύστημα τηλεφώνου (εάν υπάρ‐
χει) σας δίνει τη δυνατότητα να χρη‐
σιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο μέσω
ενός μικροφώνου που βρίσκεται στο
όχημα και των ηχείων του οχήματος,
καθώς επίσης και να χειρίζεστε τις πιο
σημαντικές λειτουργίες του κινητού
τηλεφώνου μέσω του συστήματος
Infotainment. Για να μπορέσετε να
χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλε‐
φώνου, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να
είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.
Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα
του τηλεφώνου προαιρετικά μέσω του
συστήματος φωνητικής αναγνώρι‐
σης.
Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τη‐
λέφωνα όλες τις λειτουργίες του συ‐
στήματος τηλεφώνου. Οι πιθανές λει‐
τουργίες του τηλεφώνου εξαρτώνται
από το κινητό τηλέφωνο και τον πά‐
ροχο του δικτύου. Μπορείτε να βρείτε
περισσότερες σχετικές πληροφορίες

στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας
τηλεφώνου ή μπορείτε να απευθυν‐
θείτε στον πάροχο του δικτύου σας.

Σημαντική πληροφορία για το
χειρισμό και την οδική ασφάλεια
9 Προειδοποίηση
Τα κινητά τηλέφωνα έχουν συνέ‐
πειες στο περιβάλλον. Για το λόγο
αυτό έχουν καταρτιστεί κανονισμοί
ασφαλείας και οδηγίες. Πρέπει να
είτε εξοικειωμένοι με τους σχετι‐
κούς κανονισμούς πριν χρησιμο‐
ποιήσετε τις λειτουργίες του τηλε‐
φώνου.

9 Προειδοποίηση
Η χρήση της λειτουργίας ανοικτής
συνομιλίας κατά την οδήγηση
μπορεί να είναι επικίνδυνη επειδή
η συγκέντρωση του οδηγού είναι
μειωμένη όταν συνομιλεί στο τηλέ‐
φωνο. Σταθμεύστε το όχημα πριν
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

ανοικτής συνομιλίας. Τηρείτε τις
διατάξεις της χώρας στην οποία
βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή.
Φροντίστε να τηρείτε τους ειδικούς
κανονισμούς που ισχύουν σε συ‐
γκεκριμένες περιοχές και κλείνετε
πάντα το κινητό τηλέφωνο εάν η
χρήση του απαγορεύεται, εάν
προκαλεί παρεμβολές ή εάν υπάρ‐
χει κίνδυνος για επικίνδυνες κατα‐
στάσεις.

Bluetooth

Το σύστημα τηλεφώνου υποστηρίζει
το προφίλ ανοικτής συνομιλίας
Bluetooth V. 1.5 και καθορίζεται σύμ‐
φωνα με το Bluetooth Special Interest
Group (SIG).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις προδιαγραφές θα βρείτε στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://
www.bluetooth.com

Σύστημα Infotainment
Χειρισμός της φωνητικής
αναγνώρισης

Μη χρησιμοποιείτε τη φωνητική ανα‐
γνώριση σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης, διότι σε καταστάσεις πανι‐
κού η φωνή σας μπορεί να είναι τόσο
αλλαγμένη που να μην αναγνωρίζεται
από το σύστημα προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η επιθυμητή σύν‐
δεση αρκετά γρήγορα.

Στοιχεία χειρισμού

Τα σημαντικότερα χειριστήρια του τη‐
λεφώνου είναι τα εξής:
Κουμπί y\ @: ανοίγει το βασικό μενού
του τηλεφώνου.
Χειριστήρια στο τιμόνι:
q, w: απάντηση σε κλήση, ενεργο‐
ποίηση της φωνητικής αναγνώρισης.
n, x: τερματισμός/απόρριψη κλή‐
σης, απενεργοποίηση της φωνητικής
αναγνώρισης.
Μπορείτε προαιρετικά να χειριστείτε
το σύστημα τηλεφώνου μέσω φωνη‐
τικής αναγνώρισης 3 213.
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Σύνδεση

Σύνδεση Bluetooth

Το σύστημα τηλεφώνου ενεργοποιεί‐
ται και απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ανοίγετε και κλείνετε το διακόπτη
ανάφλεξης. Όταν ο διακόπτης ανά‐
φλεξης είναι κλειστός, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιή‐
σετε το σύστημα τηλεφώνου μέσω του
συστήματος Infotainment.
Σύνδεση μεταξύ κινητού τηλεφώνου
και του συστήματος τηλεφώνου μπο‐
ρεί να πραγματοποιηθεί μέσω
Bluetooth. Για το σκοπό αυτό, το
κινητό σας τηλέφωνο πρέπει να υπο‐
στηρίζει τη λειτουργία Bluetooth.
Για να μπορέσετε να πραγματοποιή‐
σετε μια σύνδεση Bluetooth, το σύ‐
στημα τηλεφώνου και το Bluetooth
πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.
Για πληροφορίες σχετικά με τη λει‐
τουργία Bluetooth του κινητού σας τη‐
λεφώνου, ανατρέξτε στις οδηγίες χρή‐
σης του κινητού τηλεφώνου.

Το Bluetooth είναι ένα ραδιοφωνικό
πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση,
π.χ. ενός τηλεφώνου με άλλες συ‐
σκευές. Μπορούν να μεταφερθούν
πληροφορίες όπως ο τηλεφωνικός
κατάλογος, οι λίστες κλήσεων, το
όνομα του παροχέα υπηρεσιών δι‐
κτύου και η ισχύς του πεδίου. Η λει‐
τουργία μπορεί να είναι περιορισμένη
ανάλογα με τον τύπο του τηλεφώνου.
Για να μπορέσετε να πραγματοποιή‐
σετε μια σύνδεση Bluetooth με το σύ‐
στημα τηλεφώνου, η λειτουργία
Bluetooth του κινητού τηλεφώνου
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και το
κινητό τηλέφωνο να είναι ρυθμισμένο
στην επιλογή "ορατό"/"ανιχνεύσιμο".
Για περισσότερες πληροφορίες, ανα‐
τρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κινη‐
τού τηλεφώνου.
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Μενού Bluetooth

Λίστα συσκευών
Όταν συνδέετε ένα κινητό τηλέφωνο
μέσω Bluetooth με το σύστημα τηλε‐
φώνου για πρώτη φορά, το κινητό τη‐
λέφωνο αποθηκεύεται στη λίστα συ‐
σκευών.

Πατήστε το κουμπί CONFIG.
Επιλέξτε Phone settings (Ρυθμίσεις
τηλεφώνου) και στη συνέχεια
Bluetooth.
Ενεργοποίηση του Bluetooth
Εάν η λειτουργία Bluetooth του συ‐
στήματος τηλεφώνου είναι απενεργο‐
ποιημένη: ρυθμίστε το Activation
(Ενεργοποίηση) ως On (Ενεργοπ.)
και επιβεβαιώστε το επόμενο μήνυμα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 5
κινητά τηλέφωνα στη λίστα συ‐
σκευών.

Σύνδεση ενός κινητού
τηλεφώνου για πρώτη φορά

Όταν το κινητό τηλέφωνο προστεθεί
ως συσκευή ανοικτής συνομιλίας, ο
χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί και
να δέχεται κλήσεις, και να χρησιμο‐

ποιεί τις υπόλοιπες λειτουργίες μέσω
του συστήματος τηλεφώνου. Το εύ‐
ρος των διαθέσιμων λειτουργιών
εξαρτάται από το κινητό τηλέφωνο.
Όταν το κινητό τηλέφωνο είναι συνδε‐
δεμένο με το σύστημα τηλεφώνου,
μπορείτε να το χειρίζεστε ως συνή‐
θως. Λάβετε υπόψη σας ότι η μπατα‐
ρία του κινητού τηλεφώνου μπορεί να
αποφορτιστεί πιο γρήγορα απ' ό,τι
συνήθως λόγω της ενεργής σύνδε‐
σης Bluetooth παράλληλα με τη συ‐
νήθη λειτουργία του κινητού τηλεφώ‐
νου.

Σύστημα Infotainment
Επιλέξτε Add device (Handsfree)
(Προσθήκη συσκευής (Handsfree)).
Εμφανίζεται ο κωδικός Bluetooth που
πρέπει να εισάγετε στο κινητό τηλέ‐
φωνο.
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ασφαλείας, πρέπει να χρησιμοποιεί‐
ται ένας τετραψήφιος, τυχαία επιλεγ‐
μένος κωδικός για τη σύζευξη των συ‐
σκευών.

Επισήμανση
Μόνο 5 συσκευές μπορούν να συ‐
ζευχθούν κάθε φορά στο σύστημα.
Εάν χρειάζεται να συζευχθεί κι άλλη
συσκευή, πρέπει πρώτα να διαγρα‐
φεί μία από τις ήδη συζευγμένες συ‐
σκευές.
Το σύστημα τηλεφώνου μπορεί τώρα
να ανιχνευτεί και από άλλες συσκευές
με Bluetooth.
Μόλις το κινητό τηλέφωνο ανιχνεύσει
το σύστημα τηλεφώνου, μπορείτε να
εισάγετε τον κωδικό Bluetooth στο
κινητό τηλέφωνο.

Μόλις το σύστημα τηλεφώνου ανι‐
χνεύσει το κινητό τηλέφωνο, μπορείτε
να επιβεβαιώσετε τη δημιουργία σύν‐
δεσης.
Το κινητό τηλέφωνο συγκαταλέγεται
στη λίστα συσκευών και μπορείτε να
το χειριστείτε από το σύστημα τηλε‐
φώνου.
Αλλαγή του κωδικού Bluetooth
Την πρώτη φορά που δημιουργείται
μια σύνδεση Bluetooth με το σύστημα
τηλεφώνου, εμφανίζεται ένας προεπι‐
λεγμένος κωδικός. Μπορείτε να αλλά‐
ξετε αυτό τον προεπιλεγμένο κωδικό
οποιαδήποτε στιγμή. Για λόγους

Επιλέξτε Change Bluetooth code
(Αλλαγή κωδικού Bluetooth). Στο με‐
νού που θα εμφανιστεί, αλλάξτε τον
τρέχοντα κωδικό Bluetooth και επιβε‐
βαιώστε τον τροποποιημένο κωδικό
με το OK (Εντάξει).
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Σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου στη
λίστα συσκευών

Επιλέξτε το κινητό τηλέφωνο που θέ‐
λετε και στη συνέχεια την επιλογή
Select (Επιλογή) στο μενού που εμ‐
φανίζεται.
Μόλις το σύστημα τηλεφώνου ανι‐
χνεύσει το κινητό τηλέφωνο, μπορείτε
να επιβεβαιώσετε τη δημιουργία σύν‐
δεσης.
Ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου
μπορεί να γίνει μέσω του συστήματος
τηλεφώνου.

Επισήμανση
Εάν η σύνδεση της συσκευής δεν εί‐
ναι επιτυχής, βεβαιωθείτε ότι στη συ‐
σκευή εμφανίζεται το σύστημα τηλε‐
φώνου του οχήματος. Εάν όχι, δια‐
γράψτε τη συσκευή από τη λίστα συ‐
σκευών και επανασυνδέστε την ως
νέα συσκευή.
Αφαίρεση του κινητού τηλεφώνου
από τη λίστα συσκευών
Επιλέξτε το κινητό τηλέφωνο που επι‐
θυμείτε από τη λίστα συσκευών. Στο
εμφανιζόμενο μενού επιλέξτε Delete
(Διαγραφή) και επιβεβαιώστε το μή‐
νυμα που θα ακολουθήσει.
Ρύθμιση του ήχου κλήσης
Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης:
Πατήστε το κουμπί CONFIG.
Επιλέξτε Phone settings (Ρυθμίσεις
τηλεφώνου) και στη συνέχεια Ring
tone (Τόνος κουδουνίσματος).
Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυ‐
μείτε.
Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου
κλήσης:

Ενώ ακούγεται ο ήχος κλήσης, περι‐
στρέψτε το κουμπί m του συστήματος
Ιnfotainment ή πατήστε τα κουμπιά + /
- στο τιμόνι.
Επαναφορά του κινητού τηλεφώνου
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
Επιλέξτε Phone settings (Ρυθμίσεις
τηλεφώνου) και στη συνέχεια Restore
factory settings (Επαναφορά
εργοστασιακών ρυθμίσεων).

Χειρισμός
Εισαγωγή

Μόλις το κινητό σας τηλέφωνο συν‐
δεθεί με το σύστημα Infotainment
μέσω Bluetooth, μπορείτε να χρησι‐
μοποιήσετε πολλές λειτουργίες του
κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συ‐
στήματος Infotainment.
Μέσω του συστήματος Ιnfotainment,
μπορείτε π.χ. να συνδέσετε τους αριθ‐
μούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευ‐
μένοι στο κινητό σας τηλέφωνο ή να
τους αλλάξετε.

Σύστημα Infotainment
Επισήμανση
Στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας,
ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου
συνεχίζει να είναι εφικτός, π.χ. απά‐
ντηση κλήσης ή ρύθμιση της έντασης
ήχου.
Αφού πραγματοποιηθεί σύνδεση με‐
ταξύ του κινητού τηλεφώνου και του
συστήματος Infotainment, τα δεδο‐
μένα του κινητού τηλεφώνου μεταφέ‐
ρονται στο σύστημα Infotainment. Η
διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει
λίγη ώρα ανάλογα με το μοντέλο του
τηλεφώνου. Στο διάστημα αυτό, ο χει‐
ρισμός του κινητού τηλεφώνου μέσω
του συστήματος Infotainment είναι
εφικτός μόνο σε περιορισμένο βαθμό.
Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τη‐
λέφωνα όλες τις λειτουργίες του συ‐
στήματος τηλεφώνου. Για το λόγο
αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλί‐
σεις από το εύρος λειτουργιών που
περιγράφονται για αυτά τα συγκεκρι‐
μένα τηλέφωνα. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες
για τον ειδικό αντάπτορα τηλεφώνου.

Ρύθμιση έντασης ήχου του
συστήματος ανοικτής
συνομιλίας

Περιστρέψτε το κουμπί m του συστή‐
ματος Ιnfotainment ή πατήστε τα κου‐
μπιά + / - στο τιμόνι.
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Υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες επι‐
λογές για την κλήση αριθμών τηλεφώ‐
νου, τη χρήση του τηλεφωνικού κατα‐
λόγου και τις λίστες κλήσεων.

Χειροκίνητη εισαγωγή αριθμού

Κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου

Με το βασικό μενού του τηλεφώνου
ενεργό, πατήστε το κουμπί MENU για
να ανοίξει το μενού χειρισμού του τη‐
λεφώνου.

Επιλέξτε Enter number (Εισαγωγή
αριθμού) και στη συνέχεια εισάγετε τη
σειρά ψηφίων που επιθυμείτε.
Επιλέξτε y για να αρχίσει η διαδικα‐
σία κλήσης.
Μπορείτε να μεταβείτε στο μενού του
τηλεφωνικού καταλόγου εάν επιλέξετε
z.
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Τηλεφωνικός κατάλογος

Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, ο
τηλεφωνικός κατάλογος συγκρίνεται
με τον τηλεφωνικό κατάλογο στην
προσωρινή μνήμη, με την προϋπό‐
θεση ότι πρόκειται για την ίδια κάρτα
SIM ή το ίδιο τηλέφωνο. Στο διάστημα
αυτό δεν εμφανίζονται οι πρόσφατες
καταχωρίσεις.
Εάν η κάρτα SIM ή το τηλέφωνο δεν
είναι τα ίδια, ο τηλεφωνικός κατάλο‐
γος φορτώνεται ξανά. Η διαδικασία
αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λε‐
πτά ανάλογα με το μοντέλο του τηλε‐
φώνου.

Επιλογή αριθμού τηλεφώνου
από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Επιλέξτε Phone book (Τηλεφωνικός
κατάλογος). Στο μενού που εμφανίζε‐
ται, επιλέξτε την πρώτη σειρά γραμ‐
μάτων που επιθυμείτε για να αρχίσει
μια προεπιλογή των καταχωρήσεων
στον τηλεφωνικό κατάλογο που θέ‐
λετε να εμφανιστούν.

Επισήμανση
Οι καταχωρίσεις τηλεφωνικού κατα‐
λόγου μεταφέρονται αυτούσιες από
το κινητό τηλέφωνο. Τόσο η παρου‐
σίαση όσο και η σειρά ταξινόμησης
των καταχωρίσεων του τηλεφωνικού
καταλόγου ενδέχεται να διαφέρουν
μεταξύ της οθόνης του συστήματος
Infotainment και αυτής του κινητού
τηλεφώνου.
Αφού ολοκληρωθεί η προεπιλογή:
επιλέξτε την καταχώριση που επιθυ‐
μείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο για
να εμφανιστούν οι αριθμοί που έχουν
αποθηκευτεί στη συγκεκριμένη κατα‐
χώριση.

Σύστημα Infotainment
Επιλέξτε τον αριθμό που επιθυμείτε
για να ξεκινήσει η διαδικασία κλήσης.

Λίστες κλήσεων

Εισερχόμενη κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, εμ‐
φανίζεται ένα μενού για να απαντή‐
σετε ή να απορρίψετε την τηλεφωνική
κλήση.
Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε.

Λειτουργίες στη διάρκεια μιας
τηλεφωνικής κλήσης

Μέσω του μενού Call lists (Κατάλογοι
κλήσεων), ο χρήστης μπορεί να δει τις
εισερχόμενες, εξερχόμενες και ανα‐
πάντητες κλήσεις και να καλέσει τους
σχετικούς αριθμούς. Για να ξεκινήσετε
τη διαδικασία κλήσης: επιλέξτε τη λί‐
στα κλήσεων που επιθυμείτε, την κα‐
ταχώριση στη λίστα και τέλος τον τη‐
λεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε.

Στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλή‐
σης, πατήστε το κουμπί MENU για να
ανοίξει το υπομενού.
Υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες επι‐
λογές ανάλογα με την κατάσταση και
το εύρος λειτουργιών του κινητού τη‐
λεφώνου:
■ Hang up (Τερματισμός κλήσης):
διακοπή της σύνδεσης του τηλεφώ‐
νου.
■ Call number (Κλήση αριθμού): ει‐
σαγωγή ενός αριθμού τηλεφώνου
για να πραγματοποιήσετε δεύτερη
τηλεφωνική κλήση ή πραγματο‐
ποιήστε DTMF (κλήση touch-tone),
π.χ. για φωνητικό μήνυμα ή για τη‐
λεφωνική τραπεζική εντολή.
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■ Detach call (Αποσύνδεση κλήσης):
αποσύνδεση ενός ομιλητή από
κλήση συνδιάσκεψης.
■ Merge calls (Συγχώνευση
κλήσεων): συγχώνευση δύο κλή‐
σεων όταν υπάρχουν πολλές ενερ‐
γές κλήσεις.
■ Switch calls (Εναλλαγή κλήσεων):
εναλλαγή μεταξύ κλήσεων, εάν
υπάρχουν πολλές κλήσεις.
■ Mute call (Σίγαση κλήσης): σίγαση
μιας κλήσης.

Κινητά τηλέφωνα και
ασύρματος (CB)
Οδηγίες εγκατάστασης και
χρήσης

Κατά την εγκατάσταση και χρήση ενός
κινητού τηλεφώνου, πρέπει να τηρού‐
νται οι οδηγίες εγκατάστασης και χρή‐
σης του κατασκευαστή κινητού τηλε‐
φώνου και handsfree. Διαφορετικά,
μπορεί να ακυρωθεί η έγκριση τύπου
του οχήματος (Οδηγία ΕΕ 95/54/ΕΚ).
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Συστάσεις για ομαλή λειτουργία:
■ Εξωτερική κεραία τοποθετημένη
από επαγγελματία τεχνικό, για τη
λήψη της μεγαλύτερης δυνατής εμ‐
βέλειας,
■ Μέγιστη ισχύς μετάδοσης 10 Watt,
■ Τοποθέτηση του τηλεφώνου σε κα‐
τάλληλη υποδοχή - ανατρέξτε στη
σχετική Σημείωση 3 50.
Ζητήστε συμβουλές για τις προκαθο‐
ρισμένες θέσεις τοποθέτησης της
εξωτερικής κεραίας και της βάσης τη‐
λεφώνου καθώς και για τους τρόπους
χρήσης των συσκευών με ισχύ μετά‐
δοσης άνω των 10 Watt.
Η χρήση συστήματος handsfree χω‐
ρίς εξωτερική κεραία, κατά τα πρό‐
τυπα κινητής τηλεφωνίας
GSM 900/1800/1900 και UMTS, επι‐
τρέπεται μόνο εάν η μέγιστη ισχύς με‐
τάδοσης του κινητού τηλεφώνου είναι
2 Watt για το GSM 900 ή 1 Watt για
τους υπόλοιπους τύπους συστημά‐
των.

Για λόγους ασφαλείας, μη χρησιμο‐
ποιείτε το τηλέφωνο όταν οδηγείτε.
Ακόμη και η χρήση του handsfree
μπορεί να αποσπάσει την προσοχή
σας από την οδήγηση.

9 Προειδοποίηση
Ο ασύρματος και τα κινητά τηλέ‐
φωνα που δεν πληρούν τα πρό‐
τυπα κινητής τηλεφωνίας που ανα‐
φέρονται παραπάνω πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνο με κεραία
που τοποθετείται έξω από το
όχημα.

Προσοχή
Τα κινητά τηλέφωνα και οι ασύρ‐
ματοι ενδέχεται να προκαλέσουν
δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά
συστήματα του οχήματος όταν
χρησιμοποιούνται μέσα στο όχημα
χωρίς εξωτερική κεραία, εκτός αν
τηρούνται ο παραπάνω κανονι‐
σμοί.

Σύστημα κλιματισμού

Σύστημα κλιματισμού
Συστήματα κλιματισμού .............. 229
Αεραγωγοί ................................. 237
Συντήρηση ................................. 238

Συστήματα κλιματισμού
Σύστημα θέρμανσης και
εξαερισμού
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Κόκκινη = Θέρμανση
Μπλε
= Ψύξη
Η πλήρης απόδοση του συστήματος
θέρμανσης επιτυγχάνεται όταν ο κινη‐
τήρας φτάσει στη θερμοκρασία λει‐
τουργίας του.

Κατανομή αέρα

Χειριστήρια για:
■ Θερμοκρασία
■ Κατανομή αέρα
■ Ταχύτητα ανεμιστήρα
■ Αποθάμβωση, ξεπάγωμα
■ Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ

Θερμοκρασία

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, γυ‐
ρίστε το περιστροφικό κουμπί.

Για να επιλέξετε την κατεύθυνση του
εξερχόμενου αέρα, πιέστε τα κουμπιά.
L = Προς το πρόσωπο και το χώρο
ποδιών
K = Προς το χώρο ποδιών
M = Προς το χώρο της κεφαλής
μέσω ρυθμιζόμενων αεραγω‐
γών
J = Προς το παρμπρίζ και το χώρο
ποδιών
Η επιλεγμένη ρύθμιση επισημαίνεται
από μια λυχνία LED στο κουμπί.

Ταχύτητα ανεμιστήρα

Ρυθμίστε τη ροή του αέρα ρυθμίζο‐
ντας τον ανεμιστήρα στην ταχύτητα
που επιθυμείτε.
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Αποθάμβωση και ξεπάγωμα V

Ενδείξεις των ρυθμίσεων

Οι επιλεγμένες λειτουργίες επισημαί‐
νονται από τη λυχνία LED του πατη‐
μένου κουμπιού.

Σύστημα κλιματισμού

■ Ψύξη n
■ Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ

Θερμοκρασία

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, γυ‐
ρίστε το περιστροφικό κουμπί.
Κόκκινη = Θέρμανση
Μπλε
= Ψύξη
Η πλήρης απόδοση του συστήματος
θέρμανσης επιτυγχάνεται όταν ο κινη‐
τήρας φτάσει στη θερμοκρασία λει‐
τουργίας του.

■ Πατήστε το κουμπί V: ο ανεμιστή‐
ρας αρχίζει να λειτουργεί αυτόματα
με μεγαλύτερη ταχύτητα και η ροή
του αέρα κατευθύνεται αυτόματα
προς το παρμπρίζ.
■ Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας
στη θέση μέγιστης θέρμανσης.
■ Ενεργοποιήστε το σύστημα θέρ‐
μανσης του πίσω παρμπρίζ Ü.
■ Ανοίξτε τους πλευρικούς αεραγω‐
γούς όπως είναι απαραίτητο και
στρέψτε τους προς τα παράθυρα.
Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ Ü
3 39.

Κατανομή αέρα

Χειριστήρια για:
■ Θερμοκρασία
■ Κατανομή αέρα
■ Ταχύτητα ανεμιστήρα
■ Αποθάμβωση και ξεπάγωμα
■ Ανακυκλοφορία αέρα 4

Για να επιλέξετε την κατεύθυνση του
εξερχόμενου αέρα, πιέστε τα κουμπιά.
L = Προς το πρόσωπο και το χώρο
ποδιών
K = Προς το χώρο ποδιών
M = Προς το χώρο της κεφαλής
μέσω ρυθμιζόμενων αεραγω‐
γών
J = Προς το παρμπρίζ και το χώρο
ποδιών
Η επιλεγμένη ρύθμιση επισημαίνεται
από μια λυχνία LED στο κουμπί.

Σύστημα κλιματισμού
Ταχύτητα ανεμιστήρα

Ρυθμίστε τη ροή του αέρα ρυθμίζο‐
ντας τον ανεμιστήρα στην ταχύτητα
που επιθυμείτε.

Αποθάμβωση και ξεπάγωμα
των παραθύρων V

■ Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας
στη θέση μέγιστης θέρμανσης.
■ Ενεργοποιήστε το σύστημα θέρ‐
μανσης του πίσω παρμπρίζ Ü.
■ Ανοίξτε τους πλευρικούς αεραγω‐
γούς όπως είναι απαραίτητο και
στρέψτε τους προς τα παράθυρα.
Επισήμανση
Εάν επιλέξετε τις ρυθμίσεις για την
αποθάμβωση και το ξεπάγωμα, η
λειτουργία Autostop θα ανασταλεί.
Εάν επιλέξετε τις ρυθμίσεις για την
αποθάμβωση και το ξεπάγωμα όταν
ο κινητήρας βρίσκεται στη λειτουρ‐
γία Autostop, θα γίνει αυτόματα επα‐
νεκκίνηση του κινητήρα.
Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ Ü
3 39.

■ Πατήστε το κουμπί V: ο ανεμιστή‐
ρας αρχίζει να λειτουργεί αυτόματα
με μεγαλύτερη ταχύτητα και η ροή
του αέρα κατευθύνεται αυτόματα
προς το παρμπρίζ.
■ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ψύ‐
ξης n.

Σύστημα ανακυκλοφορίας
αέρα 4

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
ενεργοποιείται από το κουμπί 4.
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9 Προειδοποίηση
Εάν οδηγείτε για πολύ ώρα με τη
λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
ενεργοποιημένη, μπορεί να αι‐
σθανθείτε υπνηλία. Πρέπει ανά
διαστήματα να επιλέγετε τη ρύθ‐
μιση εξωτερικού αέρα για να εισ‐
έρχεται φρέσκος αέρας στο εσω‐
τερικό του αυτοκινήτου.
Ο φρέσκος αέρας που εισέρχεται
στο αυτοκίνητο μειώνεται στη λει‐
τουργία 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 υπνη‐
λία στους επιβάτες του οχήματος.

Ψύξη n

Ενεργοποιείται από το κουμπί n και
λειτουργεί μόνο όταν ο κινητήρας και
ο ανεμιστήρας βρίσκονται σε λειτουρ‐
γία.
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Το σύστημα κλιματισμού ψύχει και
αφυγραίνει (ξηραίνει) τον αέρα όταν η
εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει
ελαφρά το σημείο πήξης. Για το λόγο
αυτό ενδέχεται να σχηματιστούν
υδρατμοί και να στάζουν κάτω από το
όχημα.
Εάν δεν επιθυμείτε ψύξη ή αφύ‐
γρανση, απενεργοποιήστε το σύ‐
στημα ψύξης για να εξοικονομήσετε
καύσιμο. Όταν το σύστημα ψύξης εί‐
ναι απενεργοποιημένο, δεν θα ζητη‐
θεί επανεκκίνηση του κινητήρα από το
σύστημα κλιματισμού όταν είναι
ενεργή η λειτουργία Autostop.

Μέγιστη ψύξη

Ενδείξεις των ρυθμίσεων

Οι επιλεγμένες λειτουργίες επισημαί‐
νονται από τη λυχνία LED του πατη‐
μένου κουμπιού.

Ηλεκτρονικό σύστημα
κλιματισμού
9 Προειδοποίηση

Ανοίξτε για λίγο τα παράθυρα για να
διαφύγει γρήγορα ο ζεστός αέρας.
■ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ψύ‐
ξης n.
■ Ενεργοποιήστε το σύστημα ανακυ‐
κλοφορίας αέρα 4.
■ Πιέστε το διακόπτη κατανομής
αέρα M.
■ Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας
στη θέση μέγιστης ψύξης.
■ Ρυθμίστε τον ανεμιστήρα στη μέγι‐
στη ταχύτητα.
■ Ανοίξτε όλους τους αεραγωγούς.

Μην κοιμάστε μέσα στο όχημα με
το σύστημα κλιματισμού ή θέρμαν‐
σης ενεργοποιημένο. Μπορεί να
προκληθούν σοβαρές βλάβες ή
και θάνατος λόγω μείωσης του επι‐
πέδου οξυγόνου ή/και της θερμο‐
κρασίας του σώματος.

Σύστημα κλιματισμού

Χειριστήρια αυτόματης λειτουργίας:
AUTO
= Αυτόματη λειτουρ‐
γία, όλες οι ρυθμί‐
σεις εκτός της θερ‐
μοκρασίας επιλέγο‐
νται αυτόματα από
το σύστημα
Temperature = Προεπιλογή της
επιθυμητής θερμο‐
κρασίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω
λειτουργίες χειροκίνητα, απενεργο‐
ποιώντας την αυτόματη λειτουργία:
Fan
= Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
speed
MODE = Ρυθμιζόμενη κατανομή
αέρα
= Αποθάμβωση και ξεπά‐
V
γωμα
X
= Ενεργοποίηση ή απε‐
νεργοποίηση του συ‐
στήματος
= Ενεργοποίηση ή απε‐
n
νεργοποίηση του συ‐
στήματος ψύξης
= Ανακυκλοφορία αέρα
4
AQS
= Αισθητήρας ποιότητας
αέρα
Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ Ü
3 39.
Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία ρυθ‐
μίζεται αυτόματα. Στην αυτόματη λει‐
τουργία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα
και η κατανομή του αέρα ρυθμίζουν
αυτόματα τη ροή του αέρα.
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Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα
χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά κατανομής αέρα και ταχύτη‐
τας ανεμιστήρα.

Κάθε τροποποίηση των ρυθμίσεων
εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα
στην οθόνη πληροφοριών.
Οι ενεργοποιημένες λειτουργίες επι‐
σημαίνονται από τη λυχνία LED στο
κουμπί.
Η πλήρης λειτουργικότητα του ηλε‐
κτρονικού συστήματος κλιματισμού
επιτυγχάνεται μόνο όταν ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία.
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Αυτόματη λειτουργία AUTO

Όλοι οι αεραγωγοί ενεργοποιούνται
αυτόματα σε κατάσταση αυτόματης
λειτουργίας. Για το λόγο αυτό, οι αε‐
ραγωγοί πρέπει να είναι πάντοτε ανοι‐
κτοί.

Προεπιλογή θερμοκρασίας

Εάν ρυθμίσετε τη μέγιστη θερμοκρα‐
σία, το σύστημα κλιματισμού λειτουρ‐
γεί στη μέγιστη θέρμανση.
Επισήμανση
Εάν η θερμοκρασία μειωθεί κατά
2 °C ή περισσότερο όταν ο κινητή‐
ρας βρίσκεται σε λειτουργία
Autostop, θα γίνει αυτόματα επανεκ‐
κίνηση του κινητήρα.
Σύστημα Stop-Start 3 244.

Αποθάμβωση και ξεπάγωμα
των παραθύρων V

Βασική ρύθμιση για μέγιστη άνεση:
■ Πατήστε το κουμπί AUTO. Το σύ‐
στημα κλιματισμού ενεργοποιείται
αυτόματα.
■ Ανοίξτε όλους τους αεραγωγούς.
■ Ρυθμίστε την προεπιλεγμένη θερ‐
μοκρασία χρησιμοποιώντας το αρι‐
στερό περιστροφικό κουμπί.
Η ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα
σε αυτόματη λειτουργία μπορεί να
τροποποιηθεί στο μενού Settings
(Ρυθμίσεις).
Εξατομίκευση οχήματος 3 97

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στην τιμή
που επιθυμείτε, γυρίζοντας το περι‐
στροφικό κουμπί.
Κόκκινη = Θέρμανση
Μπλε
= Ψύξη
Εάν ρυθμίσετε την ελάχιστη θερμο‐
κρασία, το σύστημα κλιματισμού λει‐
τουργεί στη μέγιστη ψύξη.

■ Πατήστε το κουμπί V.
■ Η θερμοκρασία και η κατανομή του
αέρα ρυθμίζονται αυτόματα και ο
ανεμιστήρας λειτουργεί σε υψηλό‐
τερη ταχύτητα.
■ Για να επιστρέψετε στην αυτόματη
λειτουργία: πατήστε το κουμπί V.
Ενεργοποιήστε το σύστημα θέρμαν‐
σης του πίσω παρμπρίζ Ü.

Σύστημα κλιματισμού
Επισήμανση
Εάν πατήσετε το κουμπί V όταν ο
κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, η
λειτουργία Autostop θα ανασταλεί
μέχρι να πατήσετε και πάλι το κουμπί
V.
Εάν πατήσετε το κουμπί V όταν ο
κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία
Autostop, θα γίνει αυτόματα επανεκ‐
κίνηση του κινητήρα.
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Ταχύτητα ανεμιστήρα x

Κατανομή αέρα MODE

Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί.
Η επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα
εμφανίζεται με τη μορφή αριθμού στην
οθόνη.
Για να επιστρέψετε στην αυτόματη λει‐
τουργία: Πατήστε το κουμπί AUTO.

Πατήστε το κουμπί MODE μία ή πε‐
ρισσότερες φορές για τη ρύθμιση που
επιθυμείτε - η ρύθμιση κατανομής
αέρα εμφανίζεται στην οθόνη πληρο‐
φοριών.

Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ Ü
3 39.

Χειροκίνητες ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις του συστήματος κλιματι‐
σμού μπορούν να τροποποιηθούν με
ενεργοποίηση των κουμπιών και των
περιστροφικών κουμπιών ως εξής. Η
τροποποίηση μίας ρύθμισης απενερ‐
γοποιεί την αυτόματη λειτουργία.
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VL = Προς το παρμπρίζ, το χώρο
της κεφαλής και το χώρο
ποδιών
VK = Προς το παρμπρίζ και το
χώρο ποδιών
= Προς το χώρο ποδιών
K
= Προς το χώρο της κεφαλής
M
μέσω ρυθμιζόμενων αερα‐
γωγών
= Προς το χώρο της κεφαλής
L
μέσω των ρυθμιζόμενων
αεραγωγών, και προς το
χώρο ποδιών
Επιστροφή στην αυτόματη κατανομή
αέρα: Απενεργοποιήστε την αντί‐
στοιχη ρύθμιση ή πατήστε το κουμπί
AUTO.

Ψύξη n

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε
με το κουμπί n.
Το σύστημα κλιματισμού ψύχει και
αφυγραίνει τον αέρα όταν η εξωτερική
θερμοκρασία υπερβαίνει ένα συγκε‐
κριμένο επίπεδο. Για το λόγο αυτό εν‐
δέχεται να σχηματιστούν υδρατμοί και
να στάζουν κάτω από το όχημα.

Εάν δεν επιθυμείτε ψύξη ή αφύ‐
γρανση, απενεργοποιήστε το σύ‐
στημα ψύξης για να εξοικονομήσετε
καύσιμο. Όταν το σύστημα ψύξης εί‐
ναι απενεργοποιημένο, δεν θα ζητη‐
θεί επανεκκίνηση του κινητήρα από το
σύστημα κλιματισμού όταν είναι
ενεργή η λειτουργία Autostop.

Αυτόματη ανακυκλοφορία αέρα

Το σύστημα αυτόματης ανακυκλοφο‐
ρίας αέρα διαθέτει έναν αισθητήρα
υγρασίας της ατμόσφαιρας που απε‐
νεργοποιεί αυτόματα την παροχή
εξωτερικού αέρα, όταν η υγρασία της
εσωτερικής ατμόσφαιρας είναι πολύ
υψηλή.

Χειροκίνητη λειτουργία
ανακυκλοφορίας αέρα 4

Η χειροκίνητη λειτουργία ανακυκλο‐
φορίας αέρα ενεργοποιείται από το
κουμπί 4.

9 Προειδοποίηση
Ο φρέσκος αέρας που εισέρχεται
στο αυτοκίνητο μειώνεται στη λει‐
τουργία 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 υπνη‐
λία στους επιβάτες του οχήματος.

Αισθητήρας ποιότητας αέρα
AQS

Ο αισθητήρας ποιότητας αέρα ανι‐
χνεύει τον εξωτερικό αέρα κακής
ποιότητας και ενεργοποιεί αυτόματα
τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα.

Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του
συστήματος X

Πατώντας το κουμπί X, ενεργοποιού‐
νται ή απενεργοποιούνται όλες οι λει‐
τουργίες του συστήματος θέρμανσης,
εξαερισμού και ψύξης.

Σύστημα κλιματισμού
Βασικές ρυθμίσεις

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να
τροποποιηθούν στο μενού Settings
(Ρυθμίσεις) της οθόνης πληροφο‐
ριών. Εξατομίκευση οχήματος 3 97.

Βοηθητικός θερμαντήρας
Θερμαντήρας αέρα (Μόνο στα
οχήματα με πετρελαιοκινητήρα)
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Αεραγωγοί
Ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί
Πρέπει να είναι ανοικτός τουλάχιστον
ένας αεραγωγός όταν είναι ενεργο‐
ποιημένη η λειτουργία ψύξης, για να
μη σχηματιστεί πάγος στον εξατμιστή
λόγω της έλλειψης κυκλοφορίας
αέρα.

Το σύστημα ταχείας θέρμανσης
Quickheat είναι ένας ηλεκτρικός βοη‐
θητικός θερμαντήρας ο οποίος θερ‐
μαίνει το χώρο επιβατών πιο γρή‐
γορα.

Κατευθύνετε τη ροή του αέρα ρυθμί‐
ζοντας τις περσίδες κάθετα και οριζό‐
ντια.

Για να ανοίξετε τον αεραγωγό, περι‐
στρέψτε τον περιστροφικό ρυθμι‐
στή Y.
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Για να κλείσετε τον αεραγωγό, περι‐
στρέψτε τον περιστροφικό ρυθμι‐
στή 4.

Συντήρηση

Φίλτρο γύρης

Θυρίδα εισαγωγής αέρα

Μη αυτόματο φίλτρο γύρης

9 Προειδοποίηση
Μη στερεώνετε αντικείμενα στις
περσίδες των αεραγωγών. Υπάρ‐
χει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά
και τραυματισμός σε περίπτωση
ατυχήματος.

Κανονική λειτουργία
συστήματος κλιματισμού

Σταθεροί αεραγωγοί
Πρόσθετοι αεραγωγοί υπάρχουν
κάτω από το παρμπρίζ, τα παράθυρα
και στους χώρους ποδιών.

Το φίλτρο γύρης αφαιρεί τη σκόνη,
την αιθάλη, τη γύρη, τους σπόρους
και τις οσμές (συνδυαστικό φίλτρο)
από τον εξωτερικό αέρα που εισέρχε‐
ται στο όχημα μέσω της εισαγωγής
αέρα.

Η θυρίδα εισαγωγής αέρα στην μπρο‐
στινή πλευρά του παρμπρίζ στο χώρο
του κινητήρα πρέπει να διατηρείται
καθαρή, για να είναι εφικτή η εισα‐
γωγή του αέρα. Αφαιρέστε τυχόν
φύλλα, ακαθαρσίες ή χιόνι.

Για να διασφαλίσετε τη συνεχή απο‐
τελεσματική λειτουργία του συστήμα‐
τος, πρέπει να ενεργοποιείτε τη λει‐
τουργία 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 θερ‐
μοκρασία είναι χαμηλή.

Σέρβις
Για τη βέλτιστη απόδοση του συστή‐
ματος ψύξης, συνιστάται να ελέγχετε
το σύστημα κλιματισμού μία φορά το

Σύστημα κλιματισμού
χρόνο, αρχίζοντας στα τρία χρόνια
από την ημερομηνία έκδοσης της
πρώτης άδειας κυκλοφορίας.
■ Δοκιμή λειτουργίας και πίεσης
■ Λειτουργία συστήματος θέρμανσης
■ Έλεγχος διαρροής
■ Έλεγχος ιμάντων κίνησης
■ Καθαρισμός συμπυκνωτή και απο‐
στράγγιση εξατμιστή
■ Έλεγχος απόδοσης

239

240

Οδήγηση και χρήση

Οδήγηση και χρήση
Συμβουλές οδήγησης ................. 240
Εκκίνηση και λειτουργία ............. 240
Εκπομπές καυσαερίων
κινητήρα ..................................... 247
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ..... 249
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων ..... 252
Φρένα ........................................ 253
Συστήματα ελέγχου οδηγικής
συμπεριφοράς ............................ 255
Cruise control ............................. 256
Συστήματα ανίχνευσης
εμποδίων ................................... 258
Καύσιμο ..................................... 262

Συμβουλές οδήγησης

Εκκίνηση και λειτουργία

Έλεγχος του οχήματος

Ροντάρισμα καινούργιου
οχήματος

Ποτέ μην κινείστε με τη νεκρά με
τον κινητήρα σβηστό (εκτός εάν
είναι ενεργή η λειτουργία
Autostop)

Πολλά από τα συστήματα του αυτοκι‐
νήτου οχήματος δεν λειτουργούν σε
αυτή την περίπτωση (π.χ. μονάδα
σερβόφρενου, υδραυλικό τιμόνι). Η
οδήγηση σε αυτή την περίπτωση ενέ‐
χει κίνδυνο τόσο για εσάς όσο και για
τρίτους. Όταν είναι ενεργή η λειτουρ‐
γία Autostop λειτουργούν όλα τα συ‐
στήματα, ωστόσο υπάρχει ελεγχό‐
μενη μείωση στην υδραυλική υποβοή‐
θηση του συστήματος διεύθυνσης και
η ταχύτητα του οχήματος είναι μειω‐
μένη.
Σύστημα Stop-Start 3 244.

Πεντάλ

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

Λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλά‐
ξεις για τις πρώτες εκατοντάδες χιλιό‐
μετρα προκειμένου να βελτιωθεί η
απόδοση, η οικονομία καυσίμου και η
διάρκεια ζωής του οχήματός σας:
■ Κατά την εκκίνηση, μην πατάτε το
πεντάλ γκαζιού έως το τέρμα.
■ Μη λειτουργείτε τον κινητήρα σε
υψηλές στροφές.
■ Αποφύγετε το απότομο σταμάτημα,
εκτός από τις περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης. Με αυτό τον τρόπο, τα
φρένα θα "στρώσουν" φυσιολογικά.
■ Αποφύγετε τις απότομες εκκινήσεις
και επιταχύνσεις και την παρατετα‐
μένη οδήγηση σε υψηλές στροφές,
για να αποτρέψετε τυχόν ζημιά στον
κινητήρα και να εξοικονομήσετε
καύσιμο.

Οδήγηση και χρήση
■ Αποφύγετε την επιτάχυνση με το
πεντάλ γκαζιού στο τέρμα όταν
έχετε επιλέξει μικρή σχέση στο κι‐
βώτιο.
■ Μη ρυμουλκείτε άλλο όχημα.

Εκκίνηση του κινητήρα
Εκκίνηση του κινητήρα με το
διακόπτη ανάφλεξης

Θέσεις διακόπτη
ανάφλεξης

0 = Διακόπτης ανάφλεξης κλειστός
1 = Διακόπτης ανάφλεξης κλειστός,
τιμόνι ξεκλείδωτο
2 = Διακόπτης ανάφλεξης ανοικτός,
στους πετρελαιοκινητήρες:
προθέρμανση
3 = Εκκίνηση

■ Γυρίστε το κλειδί στη θέση 1,
στρίψτε ελαφρά το τιμόνι για να ξε‐
κλειδώσει
■ Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: πα‐
τήστε και κρατήστε πατημένο το πε‐
ντάλ συμπλέκτη
■ Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων: πα‐
τήστε και κρατήστε πατημένο το πε‐
ντάλ φρένου και μετακινήστε τον
επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P ή N
■ Μην επιταχύνετε
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■ Πετρελαιοκινητήρας: γυρίστε το
κλειδί στη θέση 2 για την προθέρ‐
μανση μέχρι να σβήσει η ενδεικτική
λυχνία !
■ Γυρίστε το κλειδί στη θέση 3 και
αφήστε το όταν ο κινητήρας τεθεί σε
λειτουργία
Πριν επανεκκινήσετε ή σβήσετε τον
κινητήρα, γυρίστε το κλειδί πίσω στη
θέση 0.
Στη διάρκεια της λειτουργίας
Autostop, ο κινητήρας μπορεί να τεθεί
σε λειτουργία πατώντας το πεντάλ του
συμπλέκτη.
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Εκκίνηση του κινητήρα με το
κουμπί Start/Stop

■ Μην επιταχύνετε
■ Πατήστε το κουμπί Start/Stop και
αφήστε το όταν ο κινητήρας τεθεί σε
λειτουργία. Η πράσινη λυχνία LED
ανάβει μόλις ο κινητήρας τεθεί σε
λειτουργία.
Για να σβήσετε τον κινητήρα, πατήστε
το κουμπί ξανά.

Σβήσιμο του κινητήρα

■ Πατήστε το κουμπί Start/Stop ενώ ο
κινητήρας λειτουργεί και το όχημα
είναι ακινητοποιημένο για να σβή‐
σετε τον κινητήρα.

■ Το ηλεκτρονικό κλειδί πρέπει να
βρίσκεται μέσα στο όχημα
■ Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: πα‐
τήστε το συμπλέκτη και το φρένο
■ Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων: πα‐
τήστε φρένο και μετακινήστε τον
επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P ή
N (για λόγους ασφαλείας, θέστε σε
λειτουργία τον κινητήρα στη θέση
P)

Τρόπος λειτουργίας αξεσουάρ

Πατήστε μια φορά το κουμπί Start/
Stop χωρίς να πατάτε το πεντάλ συ‐
μπλέκτη ή φρένου: Ο τρόπος
λειτουργίας αξεσουάρ είναι ενεργός, η
κίτρινη LED στο κουμπί ανάβει. Σε
αυτή τη λειτουργία η κλειδαριά του τι‐
μονιού απασφαλίζεται και μερικές
ηλεκτρικές λειτουργίες είναι διαθέσι‐
μες.
Για να θέσετε τον κινητήρα σε εκκί‐
νηση από τον Τρόπο λειτουργίας
αξεσουάρ, πατήστε το πεντάλ συ‐

μπλέκτη (μηχανικό κιβώτιο ταχυτή‐
των) ή το πεντάλ του φρένου (αυτό‐
ματο κιβώτιο ταχυτήτων) και πατήστε
άλλη μια φορά το κουμπί Start/Stop.

Τρόπος λειτουργίας ανάφλεξη
ενεργοποιημένη

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί Start/Stop για
5 δευτερόλεπτα χωρίς να πατάτε το
πεντάλ συμπλέκτη ή φρένου: Ο
τρόπος λειτουργίας ανάφλεξη
ενεργοποιημένη είναι ενεργός, η πρά‐
σινη LED στο κουμπί ανάβει. Σε αυτή
τη λειτουργία όλες οι ηλεκτρικές λει‐
τουργίες είναι διαθέσιμες και ο πετρε‐
λαιοκινητήρας προθερμαίνεται.
Για να θέσετε τον κινητήρα σε εκκί‐
νηση από τον Τρόπο λειτουργίας
ανάφλεξη ενεργοποιημένη, πατήστε
το πεντάλ συμπλέκτη (μηχανικό κιβώ‐
τιο ταχυτήτων) ή το πεντάλ του φρέ‐
νου (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) και
πατήστε άλλη μια φορά το κουμπί
Start/Stop.

Οδήγηση και χρήση
Επισήμανση
Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο
στο χώρο αποσκευών ή πολύ κοντά
στην Info-Display.

Αυτή η προαιρετική λειτουργία προο‐
ρίζεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης. Απευθυνθείτε σε ένα συνερ‐
γείο.

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Αν η μπαταρία του ηλεκτρονικού κλει‐
διού είναι αδύναμη ή το ασύρματο τη‐
λεχειριστήριο έχει βλάβη, η πόρτα
οδηγού μπορεί να κλειδωθεί ή να ξε‐
κλειδωθεί με το μηχανικό κλειδί 3 22.
Με το μηχανικό κλειδί μπορείτε να
κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε μόνο
την πόρτα του οδηγού. Ξεκλείδωμα
ολόκληρου του οχήματος 3 25. Στα
οχήματα με αντικλεπτικό σύστημα συ‐
ναγερμού, ο συναγερμός ενδέχεται να
ενεργοποιηθεί όταν το όχημα είναι ξε‐
κλείδωτο. Για να απενεργοποιήσετε
το συναγερμό, ανοίξτε το διακόπτη
ανάφλεξης.
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Εκκίνηση του οχήματος σε
χαμηλές θερμοκρασίες

Ανοίξτε το κάλυμμα στο κάτω μέρος
της ποτηροθήκης στην κεντρική κον‐
σόλα. Αναδιπλώστε το ηλεκτρονικό
κλειδί και τοποθετήστε το στην υπο‐
δοχή.
Πατήστε το κουμπί Start/Stop.
Για να σβήσετε τον κινητήρα, πατήστε
το κουμπί Start/Stop επί
2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
Κλειδώστε την πόρτα του οδηγού με
το μηχανικό κλειδί. Κλείδωμα ολόκλη‐
ρου του οχήματος 3 25.

Η εκκίνηση του κινητήρα χωρίς ανε‐
ξάρτητο θερμαντήρα είναι εφικτή σε
θερμοκρασίες έως -27 °С. Χρειάζεται
λάδι κινητήρα με το σωστό ιξώδες, το
σωστό καύσιμο, οι εργασίες σέρβις να
έχουν πραγματοποιηθεί και η μπατα‐
ρία να είναι επαρκώς φορτισμένη. Σε
θερμοκρασίες κάτω από -27 °C, το
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χρειάζε‐
ται μια φάση θέρμανσης 5 λεπτών πε‐
ρίπου. Ο επιλογέας ταχυτήτων πρέ‐
πει να βρίσκεται στη θέση P.
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Διακοπή παροχής
καυσίμου κατά την
υπέρβαση στροφών
κινητήρα με τη φόρα του
οχήματος
Η τροφοδοσία καυσίμου διακόπτεται
αυτόματα όταν το όχημα κινείται με
επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο αλλά
χωρίς το πεντάλ γκαζιού να είναι πα‐
τημένο.

Ενεργοποίηση

Το σύστημα Stop-Start είναι διαθέ‐
σιμο μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λει‐
τουργία, το όχημα ξεκινήσει και οι
συνθήκες που αναφέρονται παρα‐
κάτω σε αυτό το κεφάλαιο πληρού‐
νται.

Απενεργοποίηση

Autostop

Εάν το όχημα κινείται με μικρή ταχύ‐
τητα ή είναι σταματημένο, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Autostop ως εξής:
■ Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη
■ θέστε το μοχλό στη νεκρά
■ αφήστε το πεντάλ του συμπλέκτη
Ο κινητήρας θα σβήσει ενώ ο διακό‐
πτης ανάφλεξης παραμένει ανοικτός.

Σύστημα Stop-Start
Το σύστημα Stop-Start συμβάλλει
στην εξοικονόμηση καυσίμου και τη
μείωση των εκπομπών καυσαερίων.
Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, το
σύστημα σβήνει τον κινητήρα μόλις το
όχημα μειώσει ταχύτητα ή σταματή‐
σει, π.χ. στο φανάρι ή σε κυκλοφο‐
ριακή συμφόρηση. Θέτει τον κινητήρα
σε λειτουργία αυτόματα μόλις πατή‐
σετε το πεντάλ συμπλέκτη. Ένας αι‐
σθητήρας μπαταρίας διασφαλίζει ότι η
λειτουργία Autostop εκτελείται μόνο
εάν η μπαταρία είναι επαρκώς φορτι‐
σμένη για την επανεκκίνηση.

Για να απενεργοποιήσετε το σύ‐
στημα Stop-Start χειροκίνητα, πατή‐
στε το κουμπί ECO. Ως ένδειξη της
απενεργοποίησης, η λυχνία LED στο
κουμπί σβήνει.

Η λειτουργία Autostop επισημαίνεται
από τη βελόνα στη θέση
AUTOSTOP στο στροφόμετρο.

Οδήγηση και χρήση
Κατά τη λειτουργία Autostop, η από‐
δοση του συστήματος θέρμανσης και
των φρένων διατηρείται.

Προσοχή
Η υποβοήθηση τιμονιού μπορεί να
μειωθεί κατά τη διάρκεια της λει‐
τουργίας Autostop.
Συνθήκες για τη λειτουργία Autostop
Το σύστημα Stop-Start ελέγξει εάν
πληροίται κάθε μία από τις παρακάτω
συνθήκες.
■ Το σύστημα Stop-Start δεν απενερ‐
γοποιείται χειροκίνητα
■ το καπό του κινητήρα είναι καλά
κλειστό
■ η πόρτα του οδηγού είναι κλειστή ή
η ζώνης ασφαλείας του οδηγού εί‐
ναι προσδεδεμένη
■ η μπαταρία είναι επαρκώς φορτι‐
σμένη και σε καλή κατάσταση λει‐
τουργίας
■ ο κινητήρας έχει προθερμανθεί
■ η θερμοκρασία ψυκτικού του κινη‐
τήρα είναι πολύ υψηλή

■ η θερμοκρασία των καυσαερίων
δεν είναι πολύ υψηλή, π.χ. μετά
από οδήγηση με υψηλό φορτίο
κινητήρα
■ η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν
είναι πολύ χαμηλή
■ το σύστημα κλιματισμού επιτρέπει
τη λειτουργία Autostop
■ η υποπίεση φρένων είναι επαρκής
■ η λειτουργία αυτοκαθαρισμού του
φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου
δεν είναι ενεργή
■ το όχημα έχει κινηθεί μετά την τε‐
λευταία ενεργοποίηση της λειτουρ‐
γίας Autostop
Διαφορετικά, η λειτουργία Autostop
θα ανασταλεί.
Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος
βρίσκεται κοντά στο σημείο πήξης, η
λειτουργία Autostop μπορεί να ανα‐
σταλεί.
Ορισμένες ρυθμίσεις του συστήματος
κλιματισμού ενδέχεται να λειτουργούν
ανασταλτικά ως προς τη λειτουργία
Autostop. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο για
το σύστημα κλιματισμού για περισσό‐
τερες λεπτομέρειες.
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Αμέσως μετά από οδήγηση σε αυτο‐
κινητόδρομο, η λειτουργία Autostop
μπορεί να ανασταλεί.
Ροντάρισμα καινούργιου οχήματος
3 240.
Προστασία κατά της αποφόρτισης της
μπαταρίας
Για να διασφαλιστούν οι αξιόπιστες
επανεκκινήσεις του κινητήρα, έχουν
υιοθετηθεί αρκετές λειτουργίες προ‐
στασίας κατά της αποφόρτισης της
μπαταρίας στο σύστημα Stop-Start.
Μέτρα εξοικονόμησης ισχύος
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Autostop, διάφορα ηλεκτρικά συστή‐
ματα, όπως ο ανεξάρτητος ηλεκτρικός
θερμαντήρας ή οι αντιστάσεις του
πίσω παρμπρίζ, απενεργοποιούνται
ή εισέρχονται σε λειτουργία εξοικονό‐
μησης ενέργειας. Η ταχύτητα του ανε‐
μιστήρα του συστήματος κλιματισμού
μειώνεται για να εξοικονομηθεί ισχύς.

Επανεκκίνηση του κινητήρα
από τον οδηγό

Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη για
επανεκκίνηση του κινητήρα.
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Η εκκίνηση του κινητήρα επισημαίνε‐
ται από τη βελόνα στη θέση στροφών
ρελαντί στο στροφόμετρο.
Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινη‐
θεί από τη νεκρά σε άλλη θέση πριν
πατήσετε πρώτα το συμπλέκτη, η εν‐
δεικτική λυχνία 0 ανάβει ή εμφανίζε‐
ται ως σύμβολο στο κέντρο πληροφο‐
ριών οδηγού.
Ενδεικτική λυχνία 0 3 84.

Επανεκκίνηση του κινητήρα
από το σύστημα Stop-Start

O επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να
βρίσκεται στη νεκρά για να είναι εφι‐
κτή η αυτόματη επανεκκίνηση.
Εάν προκύψει κάποια από τις παρα‐
κάτω περιπτώσεις κατά τη λειτουργία
Autostop, θα γίνει αυτόματα επανεκ‐
κίνηση του κινητήρα από το σύστημα
Stop-Start.
■ Το σύστημα Stop-Start απενεργο‐
ποιείται χειροκίνητα
■ το καπό κινητήρα ανοίξει
■ η ζώνη ασφαλείας του οδηγού απα‐
σφαλίσει και η πόρτα του οδηγού
ανοίξει

■ η θερμοκρασία του κινητήρα είναι
πολύ χαμηλή
■ η μπαταρία αποφορτιστεί
■ η υποπίεση φρένων δεν είναι επαρ‐
κής
■ το αυτοκίνητο αρχίσει να κινείται
■ το σύστημα κλιματισμού 'ζητά' εκκί‐
νηση του κινητήρα
■ το σύστημα κλιματισμού τεθεί σε
λειτουργία χειροκίνητα
Εάν το καπό του κινητήρα δεν είναι
καλά κλειστό, στο Κέντρο πληροφο‐
ριών οδηγού εμφανίζεται ένα προει‐
δοποιητικό μήνυμα και ανάβει η ενδει‐
κτική λυχνία /.
Ενδεικτική λυχνία / 3 87.
Εάν συνδεθεί ένα ηλεκτρικό αξε‐
σουάρ, π.χ. φορητό CD player, στην
πρίζα ρεύματος, μπορεί να παρατη‐
ρήσετε μια σύντομη πτώση τάσης
κατά την επανεκκίνηση.

Στάθμευση
■ Μη σταθμεύετε το όχημα σε επιφά‐
νεια που μπορεί να αναφλεγεί εύ‐
κολα. Η υψηλή θερμοκρασία του
συστήματος εξαγωγής καυσαερίων
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.
■ Τραβάτε πάντοτε το χειρόφρενο
χωρίς να πατάτε το κουμπί απα‐
σφάλισης. Όταν βρίσκεστε σε ανη‐
φορικές ή κατηφορικές επιφάνειες,
τραβήξτε το χειρόφρενο όσο το δυ‐
νατόν πιο πάνω. Για να μειώσετε τη
δύναμη που θα χρειαστεί να ασκή‐
σετε, πατήστε ταυτόχρονα το ποδό‐
φρενο.
■ Σβήστε τον κινητήρα και κλείστε το
διακόπτη ανάφλεξης. Στρίψτε το τι‐
μόνι μέχρι να κλειδώσει.
■ Εάν το όχημα βρίσκεται σε επίπεδη
επιφάνεια ή σε επιφάνεια με ανηφο‐
ρική κλίση, επιλέξτε πρώτη ή μετα‐
κινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων
στη θέση P πριν κλείσετε το διακό‐
πτη ανάφλεξης. Σε επιφάνεια με
ανηφορική κλίση, στρέψτε τους
μπροστινούς τροχούς αντίθετα από
το πεζοδρόμιο.

Οδήγηση και χρήση
Εάν το όχημα βρίσκεται σε επιφά‐
νεια με κατηφορική κλίση, επιλέξτε
όπισθεν ή μετακινήστε τον επιλογέα
ταχυτήτων στη θέση P πριν κλείσετε
το διακόπτη ανάφλεξης. Στρέψτε
τους μπροστινούς τροχούς προς το
πεζοδρόμιο.
■ Κλειδώστε το όχημα και ενεργο‐
ποιήστε το αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού.

Εκπομπές καυσαερίων
κινητήρα
9 Κίνδυνος
Τα καυσαέρια από τον κινητήρα
περιέχουν μονοξείδιο του άν‐
θρακα, το οποίο είναι δηλητηριώ‐
δες, άχρωμο και άοσμο και μπορεί
να επιφέρει το θάνατο σε περί‐
πτωση εισπνοής.
Εάν εισέλθουν καυσαέρια στο
εσωτερικό του οχήματος, ανοίξτε
τα παράθυρα. Απευθυνθείτε σε
ένα συνεργείο για την αποκατά‐
σταση της αιτίας της βλάβης.
Αποφύγετε την οδήγηση με την
πόρτα του χώρου αποσκευών
ανοικτή, διότι μπορεί να εισέλθουν
καυσαέρια στο όχημα.

Φίλτρο σωματιδίων
πετρελαίου
Το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
αφαιρεί τα επιβλαβή σωματίδια αιθά‐
λης από τα καυσαέρια. Το σύστημα
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περιλαμβάνει μια λειτουργία αυτοκα‐
θαρισμού η οποία ενεργοποιείται αυ‐
τόματα ενώ οδηγείτε. Το φίλτρο καθα‐
ρίζεται μέσω της καύσης των σωματι‐
δίων αιθάλης σε υψηλή θερμοκρασία.
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται
αυτόματα υπό συγκεκριμένες συνθή‐
κες οδήγησης και μπορεί να διαρκέσει
από 10 έως 25 λεπτά. Η λειτουργία
Autostop δεν είναι διαθέσιμη και η κα‐
τανάλωση καυσίμου μπορεί να είναι
υψηλότερη σε αυτό το διάστημα. Οι
οσμές και η εμφάνιση καπνού στη
διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι
κάτι φυσιολογικό.

248

Οδήγηση και χρήση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. κατά
την οδήγηση σε μικρές αποστάσεις,
το σύστημα δεν μπορεί να πραγματο‐
ποιήσει αυτόματα τη διαδικασία αυτο‐
καθαρισμού.
Εάν το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό
και οι προηγούμενες συνθήκες οδή‐
γησης δεν κατέστησαν εφικτό τον αυ‐
τόματο καθαρισμό, η ενδεικτική λυ‐
χνία % ανάβει ή αναβοσβήνει. Συν‐
εχίστε να οδηγείτε, διατηρώντας ελά‐
χιστη ταχύτητα 50 km/h για περίπου
15 λεπτά, ή μέχρι να σβήσει η ενδει‐
κτική λυχνία. Επιλέξτε μικρότερη
σχέση εάν είναι απαραίτητο. Θα αρχί‐
σει η διαδικασία καθαρισμού του φίλ‐
τρου σωματιδίων πετρελαίου.

Δεν συνιστάται να σταματάτε ή να
σβήνετε τον κινητήρα ενώ διεξάγεται
η διαδικασία καθαρισμού.

Προσοχή

Η ενδεικτική λυχνία % σβήνει μόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτοκαθα‐
ρισμού.

Καταλυτικός μετατροπέας

Εάν η διαδικασία καθαρισμού δια‐
κοπεί περισσότερες από μία φορά,
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προ‐
κληθεί σοβαρή ζημία στον κινη‐
τήρα.

Ο καταλυτικός μετατροπέας μειώνει
την ποσότητα επιβλαβών ουσιών στα
καυσαέρια.

Ο καθαρισμός πραγματοποιείται γρη‐
γορότερα όταν ο κινητήρας λειτουργεί
σε υψηλές στροφές και υπό μεγάλο
φορτίο.

Εάν χρησιμοποιηθεί καύσιμο
ποιότητας διαφορετικής από αυτές
που αναγράφονται στις σελίδες

Προσοχή

Οδήγηση και χρήση
3 262, 3 331 μπορεί να προκλη‐
θεί ζημιά στον καταλυτικό μετατρο‐
πέα ή στα ηλεκτρονικά εξαρτή‐
ματα.
Τυχόν άκαυστη βενζίνη θα προκα‐
λέσει υπερθέρμανση και ζημιά
στον καταλυτικό μετατροπέα. Για
το λόγο αυτό, δεν πρέπει να γυρί‐
ζετε παρατεταμένα τη μίζα, να
αφήνετε το ρεζερβουάρ να αδειά‐
σει ή να θέτετε τον κινητήρα σε λει‐
τουργία με σπρώξιμο ή ρυμούλ‐
κηση.
Σε περίπτωση ρεταρίσματος, ακανό‐
νιστης λειτουργίας ή μείωσης της
απόδοσης του κινητήρα ή άλλων ασυ‐
νήθιστων προβλημάτων, απευθυν‐
θείτε σε ένα συνεργείο για την αποκα‐
τάσταση της αιτίας της βλάβης το συ‐
ντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να συνε‐
χίσετε να οδηγείτε για ένα μικρό χρο‐
νικό διάστημα, με χαμηλή ταχύτητα
και χαμηλές στροφές.

Αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων
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Επιλογέας ταχυτήτων

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων επι‐
τρέπει την αλλαγή σχέσεων χειροκί‐
νητα (χειροκίνητη λειτουργία) ή την
αυτόματη αλλαγή σχέσεων (αυτόματη
λειτουργία).

Οθόνη κιβωτίου ταχυτήτων

Η επιλεγμένη λειτουργία ή σχέση εμ‐
φανίζεται στην οθόνη του κιβωτίου τα‐
χυτήτων.

P = Θέση στάθμευσης, οι τροχοί εί‐
ναι μπλοκαρισμένοι, επιλέγετε
μόνο όταν το όχημα είναι στα‐
ματημένο με τραβηγμένο το χει‐
ρόφρενο,
R = Όπισθεν, πρέπει να την επιλέ‐
γετε μόνο όταν το όχημα είναι
σταματημένο,
N = Νεκρά,
D = Αυτόματη λειτουργία με όλες τις
σχέσεις.
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Ο επιλογέας ταχυτήτων ασφαλίζει στη
θέση P. Για να τον μετακινήσετε σε
άλλη θέση, ανοίξτε το διακόπτη ανά‐
φλεξης, πατήστε το πεντάλ φρένου
και πιέστε το κουμπί απασφάλισης.
Για να επιλέξετε τη θέση P ή R πατή‐
στε το κουμπί απασφάλισης.
Μην επιταχύνετε επιλέγοντας ταυτό‐
χρονα 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 φρέ‐
νου.

Πέδηση από τον κινητήρα

Για να ενεργοποιήσετε την πέδηση
από τον κινητήρα όταν οδηγείτε σε
κατηφορική διαδρομή, επιλέξτε
έγκαιρα χαμηλότερη σχέση.

Απελευθέρωση του οχήματος

Η απελευθέρωση του οχήματος επι‐
τρέπεται μόνο εάν έχει κολλήσει σε
άμμο, λάσπη ή χιόνι. Μετακινήστε αρ‐
κετές φορές τον επιλογέα ταχυτήτων
μεταξύ των θέσεων D και R. Μη ζορί‐
ζετε τον κινητήρα και αποφύγετε την
απότομη επιτάχυνση.

Χειροκίνητη λειτουργία

Στάθμευση

Τραβήξτε το χειρόφρενο, επιλέξτε P
και αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης.
Το κλειδί ανάφλεξης μπορεί να αφαι‐
ρεθεί από το διακόπτη μόνο όταν ο
επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη
θέση P.

Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων
από τη θέση D προς τα αριστερά και
στη συνέχεια προς τα εμπρός ή πίσω.
< = Επιλέξτε μεγαλύτερη σχέση.
] = Επιλέξτε μικρότερη σχέση.
Εάν επιλέξετε μεγαλύτερη σχέση όταν
το όχημα κινείται με χαμηλή ταχύτητα
ή μικρότερη σχέση όταν το όχημα κι‐
νείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, η αλ‐
λαγή σχέσης δεν πραγματοποιείται.

Οδήγηση και χρήση
Εάν οι στροφές του κινητήρα είναι
πολύ χαμηλές, το κιβώτιο ταχυτήτων
μεταβαίνει αυτόματα σε χαμηλότερη
σχέση όταν η ταχύτητα του οχήματος
υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο.
Η αυτόματη επιλογή μεγαλύτερης
σχέσης δεν είναι εφικτή όταν ο κινη‐
τήρας λειτουργεί σε υψηλές στροφές.

Kickdown

Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για
την αποκατάσταση της αιτίας της βλά‐
βης.

Διακοπή της ηλεκτρικής
τροφοδοσίας

Ηλεκτρονικά προγράμματα
οδήγησης
■ Μετά από κρύα εκκίνηση, το πρό‐
γραμμα της θερμοκρασίας λειτουρ‐
γίας αυξάνει τις στροφές του κινη‐
τήρα ώστε ο καταλυτικός μετατρο‐
πέας να φτάσει στην επιθυμητή
θερμοκρασία.
■ Η λειτουργία αυτόματης επιλογής
της νεκράς θέτει τον κινητήρα αυτό‐
ματα στο ρελαντί όταν το όχημα
σταματήσει με επιλεγμένη σχέση
εμπροσθοπορείας στο κιβώτιο.
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Για μεγαλύτερη επιτάχυνση, πατήστε
το πεντάλ γκαζιού μέχρι κάτω και κρα‐
τήστε το πατημένο. Το κιβώτιο ταχυ‐
τήτων μεταβαίνει σε μικρότερη σχέση
ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα.

Σφάλμα
Σε περίπτωση βλάβης, ανάβει η εν‐
δεικτική λυχνία βλάβης g. Οι αλλα‐
γές σχέσεων στο κιβώτιο ταχυτήτων
δεν γίνονται πλέον ούτε αυτόματα
ούτε χειροκίνητα, διότι το κιβώτιο έχει
ασφαλίσει σε μια συγκεκριμένη
σχέση.

Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρι‐
κής τροφοδοσίας, ο επιλογέας ταχυ‐
τήτων δεν μπορεί να μετακινηθεί από
τη θέση Ρ σε άλλη θέση. Το κλειδί δεν
μπορεί να αφαιρεθεί από την κλειδα‐
ριά του διακόπτη ανάφλεξης.
Εάν μπαταρία έχει αποφορτιστεί, θέ‐
στε το όχημα σε λειτουργία χρησιμο‐
ποιώντας καλώδια βοηθητικής εκκί‐
νησης 3 308.
Εάν το σφάλμα δεν οφείλεται στη
μπαταρία, απασφαλίστε τον επιλογέα
ταχυτήτων και βγάλτε το κλειδί από το
διακόπτη ανάφλεξης.

Απασφάλιση του επιλογέα
ταχυτήτων
1. Τραβήξτε το χειρόφρενο.
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3. Εισάγετε ένα κατσαβίδι όσο ποιο
βαθιά μπορείτε στο άνοιγμα και
μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτή‐
των από τη θέση P σε άλλη θέση.
Εάν επιλέξετε P ξανά, ο επιλογέας
ταχυτήτων θα ασφαλίσει και πάλι
στη θέση του. Απευθυνθείτε σε
ένα συνεργείο για την αποκατά‐
σταση της αιτίας της διακοπής
ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
4. Κλείστε το κάλυμμα.

Μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων

2. Ανοίξτε το κάλυμμα δεξιά του επι‐
λογέα ταχυτήτων.
Για να επιλέξετε την όπισθεν, με το
όχημα σταματημένο τραβήξτε προς τα
πάνω το δακτύλιο στον επιλογέα τα‐
χυτήτων και επιλέξτε τη σχέση.
Εάν η ταχύτητα δεν "κουμπώνει", με‐
τακινήστε το μοχλό στη νεκρά, αφήστε
το πεντάλ του συμπλέκτη και πατήστε
το ξανά. Στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά
τη σχέση.
Μην πατάτε άσκοπα το πεντάλ του
συμπλέκτη.

Οδήγηση και χρήση
Όταν αλλάζετε σχέσεις, πατάτε το πε‐
ντάλ του συμπλέκτη μέχρι τέρμα. Μην
αφήνετε το πόδι σας επάνω στο πε‐
ντάλ.

Προσοχή
Συνιστάται να κρατάτε το τιμόνι και
με τα δύο χέρια όταν αυτό είναι εφι‐
κτό. Συνιστάται να μην αφήνετε το
χέρι σας επάνω στον επιλογέα τα‐
χυτήτων.

Φρένα
Το σύστημα πέδησης αποτελείται
από δύο ανεξάρτητα κυκλώματα φρέ‐
νων.
Εάν το ένα κύκλωμα φρένων παρου‐
σιάσει βλάβη, το όχημα μπορεί να
φρενάρει χρησιμοποιώντας το άλλο
κύκλωμα φρένων. Ωστόσο, το όχημα
φρενάρει μόνο εάν πατήσετε το πε‐
ντάλ φρένου με δύναμη. Πρέπει να το
πατήσετε με αρκετά μεγαλύτερη δύ‐
ναμη. Η απόσταση ακινητοποίησης
σε αυτή την περίπτωση είναι μεγαλύ‐
τερη. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο
πριν συνεχίσετε το ταξίδι σας.
Όταν ο κινητήρας είναι σβηστός, η
υποβοήθηση από τη μονάδα του σερ‐
βόφρενου απενεργοποιείται μόλις
πατήσετε το πεντάλ φρένου μία ή δύο
φορές. Η λειτουργία πέδησης δεν
αναστέλλεται, ωστόσο χρειάζεται ση‐
μαντικά μεγαλύτερη δύναμη για το
φρενάρισμα. Αυτό είναι πολύ σημα‐
ντικό να το θυμάστε κατά τη ρυμούλ‐
κηση του οχήματος.
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Μετά την εκκίνηση, το σύστημα πραγ‐
ματοποιεί έναν αυτοδιαγνωστικό
έλεγχο ο οποίος μπορεί να γίνει αντι‐
ληπτός από το σχετικό θόρυβο.
Ενδεικτική λυχνία R 3 84.

Σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS)
Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS) δεν επιτρέπει στους
τροχούς να μπλοκάρουν.
Το ABS αρχίζει να ρυθμίζει την πίεση
πέδησης μόλις κάποιος τροχός τείνει
να μπλοκάρει. Μπορείτε ακόμη να κα‐
τευθύνετε το όχημα, ακόμη και σε πε‐
ρίπτωση πολύ δυνατού φρεναρίσμα‐
τος.
Η ενεργοποίηση του ABS γίνεται αντι‐
ληπτή από την αίσθηση κραδασμών
στο πεντάλ φρένου και το θόρυβο που
ακούγεται κατά τη διαδικασία της ρύθ‐
μισης.
Για την καλύτερη δυνατή πέδηση,
πρέπει να κρατάτε το πεντάλ φρένου
πατημένο μέχρι το τέρμα σε όλη τη
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διάρκεια του φρεναρίσματος, παρά
τους κραδασμούς στο πεντάλ. Μη
μειώσετε την πίεση που ασκείτε στο
πεντάλ.
Ενδεικτική λυχνία u 3 84.

Χειρόφρενο

Εάν πατήσετε το πεντάλ φρένου από‐
τομα και δυνατά, εφαρμόζεται αμέσως
η μέγιστη δύναμη πέδησης (πλήρης
πέδηση).
Πατάτε σταθερά το πεντάλ φρένου για
όσο διάστημα είναι απαραίτητη η πλή‐
ρης πέδηση. Όταν αφήσετε το πεντάλ
φρένου, η μέγιστη δύναμη πέδησης
μειώνεται αυτόματα.

Σφάλμα
9 Προειδοποίηση
Εάν υπάρχει βλάβη στο ABS, οι
τροχοί μπορεί να μπλοκάρουν
διότι η πέδηση είναι πιο απότομη
απ' ό,τι συνήθως. Τα πλεονεκτή‐
ματα του ABS δεν ισχύουν σε αυτή
την περίπτωση. Σε περίπτωση δυ‐
νατού φρεναρίσματος, ενδέχεται
να μην μπορέσετε να κατευθύνετε
το όχημα και να εκτραπεί της πο‐
ρείας του.
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για
την αποκατάσταση της αιτίας της βλά‐
βης.

Υποβοήθηση πέδησης

Πρέπει πάντοτε να τραβάτε το χειρό‐
φρενο όσο το δυνατόν πιο πάνω χω‐
ρίς να πατάτε το κουμπί απασφάλι‐
σης, ιδίως όταν βρίσκεστε σε ανηφο‐
ρικές ή κατηφορικές επιφάνειες.
Για να λύσετε το χειρόφρενο, τρα‐
βήξτε ελαφρά το μοχλό προς τα
πάνω, πιέστε το κουμπί απασφάλισης
και κατεβάστε το μοχλό μέχρι κάτω.
Για να μειώσετε τις δυνάμεις που
ασκούνται στο χειρόφρενο, πατήστε
ταυτόχρονα το ποδόφρενο.
Ενδεικτική λυχνία & 3 84.

Οδήγηση και χρήση

Συστήματα ελέγχου
οδηγικής
συμπεριφοράς
Σύστημα ελέγχου
πρόσφυσης
Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
(TC) βελτιώνει την ευστάθεια του οχή‐
ματος όταν χρειαστεί, ανεξάρτητα από
την ποιότητα του οδοστρώματος ή την
πρόσφυση των ελαστικών. Αποτρέ‐
πει επίσης το σπινάρισμα των κινητή‐
ριων τροχών.
Μόλις οι κινητήριοι τροχοί αρχίζουν
να σπινάρουν, η ισχύς του κινητήρα
μειώνεται και εφαρμόζεται πέδηση
στον τροχό που σπινάρει περισσό‐
τερο. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται
σημαντικά η ευστάθεια του οχήματος
σε ολισθηρό οδόστρωμα.
Το σύστημα TC βρίσκεται σε λειτουρ‐
γική ετοιμότητα μόλις σβήσει η ενδει‐
κτική λυχνία b.
Όταν το σύστημα TC είναι ενεργό,
ανάβει η ενδεικτική λυχνία b.

9 Προειδοποίηση
Μην παρασυρθείτε σε επικίνδυνη
οδήγηση βασιζόμενοι στα πλεονε‐
κτήματα αυτής της ειδικής λειτουρ‐
γίας ασφαλείας.
Προσαρμόστε την ταχύτητα του
οχήματος στην κατάσταση του
δρόμου.
Ενδεικτική λυχνία b 3 85.

Απενεργοποίηση
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Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το TC
όταν απαιτείται σπινάρισμα των κινη‐
τήριων τροχών: πατήστε το κουμπί
b για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία k.
Το σύστημα TC επανενεργοποιείται
εάν πατήσετε και πάλι το κουμπί b.
Το σύστημα TC επανενεργοποιείται
επίσης την επόμενη φορά που θα
ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα
ευστάθειας
Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστά‐
θειας (ESC) βελτιώνει την ευστάθεια
του οχήματος όταν χρειαστεί, ανεξάρ‐
τητα από την ποιότητα του οδοστρώ‐
ματος ή την πρόσφυση των ελαστι‐
κών. Αποτρέπει επίσης το σπινάρι‐
σμα των κινητήριων τροχών.
Μόλις το όχημα αρχίσει να αποκλίνει
από την πορεία του (υποστροφή/
υπερστροφή), η ισχύς του κινητήρα
μειώνεται και εφαρμόζεται πέδηση
στους κατάλληλους τροχούς. Με αυτό
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τον τρόπο αυξάνεται σημαντικά η ευ‐
στάθεια του οχήματος σε ολισθηρό
οδόστρωμα.
Το σύστημα ESC βρίσκεται σε λει‐
τουργική ετοιμότητα μόλις σβήσει η
ενδεικτική λυχνία b.
Όταν το σύστημα ESC είναι ενεργό,
ανάβει η ενδεικτική λυχνία b.

Απενεργοποίηση

Το cruise control μπορεί να αποθη‐
κεύσει στη μνήμη και να διατηρήσει
ταχύτητες 40 έως 200 km/h περίπου.
Όταν οδηγείτε σε ανηφορικές ή κατη‐
φορικές διαδρομές, ενδέχεται να πα‐
ρατηρηθούν αποκλίσεις από τις απο‐
θηκευμένες ταχύτητες.
Για λόγους ασφαλείας, το cruise
control δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί
εάν πρώτα δεν πατήσετε το ποδό‐
φρενο μία φορά.

9 Προειδοποίηση
Μην παρασυρθείτε σε επικίνδυνη
οδήγηση βασιζόμενοι στα πλεονε‐
κτήματα αυτής της ειδικής λειτουρ‐
γίας ασφαλείας.
Προσαρμόστε την ταχύτητα του
οχήματος στην κατάσταση του
δρόμου.
Ενδεικτική λυχνία b 3 85.

Cruise control

Για οδήγηση πολύ υψηλών επιδό‐
σεων μπορείτε να απενεργοποιήσετε
το ESC: κρατήστε πατημένο το κου‐
μπί b επί 7 δευτερόλεπτα περίπου.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία n.
Το σύστημα ESC επανενεργοποιείται
εάν πατήσετε και πάλι το κουμπί b.
Εάν προηγουμένως είχατε απενεργο‐
ποιήσει το σύστημα TC, τόσο το TC
όσο και το πρόγραμμα ESC επανε‐
νεργοποιούνται.
Το σύστημα ESC επανενεργοποιείται
επίσης την επόμενη φορά που θα
ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης.

Οδήγηση και χρήση
Μη χρησιμοποιείτε το cruise control
εάν δεν είναι σκόπιμο να διατηρήσετε
την ταχύτητα του οχήματος σταθερή.
Στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,
ενεργοποιείτε το cruise control μόνο
στην αυτόματη λειτουργία.
Ενδεικτική λυχνία m 3 87.

Ενεργοποίηση

Πιέστε το άνω άκρο του διακόπτη δύο
θέσεων m - η ενδεικτική λυχνία m
ανάβει με άσπρο χρώμα.

Ενεργοποίηση

Επιταχύνετε στην επιθυμητή ταχύ‐
τητα και περιστρέψτε τον περιστρο‐
φικό διακόπτη στη θέση SET/-, η τρέ‐
χουσα ταχύτητα αποθηκεύεται στη
μνήμη και διατηρείται. Η ενδεικτική λυ‐
χνία m ανάβει με πράσινο χρώμα.
Μπορείτε να απελευθερώσετε το πε‐
ντάλ γκαζιού.
Μπορείτε να επιταχύνετε πατώντας το
πεντάλ γκαζιού. Όταν αφήσετε το πε‐
ντάλ γκαζιού, το όχημα επιστρέφει
στην ταχύτητα που αποθηκεύτηκε τε‐
λευταία.

Η αλλαγή σχέσης είναι εφικτή ενώ το
cruise control είναι ενεργοποιημένο.

Αύξηση ταχύτητας

Με το cruise control ενεργοποιημένο,
κρατήστε τον περιστροφικό διακόπτη
στη θέση RES/+ ή γυρίστε τον στιγ‐
μιαία στη θέση RES/+ επανειλημμένα:
η ταχύτητα αυξάνεται συνεχώς ή σε
μικρά βήματα.
Εναλλακτικά επιταχύνετε στην επιθυ‐
μητή ταχύτητα και αποθηκεύστε την
στη μνήμη περιστρέφοντας το διακό‐
πτη στη θέση RES/+.

Μείωση ταχύτητας

Με το cruise control ενεργοποιημένο,
κρατήστε τον περιστροφικό διακόπτη
στη θέση SET/- ή γυρίστε τον στιγ‐
μιαία στη θέση SET/- επανειλημμένα:
η ταχύτητα μειώνεται συνεχώς ή σε
μικρά βήματα.

Απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί y - η ενδεικτική
λυχνία m ανάβει με άσπρο χρώμα. Το
σύστημα Cruise control έχει απενερ‐
γοποιηθεί.Η αποθηκευμένη ταχύτητα
διατηρείται στη μνήμη.
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Αυτόματη απενεργοποίηση:
■ όταν η ταχύτητα του οχήματος μειω‐
θεί περίπου κάτω από τα 40 km/h,
■ όταν πατηθεί το πεντάλ φρένου,
■ όταν το πεντάλ του συμπλέκτη πα‐
τηθεί περισσότερο από μερικά δευ‐
τερόλεπτα,
■ όταν ο επιλογέας ταχυτήτων μετα‐
κινηθεί στη θέση N,
■ όταν λειτουργεί το σύστημα ελέγχου
πρόσφυσης ή το ηλεκτρονικό πρό‐
γραμμα ευστάθειας.

Επιστροφή στην αποθηκευμένη
ταχύτητα

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
στη θέση RES/+ σε ταχύτητα μεγαλύ‐
τερη από 40 km/h. Το όχημα θα ανα‐
κτήσει την αποθηκευμένη ταχύτητα.
Εάν η διαφορά ανάμεσα στην τρέ‐
χουσα και την αποθηκευμένη ταχύ‐
τητα είναι μεγαλύτερη από 40 km/h, το
όχημα δεν μπορεί να ανακτήσει την
αποθηκευμένη ταχύτητα.
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Απενεργοποίηση

Πατήστε το κάτω άκρο του διακόπτη
δύο θέσεων m - η ενδεικτική λυχνία
m σβήνει. Η αποθηκευμένη ταχύτητα
διαγράφεται. Εάν κλείσετε το διακό‐
πτη ανάφλεξης, διαγράφεται επίσης η
αποθηκευμένη ταχύτητα.

Συστήματα ανίχνευσης
εμποδίων
Υποβοήθηση στάθμευσης

Ενδεικτική λυχνία r 3 85.
Επισήμανση
Εάν υπάρχουν συνδεδεμένα αξε‐
σουάρ στο όχημα στο χώρο ανίχνευ‐
σης, μπορεί να προκληθεί δυσλει‐
τουργία του συστήματος.

Ενεργοποίηση

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευ‐
σης διευκολύνει τη στάθμευση μετρώ‐
ντας την απόσταση ανάμεσα στο αυ‐
τοκίνητο και τυχόν πίσω εμπόδια και
εκπέμποντας ηχητικά σήματα.
Ωστόσο, πλήρη ευθύνη για τους ελιγ‐
μούς στάθμευσης φέρει ο οδηγός.
Το σύστημα αποτελείται από τέσσερις
αισθητήρες στάθμευσης υπερήχων οι
οποίοι είναι τοποθετημένοι στον πίσω
προφυλακτήρα.

Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα
όταν επιλέγετε την όπισθεν.
Εάν ανιχνευτεί κάποιο εμπόδιο, ενερ‐
γοποιούνται ηχητικά προειδοποιητικά
σήματα. Το χρονικό διάστημα ανά‐
μεσα σε κάθε ηχητικό προειδοποιη‐
τικό σήμα μειώνεται όσο το όχημα
πλησιάζει στο εμπόδιο. Όταν η από‐
σταση μειωθεί κάτω από τα 40 cm, το
ηχητικό προειδοποιητικό σήμα είναι
συνεχές.

Απενεργοποίηση

Το σύστημα απενεργοποιείται αυτό‐
ματα όταν:
■ το όχημα κινείται με ταχύτητα πάνω
από 10 km/h
■ το όχημα είναι σταθμευμένο
■ σημειωθεί βλάβη στο σύστημα.

Οδήγηση και χρήση
Σφάλμα

Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα,
ανάβει η λυχνία r.
Επίσης, όταν το σύστημα δεν λειτουρ‐
γεί λόγω προσωρινών συνθηκών,
όταν για παράδειγμα οι αισθητήρες εί‐
ναι καλυμμένοι με χιόνι, ανάβει η λυ‐
χνία r.

Σημαντικές συμβουλές για τη
χρήση των συστημάτων
υποβοήθησης στάθμευσης
9 Προειδοποίηση
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύ‐
στημα ενδέχεται να μην ανιχνεύσει
τυχόν εμπόδια λόγω διάφορων
ανακλαστικών επιφανειών σε αντι‐
κείμενα ή ρούχα ή λόγω εξωτερι‐
κών πηγών θορύβου.

Προσοχή
Η απόδοση των αισθητήρων μπο‐
ρεί να είναι μειωμένη εάν έχουν κα‐
λυφθεί, π.χ. από πάγο ή χιόνι.

Η απόδοση των συστημάτων υπο‐
βοήθησης στάθμευσης μπορεί να
μειωθεί εάν το επίπεδο των αισθη‐
τήρων αλλάξει.
Για τα ψηλά οχήματα (π.χ. οχή‐
ματα εκτός δρόμου, mini van, οχή‐
ματα μεταφορών) ισχύουν ειδικές
συνθήκες. Η αναγνώριση εμπο‐
δίων στο επάνω μέρος του οχήμα‐
τος δεν είναι εγγυημένη.
Τα αντικείμενα πολύ μικρής αντα‐
νάκλασης, όπως τα αντικείμενα με
μικρό πλάτος ή τα μαλακά υλικά,
ενδέχεται να μην ανιχνευτούν από
το σύστημα.
Τα συστήματα υποβοήθησης
στάθμευσης δεν είναι αποτελεσμα‐
τικά στην αποφυγή απρόσμενων
εμποδίων από τον οδηγό.
Επισήμανση
Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει
ένα εμπόδιο που δεν υπάρχει (ηχώ
παρεμβολής) που προκαλείται από
εξωτερικές ή μηχανικές παρεμβολές.
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Κάμερα πίσω θέασης
Η κάμερα πίσω θέασης βοηθά τον
οδηγό κατά την οπισθοπορεία, προ‐
βάλλοντας στην οθόνη την περιοχή
πίσω από το όχημα.
Η προβολή της κάμερας γίνεται στην
έγχρωμη οθόνη πληροφοριών.

9 Προειδοποίηση
Η κάμερα πίσω θέασης δεν αντι‐
καθιστά την όραση του οδηγού.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην
οθόνη δεν εμφανίζονται τα αντικεί‐
μενα που βρίσκονται εκτός του
οπτικού πεδίου της κάμερας και
των αισθητήρων προηγμένης
υποβοήθησης στάθμευσης π.χ.
κάτω από τον προφυλακτήρα ή
κάτω από το όχημα.
Μην κάνετε όπισθεν κοιτάζοντας
μόνο στην οθόνη πληροφοριών,
ελέγξτε το χώρο πίσω και γύρω
από το όχημα πριν αρχίσετε τη δια‐
δικασία οπισθοπορείας.
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Ενεργοποίηση

Η κάμερα πίσω θέασης ενεργοποιεί‐
ται αυτόματα κατά την επιλογή της
όπισθεν.

Λειτουργία

Η κάμερα είναι στερεωμένη στην
πόρτα του χώρου αποσκευών και δια‐
θέτει γωνία λήψης 130°.

Λόγω της υψηλής θέσης στην οποία
βρίσκεται η κάμερα, στην οθόνη εμ‐
φανίζεται ο πίσω προφυλακτήρας
που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς.
Η περιοχή λήψης της κάμερας είναι
περιορισμένη. Η απόσταση της εικό‐
νας που εμφανίζεται στην οθόνη δια‐
φέρει από την πραγματική απόσταση.
Γραμμές καθοδήγησης
Οι δυναμικές γραμμές καθοδήγησης
είναι οριζόντιες γραμμές σε διαστή‐
ματα του 1 μέτρου που προβάλλονται
στην εικόνα, για να καθορίσουν την
απόσταση από τα αντικείμενα που εμ‐
φανίζονται.

Η νοητή λωρίδα του οχήματος εμφα‐
νίζεται σύμφωνα με τη γωνία του τι‐
μονιού.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία στο μενού Settings
(Ρυθμίσεις) στην οθόνη πληροφο‐
ριών. Εξατομίκευση οχήματος 3 97.
Προειδοποιητικά σύμβολα
Τα προειδοποιητικά σύμβολα υποδει‐
κνύονται ως τρίγωνα 9 στην εικόνα
όπου φαίνονται τα εμπόδια που ανι‐
χνεύθηκαν από τους πίσω αισθητή‐
ρες του συστήματος προηγμένης
υποβοήθησης στάθμευσης.

Οδήγηση και χρήση
Ρυθμίσεις οθόνης

Η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση
της κάμερας πίσω θέασης μπορεί να
αλλάξει στο μενού Settings
(Ρυθμίσεις) της οθόνης πληροφο‐
ριών. Εξατομίκευση οχήματος 3 97.

Σφάλμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινό‐
τητα με τα κουμπιά πάνω/κάτω στο
κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση
με τα κουμπιά αριστερά/δεξιά στο
κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.

Απενεργοποίηση

Η κάμερα απενεργοποιείται όταν το
όχημα υπερβεί μια συγκεκριμένη τα‐
χύτητα εμπροσθοπορείας ή εάν δεν
επιλεγεί η όπισθεν επί
10 δευτερόλεπτα περίπου.

Τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζο‐
νται με ένα 9 στην επάνω γραμμή της
οθόνης πληροφοριών.
Η κάμερα πίσω θέασης ενδέχεται να
μη λειτουργήσει σωστά εάν:
■ ο περιβάλλον χώρος είναι σκοτει‐
νός,
■ ο ήλιος ή η δέσμη των προβολέων
χτυπά απευθείας στο φακό της κά‐
μερας,
■ ο φακός της κάμερας καλύπτεται
από πάγο, χιόνι, λάσπη ή οτιδή‐
ποτε άλλο. Καθαρίστε το φακό, ξε‐
πλύνετέ τον με νερό και σκουπίστε
τον με ένα μαλακό πανί,
■ η πόρτα του χώρου αποσκευών δεν
έχει κλείσει σωστά,
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■ το όχημα είχε υποστεί ζημιά στο
πίσω μέρος από ατύχημα,
■ επικρατούν ακραίες θερμοκρασια‐
κές αλλαγές.
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Καύσιμο
Καύσιμο για
βενζινοκινητήρες
Χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη βεν‐
ζίνη που πληροί το ευρωπαϊκό πρό‐
τυπο EN 228 ή E DIN 51626-1 ή αντί‐
στοιχο.
Ο κινητήρας του οχήματός σας μπο‐
ρεί να λειτουργήσει με καύσιμο E10
που πληροί αυτά τα πρότυπα. Το
καύσιμο E10 περιέχει έως 10 % βιοαι‐
θανόλη.
Χρησιμοποιείτε καύσιμο με το συνι‐
στώμενο αριθμό οκτανίων 3 331.
Εάν χρησιμοποιήσετε καύσιμο με
πολύ μικρό αριθμό οκτανίων, μπορεί
να μειωθεί η ισχύς και η ροπή στρέ‐
ψης του κινητήρα και να αυξηθεί ελα‐
φρά η κατανάλωση καυσίμου.

Προσοχή
Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο ή πρό‐
σθετα καυσίμου που περιέχουν
μεταλλικά στοιχεία όπως πρό‐

σθετα βάσης μαγγανίου. Κάτι τέ‐
τοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στον κινητήρα.

Σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένω‐
σης, χρησιμοποιείτε καύσιμο EuroDiesel με περιεκτικότητα σε θείο κάτω
από 50 ppm.

Προσοχή

Προσοχή

Τυχόν χρήση καυσίμου που δεν
πληροί το πρότυπο EN 228 ή
E DIN 51626-1 ή αντίστοιχο μπο‐
ρεί να προκαλέσει επικαθίσεις κα‐
ταλοίπων ή ζημιά στον κινητήρα
και να επηρεάσει την εγγύησή σας.

Τυχόν χρήση καυσίμου που δεν
πληροί το πρότυπο EN 590 ή πα‐
ρόμοιο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ισχύος του κινητήρα, αυ‐
ξημένη φθορά ή ζημιά στον κινη‐
τήρα και να επηρεάσει την εγ‐
γύησή σας.

Προσοχή
Η χρήση καυσίμου με πολύ μικρό
αριθμό οκτανίων μπορεί να προ‐
καλέσει ανεξέλεγκτη καύση και ζη‐
μιά στον κινητήρα.

Καύσιμο για
πετρελαιοκινητήρες
Χρησιμοποιείτε μόνο πετρέλαιο κίνη‐
σης που πληροί το πρότυπο EN 590.

Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο diesel
ναυτικής χρήσης, πετρέλαιο θέρμαν‐
σης, Aquazole και παρόμοια διαλύ‐
ματα diesel-νερού. Το πετρέλαιο δεν
πρέπει να αραιώνεται με καύσιμο για
βενζινοκινητήρες.
Η ροή και η ικανότητα διήθησης του
πετρελαίου εξαρτώνται από τη θερμο‐
κρασία. Σε χαμηλές θερμοκρασίες,
συμπληρώστε πετρέλαιο με εγγυημέ‐
νες ιδιότητες για χρήση τους χειμερι‐
νούς μήνες.

Οδήγηση και χρήση

Ανεφοδιασμός καυσίμου
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9 Κίνδυνος
Το καύσιμο είναι εύφλεκτο και
εκρηκτικό. Μην καπνίζετε. Οι ακά‐
λυπτες φλόγες και οι σπινθήρες
απαγορεύονται.
Εάν υπάρχει οσμή καυσίμου μέσα
στο όχημα, απευθυνθείτε αμέσως
σε ένα συνεργείο για την αποκα‐
τάσταση της αιτίας.

Προσοχή
9 Κίνδυνος
Πριν από τον ανεφοδιασμό καυσί‐
μου, σβήστε τον κινητήρα και τυ‐
χόν εξωτερικά συστήματα θέρμαν‐
σης με θαλάμους καύσης. Απενερ‐
γοποιήστε τυχόν κινητά τηλέφωνα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης
και ασφάλειας του πρατηρίου καυ‐
σίμων κατά τον ανεφοδιασμό καυ‐
σίμου.

Σε περίπτωση χρήσης λανθασμέ‐
νου καυσίμου, μην ανοίξετε το δια‐
κόπτη ανάφλεξης.
Το πορτάκι του ρεζερβουάρ βρίσκεται
στην πίσω δεξιά πλευρά του οχήμα‐
τος.

Μπορείτε να ανοίξετε το πορτάκι του
ρεζερβουάρ μόνο όταν το όχημα είναι
ξεκλείδωτο. Ανοίξτε το πορτάκι του
ρεζερβουάρ πιέζοντας το κάλυμμα.
Για να ανοίξετε την τάπα, γυρίστε την
αργά προς τα αριστερά.
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Για να κλείσετε την τάπα πλήρωσης
καυσίμου, γυρίστε την προς τα δεξιά
μέχρι να ακούσετε κλικ.
Κλείστε το πορτάκι και αφήστε το να
σταθεροποιηθεί.

Τάπα στομίου πλήρωσης
καυσίμου

Μπορείτε να στερεώσετε την τάπα του
στομίου πλήρωσης καυσίμου στο
στήριγμα στο πορτάκι.
Για τον ανεφοδιασμό καυσίμου, εισ‐
αγάγετε πλήρως το ακροφύσιο της
αντλίας και ενεργοποιήστε την.
Μετά την αυτόματη διακοπή, μπορείτε
να γεμίσετε το ρεζερβουάρ μέχρι τη
μέγιστη στάθμη, διοχετεύοντας δύο
επιπλέον δόσεις καυσίμου.

Προσοχή
Σκουπίστε αμέσως τυχόν καύσιμο
που έχει υπερχειλίσει.

Η πλήρης λειτουργικότητα διασφαλί‐
ζεται μόνο με τη γνήσια τάπα στομίου
πλήρωσης καυσίμου. Τα πετρελαιο‐
κίνητα οχήματα διαθέτουν ειδικές τά‐
πες στομίου πλήρωσης καυσίμου.

Φροντίδα οχήματος

Φροντίδα οχήματος
Γενικές πληροφορίες .................. 265
Έλεγχοι οχήματος ...................... 266
Αντικατάσταση λαμπτήρων ........ 280
Ηλεκτρικό σύστημα .................... 290
Εργαλεία οχήματος .................... 296
Ζάντες και ελαστικά .................... 297
Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια 308
Ρυμούλκηση ............................... 310
Φροντίδα της εμφάνισης του
οχήματος .................................... 314

Γενικές πληροφορίες

Αποθήκευση οχήματος

Αξεσουάρ και
τροποποιήσεις οχήματος

Αποθήκευση για μεγάλο
χρονικό διάστημα

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε
γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ, τα
οποία έχουν εγκριθεί από το εργοστά‐
σιο και διατίθενται συγκεκριμένα για
τον τύπο του οχήματός σας. Δεν μπο‐
ρούμε να αξιολογήσουμε ή να εγγυη‐
θούμε την αξιοπιστία άλλων προϊό‐
ντων - ακόμη κι αν φέρουν έγκριση
από ρυθμιστικό ή άλλο φορέα.
Μην κάνετε τροποποιήσεις στο ηλε‐
κτρικό σύστημα, π.χ. αλλαγές ηλε‐
κτρονικών μονάδων ελέγχου (chip
βελτίωσης).
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Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το
όχημα για αρκετούς μήνες:
■ Πλύνετε και κερώστε το όχημα.
■ Ελέγξτε την προστατευτική επί‐
στρωση κεριού στο χώρο του κινη‐
τήρα και την κάτω πλευρά του αμα‐
ξώματος.
■ Καθαρίστε και συντηρήστε τα στε‐
γανοποιητικά λάστιχα.
■ Γεμίστε το ρεζερβουάρ.
■ Αλλάξτε το λάδι του κινητήρα.
■ Αδειάστε το δοχείο υγρού πλύσης.
■ Ελέγξτε την αντιψυκτική και αντιδια‐
βρωτική προστασία.
■ Ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών
στην τιμή που καθορίζεται για πλή‐
ρες φορτίο.
■ Σταθμεύστε το όχημα σε στεγνό,
καλά αεριζόμενο χώρο. Επιλέξτε
πρώτη ή νεκρά ή μετακινήστε τον
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επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P.
Φροντίστε ώστε το όχημα να μην
κυλίσει.
■ Μην τραβήξετε το χειρόφρενο.
■ Ανοίξτε το καπό του κινητήρα, κλεί‐
στε όλες τις πόρτες και κλειδώστε το
όχημα.
■ Αποσυνδέστε την κλέμα από τον
αρνητικό πόλο της μπαταρίας του
οχήματος. Φροντίστε να απενεργο‐
ποιήσετε όλα τα συστήματα, π.χ. το
αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού.

Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το
όχημα
Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το
όχημα:
■ Συνδέστε την κλέμα στον αρνητικό
πόλο της μπαταρίας του οχήματος.
Ενεργοποιήστε το ηλεκτρονικό σύ‐
στημα των ηλεκτρικών παραθύ‐
ρων.
■ Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.
■ Γεμίστε το δοχείο υγρού πλύσης.
■ Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα.

■ Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού.
■ Τοποθετήστε την πινακίδα αριθμού
κυκλοφορίας εάν είναι απαραίτητο.

Έλεγχοι οχήματος
Εκτέλεση εργασιών

Απόσυρση οχήματος στο
τέλος του κύκλου ζωής του
Πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα
απόσυρσης οχημάτων στο τέλος του
κύκλου ζωής τους και την ανακύ‐
κλωση των οχημάτων παρατίθενται
στο δικτυακό μας τόπο. Αναθέστε
αυτή τη διαδικασία μόνο σε εξουσιο‐
δοτημένο κέντρο ανακύκλωσης.

9 Προειδοποίηση
Οι έλεγχοι στο χώρο του κινητήρα
πρέπει να πραγματοποιούνται
μόνο όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
είναι κλειστός.
Ο ανεμιστήρας ψύξης ενδέχεται να
τεθεί σε λειτουργία ακόμη κι όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι κλει‐
στός.

Φροντίδα οχήματος
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9 Κίνδυνος
Το σύστημα ανάφλεξης χρησιμο‐
ποιεί εξαιρετικά υψηλή τάση. Μην
το αγγίζετε.

Καπό κινητήρα
Άνοιγμα
Πιέστε το μάνδαλο ασφαλείας αρι‐
στερά και ανοίξτε το καπό.

9 Προειδοποίηση
Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός,
πιάνετε μόνο την επένδυση αφρώ‐
δους υλικού στη λαβή της ράβδου
στήριξης του καπό.
Τραβήξτε τη λαβή απασφάλισης και
επαναφέρετέ τη στην αρχική της
θέση.

Εισαγωγή αέρα 3 238.

Στερεώστε το υποστήριγμα του καπό
του κινητήρα.
Εάν το καπό του κινητήρα ανοίξει
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Autostop, θα γίνει αυτόματα επανεκ‐
κίνηση του κινητήρα για λόγους
ασφαλείας.
Ενδεικτική λυχνία / 3 87.

Κλείσιμο

Πριν κλείσετε το καπό του κινητήρα,
πιέστε το υποστήριγμα μέσα στην
υποδοχή.
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Κατεβάστε το καπό του κινητήρα και
αφήστε το να πέσει ώστε να ασφαλί‐
σει στο μάνδαλο. Βεβαιωθείτε ότι έχει
ασφαλίσει.

Φροντίδα οχήματος

Επισκόπηση χώρου κινητήρα
Βενζινοκινητήρας, LUJ και LUV
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Βενζινοκινητήρας, LDE και 2H0

Φροντίδα οχήματος
Βενζινοκινητήρας, LXT
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Πετρελαιοκινητήρας, LUD

Φροντίδα οχήματος
Πετρελαιοκινητήρας, LNP
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1. Δοχείο υγρού υδραυλικού τιμο‐
νιού 3 276
2. Τάπα λαδιού κινητήρα 3 274
3. Δοχείο υγρού φρένων 3 277
4. Δοχείο ψυκτικού κινητήρα 3 275
5. Ασφαλειοθήκη 3 292
6. Δοχείο υγρού συστήματος πλύ‐
σης 3 276
7. Μπαταρία 3 277
8. Ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού
κινητήρα 3 274
9. Φίλτρο αέρα κινητήρα 3 275

κρασία λειτουργίας και να έχει παρα‐
μείνει σβηστός επί 10 λεπτά τουλάχι‐
στον.
Τραβήξτε έξω το δείκτη στάθμης λα‐
διού, 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 λα‐
διού μέσα στο σωλήνα μέχρι το στοπ
της λαβής και γυρίστε τη λαβή κατά
μισή στροφή.

Λάδι κινητήρα
Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού του κινη‐
τήρα τακτικά για να αποφύγετε τυχόν
ζημιά στον κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιείται λάδι σωστών προ‐
διαγραφών. Συνιστώμενα υγρά και λι‐
παντικά 3 324.
Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με το
όχημα σε επίπεδη επιφάνεια. Ο κινη‐
τήρας πρέπει να βρίσκεται σε θερμο‐

Ανάλογα με την έκδοση του κινητήρα
χρησιμοποιούνται διαφορετικοί δεί‐
κτες στάθμης λαδιού.

Όταν η στάθμη λαδιού του κινητήρα
μειωθεί μέχρι την ένδειξη MIN, συ‐
μπληρώστε λάδι κινητήρα.

Φροντίδα οχήματος
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την ίδια
ποιότητα λαδιού κινητήρα που χρησι‐
μοποιήσατε και κατά την τελευταία αλ‐
λαγή.
Η στάθμη λαδιού του κινητήρα δεν
πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη
MAX στο δείκτη στάθμης λαδιού.

Εάν ο κωδικός σβήσει όταν οδη‐
γείτε και πάλι σε επίπεδη επιφά‐
νεια, μη συμπληρώσετε λάδι κινη‐
τήρα.

Φίλτρο αέρα κινητήρα

Προσοχή

Προσοχή
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο
αντιψυκτικό.

Προσοχή
Εάν η στάθμη του ψυκτικού είναι
πολύ χαμηλή, μπορεί να προκλη‐
θεί ζημιά στον κινητήρα.

Χωρητικότητες 3 341.
Τοποθετήστε την τάπα σωστά και
σφίξτε την.

Όταν οδηγείτε σε πρανές, μπορεί
να εμφανιστεί ο κωδικός προειδο‐
ποίησης 79 στο Κέντρο πληροφο‐
ριών οδηγού 3 93.

Η συγκέντρωση του αντιψυκτικού
πρέπει να διατηρείται σε επαρκή επί‐
πεδα.

Στάθμη ψυκτικού

Το πλεονάζον λάδι κινητήρα πρέ‐
πει να αποστραγγιστεί ή να "μετα‐
γγιστεί" σε δοχείο μέσω ενός σω‐
λήνα.

Προσοχή
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Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο
αέρα του κινητήρα, ξεβιδώστε 6 βίδες
και αφαιρέστε το κέλυφος του φίλ‐
τρου.

Ψυκτικό κινητήρα
Το ψυκτικό παρέχει αντιψυκτική προ‐
στασία σε θερμοκρασίες έως και
-27 °C περίπου.
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Όταν το σύστημα ψύξης είναι κρύο, η
στάθμη του ψυκτικού πρέπει να βρί‐
σκεται πάνω από την ένδειξη πλήρω‐
σης. Συμπληρώστε ψυκτικό εάν η
στάθμη είναι χαμηλή.

9 Προειδοποίηση
Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει
πριν ανοίξετε την τάπα. Ανοίξτε
προσεκτικά την τάπα, προκειμέ‐
νου η πίεση να εκτονωθεί αργά.
Συμπληρώστε ένα μίγμα αποσταγμέ‐
νου νερού και αντιψυκτικού εγκεκρι‐
μένου για το όχημα. Σφίξτε την τάπα.
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για
τον έλεγχο της συγκέντρωσης αντιψυ‐
κτικού και την αποκατάσταση της αι‐
τίας απώλειας ψυκτικού.

Υγρό υδραυλικού
συστήματος διεύθυνσης
Προσοχή
Ακόμη και εξαιρετικά μικρές ποσό‐
τητες ακαθαρσιών μπορεί να προ‐
καλέσουν ζημιά στο σύστημα διεύ‐
θυνσης, με αποτέλεσμα να μη λει‐
τουργεί σωστά. Φροντίστε ώστε να
μην υπάρχουν ακαθαρσίες στην
πλευρά της τάπας/δείκτης στάθ‐
μης λαδιού που είναι στραμμένη
προς το υγρό και να μην εισχωρή‐
σουν ακαθαρσίες στο δοχείο.

Ανοίξτε την τάπα και αφαιρέστε την.
Σκουπίστε καλά το δείκτη στάθμης λα‐
διού και βιδώστε την τάπα στο δοχείο.
Ανοίξτε την τάπα ξανά, αφαιρέστε τη
και δείτε τη στάθμη υγρού του υδραυ‐
λικού τιμονιού.
Η στάθμη υγρού υδραυλικού συστή‐
ματος διεύθυνσης πρέπει να βρίσκε‐
ται μεταξύ των ενδείξεων MIN και
MAX.
Εάν η στάθμη υγρού είναι πολύ χα‐
μηλή, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.

Υγρό συστήματος πλύσης

Φροντίδα οχήματος

Μπαταρία

Συμπληρώστε συμπυκνωμένο υγρό
πλύσης παρμπρίζ.

Φρένα
Όταν το πάχος των θερμουί των φρέ‐
νων έχει μειωθεί στο ελάχιστο, ανάβει
η ενδεικτική λυχνία g.
Μπορείτε να συνεχίσετε να οδηγείτε,
ωστόσο πρέπει να αντικαταστήσετε
τα θερμουί το συντομότερο δυνατόν.
Στις πρώτες σας διαδρομές μετά την
τοποθέτηση καινούργιων θερμουί, μη
φρενάρετε δυνατά χωρίς λόγο.

Υγρό φρένων
9 Προειδοποίηση
Το υγρό φρένων είναι δηλητηριώ‐
δες και διαβρωτικό. Δεν πρέπει να
έρθει σε επαφή με τα μάτια, το
δέρμα και τα ρούχα σας ή με βαμ‐
μένες επιφάνειες.
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Η στάθμη του υγρού φρένων πρέπει
να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων
MIN και MAX.
Όταν συμπληρώνετε υγρό, βεβαιω‐
θείτε ότι υπάρχει απόλυτη καθαριό‐
τητα διότι σε περίπτωση ρύπανσης
του υγρού φρένων μπορεί να προ‐
κληθούν βλάβες στο σύστημα πέδη‐
σης. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο
για την αποκατάσταση της αιτίας
απώλειας υγρού φρένων.
Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό φρένων
υψηλής απόδοσης, εγκεκριμένο για
το αυτοκίνητο, Υγρό φρένων και συ‐
μπλέκτη 3 324.

Τα οχήματα χωρίς σύστημα stop-start
διαθέτουν μπαταρία μολύβδου οξέος.
Τα οχήματα με σύστημα stop-start
διαθέτουν μπαταρία AGM, η οποία
δεν είναι μπαταρία μολύβδου οξέος. Η
μπαταρία του αυτοκινήτου δεν χρειά‐
ζεται συντήρηση, με την προϋπόθεση
ότι ο τρόπος οδήγησης επιτρέπει την
επαρκή φόρτιση της μπαταρίας. Η
οδήγηση σε μικρές αποστάσεις και οι
συχνές εκκινήσεις του κινητήρα μπο‐
ρεί να οδηγήσουν σε αποφόρτιση της
μπαταρίας. Μη χρησιμοποιείτε τους
ηλεκτρικούς καταναλωτές που δεν
χρειάζεστε.

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρί‐
πτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμ‐
ματα. Πρέπει να απορρίπτονται σε ει‐
δικούς χώρους συλλογής για ανακύ‐
κλωση.

278

Φροντίδα οχήματος

Εάν το όχημα παραμείνει ακινητο‐
ποιημένο περισσότερο από
4 εβδομάδες, η μπαταρία μπορεί να
αποφορτιστεί. Αποσυνδέστε την
κλέμα από τον αρνητικό πόλο της
μπαταρίας του οχήματος.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ανάφλε‐
ξης είναι κλειστός πριν συνδέσετε ή
αποσυνδέσετε την μπαταρία του οχή‐
ματος.

9 Προειδοποίηση
Φροντίστε να μην υπάρχουν αντι‐
κείμενα που μπορεί να αναφλε‐
γούν κοντά στην μπαταρία, για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης.
Εάν η μπαταρία εκραγεί, μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο όχημα και σο‐
βαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
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 τραυ‐
ματισμό και ζημιά σε περίπτωση
άμεσης επαφής. Εάν έρθει σε
επαφή με το δέρμα, καθαρίστε την

προσβληθείσα περιοχή με νερό
και ζητήστε αμέσως ιατρική βοή‐
θεια.
Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από
παιδιά.
Εάν η μπαταρία είναι ανοικτή, μην
τη γέρνετε στο πλάι.
Προστασία κατά της αποφόρτισης της
μπαταρίας 3 114.

Αντικατάσταση της μπαταρίας
Επισήμανση
Οποιαδήποτε απόκλιση από τις οδη‐
γίες που παρατίθενται σε αυτή την
παράγραφο μπορεί να οδηγήσει σε
προσωρινή απενεργοποίηση του
συστήματος Stop-Start.
Κατά την αντικατάσταση της μπατα‐
ρίας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
ανοικτές οπές εξαερισμού κοντά στο
θετικό πόλο. Εάν σε αυτή την περιοχή
υπάρχει ανοικτή οπή εξαερισμού,
πρέπει να την κλείσετε με μια προσω‐
ρινή τάπα και να ανοίξετε τον εξαερι‐
σμό κοντά στον αρνητικό πόλο.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που
επιτρέπουν στην ασφαλειοθήκη να
τοποθετηθεί επάνω από την μπατα‐
ρία.
Σε οχήματα που διαθέτουν σύστημα
Stop-Start, φροντίστε να έχετε αντικα‐
ταστήσει την μπαταρία AGM
(Absorptive Glass Mat) με μια μπατα‐
ρία AGM.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια μπα‐
ταρία AGM από την ένδειξη AGM
στην ετικέτα της. Συνιστούμε να χρη‐
σιμοποιείτε αυθεντική μπαταρία
Chevrolet.
Επισήμανση
Εάν χρησιμοποιηθεί μπαταρία AGM
διαφορετική από την εργοστασιακή
μπαταρία Chevrolet, η απόδοση του
συστήματος Stop-Start μπορεί να εί‐
ναι χαμηλή.
Σας συνιστούμε να αναθέσετε την
αντικατάσταση της μπαταρίας σε ένα
συνεργείο.
Σύστημα Stop-Start 3 244.

Φροντίδα οχήματος
Φόρτιση της μπαταρίας
9 Προειδοποίηση
Στα οχήματα με σύστημα StopStart, βεβαιωθείτε ότι το δυναμικό
φόρτισης δεν υπερβαίνει τα
14,6 Volt όταν χρησιμοποιείτε
φορτιστή μπαταρίας. Διαφορετικά,
η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζη‐
μιά.
Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια
3 308.

Προειδοποιητική ετικέτα

Σημασία των συμβόλων:
■ Απαγορεύονται οι σπινθήρες, οι
ακάλυπτες φλόγες και το κάπνισμα.
■ Καλύπτετε πάντοτε τα μάτια σας.
Τυχόν εκρηκτικά αέρια μπορεί να
προκαλέσουν τύφλωση ή τραυμα‐
τισμό.
■ Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά
από παιδιά.
■ Η μπαταρία περιέχει θειικό οξύ το
οποίο μπορεί να προκαλέσει τύ‐
φλωση ή σοβαρό τραυματισμό από
εγκαύματα.
■ Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Οδηγιών
Χρήσης και Λειτουργίας για περισ‐
σότερες πληροφορίες.
■ Ενδέχεται να υπάρχουν εκρηκτικά
αέρια στην περιοχή της μπαταρίας.
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Εξαέρωση του συστήματος
τροφοδοσίας πετρελαίου
Εάν το ρεζερβουάρ έχει αδειάσει,
πρέπει να εξαερώσετε το σύστημα
τροφοδοσίας πετρελαίου. Ανοίξτε το
διακόπτη ανάφλεξης τρεις φορές επί
15 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Στη συ‐
νέχεια, γυρίστε τη μίζα όχι περισσό‐
τερο από 40 δευτερόλεπτα. Επανα‐
λάβετε αυτή τη διαδικασία μετά από
5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Εάν ο
κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία,
απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.
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Αντικατάσταση μάκτρου
υαλοκαθαριστήρα

Σηκώστε το βραχίονα του υαλοκαθα‐
ριστήρα. Πιέστε το μοχλό απασφάλι‐
σης και αποσυνδέστε το μάκτρο του
υαλοκαθαριστήρα.

Μάκτρο υαλοκαθαριστήρα στο
πίσω παρμπρίζ

Σηκώστε το βραχίονα του υαλοκαθα‐
ριστήρα. Αποσυνδέστε το μάκτρο του
υαλοκαθαριστήρα όπως φαίνεται
στην εικόνα και αφαιρέστε το.
Προσαρμόστε το μάκτρο του υαλοκα‐
θαριστήρα ελαφρά υπό γωνία στο
βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα και
πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει.
Κατεβάστε το βραχίονα του υαλοκα‐
θαριστήρα προσεκτικά.

Αντικατάσταση
λαμπτήρων
Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης και
τον αντίστοιχο διακόπτη ή κλείστε τις
πόρτες.
Κρατάτε τον καινούργιο λαμπτήρα
μόνο από τη βάση του! Μην ακου‐
μπάτε το γυάλινο τμήμα του λα‐
μπτήρα με το χέρι.
Πρέπει να αντικαθιστάτε τους λαμπτή‐
ρες μόνο με λαμπτήρες ίδιου τύπου.
Αντικαθιστάτε τους λαμπτήρες των
προβολέων μέσα από το χώρο του
κινητήρα.

Προβολείς αλογόνου
Μεσαία σκάλα και μεγάλη σκάλα
1. Αποσυνδέστε τη φίσα από το λα‐
μπτήρα.

Φροντίδα οχήματος
3. Πιέστε το ελατηριωτό κλιπ, απο‐
συνδέστε το και γυρίστε το προς
τα πάνω.
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Φώτα στάθμευσης
1. Αποσυνδέστε τη φίσα από το λα‐
μπτήρα.

2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κά‐
λυμμα.
4. Αφαιρέστε το λαμπτήρα από το
κέλυφος του κατόπτρου.
5. Όταν τοποθετείτε έναν καινούργιο
λαμπτήρα, εισάγετε τα ελάσματα
στις υποδοχές του κατόπτρου.
6. Κουμπώστε το ελατηριωτό κλιπ.
7. Τοποθετήστε το προστατευτικό
κάλυμμα των προβολέων στη
θέση του και κλείστε το.
8. Συνδέστε τη φίσα στο λαμπτήρα.

2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κά‐
λυμμα.
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4. Αφαιρέστε το λαμπτήρα από την
υποδοχή.
5. Τοποθετήστε καινούργιο λα‐
μπτήρα.
6. Τοποθετήστε το ντουί στο κάτο‐
πτρο.
7. Τοποθετήστε το προστατευτικό
κάλυμμα των προβολέων στη
θέση του και κλείστε το.
8. Συνδέστε τη φίσα στο λαμπτήρα.

3. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα
φώτων στάθμευσης έξω από το
κάτοπτρο.

1. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐
μπτήρα αριστερόστροφα και απο‐
συνδέσετε το.

Μπροστινά φλας και φώτα
στάθμευσης
2. Πιέστε ελαφρά το λαμπτήρα μέσα
στο ντουί, περιστρέψτε τον αρι‐
στερά, αφαιρέστε τον και αντικα‐
ταστήστε τον.
3. Τοποθετήστε το ντουί του λα‐
μπτήρα στο κάτοπτρο και περι‐
στρέψτε το δεξιά για να ασφαλίσει.

Φώτα ομίχλης
Η αντικατάσταση των λαμπτήρων
πρέπει να πραγματοποιείται σε συ‐
νεργείο.

Φροντίδα οχήματος

Πίσω φώτα

2. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες.

4-θυρο

1. Ανοίξτε και τα δύο καλύμματα.

3. Αφαιρέστε το πίσω φωτιστικό
σώμα. Προσέξτε ώστε η καλωδίω‐
σης να μείνει στη θέση της.

4. Φως όπισθεν (1)
Φλας (2)
Πίσω φως/φως φρένων (3)

5. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐
μπτήρα αριστερά.
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Φωτιστικό σώμα στην πόρτα χώρου
αποσκευών
Πίσω φως ομίχλης/φως όπισθεν, ανά‐
λογα με την πλευρά.

6. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα.
Πιέστε ελαφρά το λαμπτήρα μέσα
στο ντουί, περιστρέψτε τον αρι‐
στερά, αφαιρέστε τον και αντικα‐
ταστήστε τον.
7. Εισάγετε το ντουί του λαμπτήρα
στο συγκρότημα του πίσω φωτός
και βιδώστε το στη θέση του. Συν‐
δέστε τη φίσα καλωδίωση. Τοπο‐
θετήστε το πίσω φωτιστικό σώμα
στο αμάξωμα και σφίξτε τις βίδες.
Κλείστε και ασφαλίστε τα καλύμ‐
ματα.
8. Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης,
ενεργοποιήστε και ελέγξτε όλα τα
φώτα.

1. Αφαιρέστε την επένδυση του
καπό χώρου αποσκευών.
2. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐
μπτήρα αριστερά.

3. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα.
Πιέστε ελαφρά το λαμπτήρα μέσα
στο ντουί, περιστρέψτε τον αρι‐
στερά, αφαιρέστε τον και αντικα‐
ταστήστε τον.
4. Τοποθετήστε το ντουί του λα‐
μπτήρα στο καπό του χώρου απο‐
σκευών. Επανατοποθετήστε την
εσωτερική επένδυση στο καπό
του χώρου αποσκευών.
5. Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης,
ενεργοποιήστε και ελέγξτε τα
φώτα.

Φροντίδα οχήματος
5-θυρο δυόμισι όγκων

1. Ανοίξτε τα τρία καλύμματα.

2. Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες.

4. Φλας (1)
Πίσω φως/φως φρένων (2)

3. Αφαιρέστε το πίσω φωτιστικό
σώμα. Προσέξτε ώστε η καλωδίω‐
σης να μείνει στη θέση της.

5. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐
μπτήρα αριστερά.
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6. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα.
Πιέστε ελαφρά το λαμπτήρα μέσα
στο ντουί, περιστρέψτε τον αρι‐
στερά, αφαιρέστε τον και αντικα‐
ταστήστε τον.
7. Εισάγετε το ντουί του λαμπτήρα
στο συγκρότημα του πίσω φωτός
και βιδώστε το στη θέση του. Συν‐
δέστε τη φίσα καλωδίωση. Τοπο‐
θετήστε το πίσω φωτιστικό σώμα
στο αμάξωμα και σφίξτε τις βίδες.
Κλείστε και ασφαλίστε τα καλύμ‐
ματα.
8. Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης,
ενεργοποιήστε και ελέγξτε όλα τα
φώτα.

Στέισον βάγκον

1. Ανοίξτε και τα δύο καλύμματα.

Φως όπισθεν
Η αντικατάσταση του λαμπτήρα πρέ‐
πει να πραγματοποιείται σε συνερ‐
γείο.
Πίσω φως ομίχλης
Η αντικατάσταση του λαμπτήρα πρέ‐
πει να πραγματοποιείται σε συνερ‐
γείο.
2. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες.

3. Αφαιρέστε το πίσω φωτιστικό
σώμα. Προσέξτε ώστε η καλωδίω‐
σης να μείνει στη θέση της.
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4. Φλας (1)
Πίσω φως/φως φρένων (2)

5. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐
μπτήρα αριστερά.

6. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα.
Πιέστε ελαφρά το λαμπτήρα μέσα
στο ντουί, περιστρέψτε τον αρι‐
στερά, αφαιρέστε τον και αντικα‐
ταστήστε τον.
7. Εισάγετε το ντουί του λαμπτήρα
στο συγκρότημα του πίσω φωτός
και βιδώστε το στη θέση του. Το‐
ποθετήστε το πίσω φωτιστικό
σώμα στο αμάξωμα και σφίξτε τις
βίδες. Κλείστε και ασφαλίστε τα
καλύμματα.
8. Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης,
ενεργοποιήστε και ελέγξτε όλα τα
φώτα.
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Φωτιστικό σώμα στην πόρτα χώρου
αποσκευών

1. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου
αποσκευών και αφαιρέστε το κά‐
λυμμα στην αντίστοιχη πλευρά.
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Πλευρικά φλας

2. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα
γυρίζοντάς το αριστερόστροφα.
Αντικαταστήστε το λαμπτήρα πιέ‐
ζοντάς τον ελαφρά μέσα στην
υποδοχή και γυρίζοντάς τον αρι‐
στερόστροφα:
Πίσω φως ομίχλης/φως όπισθεν
(1), ανάλογα με την πλευρά.
Πίσω φως (2).
3. Εισάγετε το ντουί του λαμπτήρα
και γυρίστε το δεξιόστροφα. Κου‐
μπώστε το κάλυμμα.
4. Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης,
ενεργοποιήστε και ελέγξτε τα
φώτα.

1. Πιέστε το φως προς το πίσω μέ‐
ρος του οχήματος και αφαιρέστε
το.
2. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐
μπτήρα αριστερά.
3. Τραβήξτε το λαμπτήρα έξω από το
ντουί και αντικαταστήστε τον.
4. Για την επανατοποθέτηση ακο‐
λουθήστε την αντίστροφη διαδικα‐
σία.

Φωτισμός πινακίδας
κυκλοφορίας
4-θυρο

1. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες.

Φροντίδα οχήματος
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5-θυρο δυόμισι όγκων, στέισον
βάγκον

2. Αφαιρέστε το κέλυφος του λα‐
μπτήρα προς τα κάτω, προσέχο‐
ντας να μην τραβήξετε το καλώδιο.
Περιστρέψτε το ντουί του λα‐
μπτήρα αριστερά για να το απο‐
συνδέσετε.
3. Αφαιρέστε το λαμπτήρα από το
ντουί και αντικαταστήστε τον.
4. Τοποθετήστε το ντουί του λα‐
μπτήρα στο κέλυφος του λα‐
μπτήρα και περιστρέψτε το δεξιά.
5. Τοποθετήστε το κέλυφος του λα‐
μπτήρα και στερεώστε το με ένα
κατσαβίδι.

1. Εισάγετε ένα κατσαβίδι στο κέλυ‐
φος του λαμπτήρα, πιέστε το προς
το πλάι και απελευθερώστε την
ασφάλεια.
2. Αφαιρέστε το κέλυφος του λα‐
μπτήρα προς τα κάτω, προσέχο‐
ντας να μην τραβήξετε το καλώδιο.

3. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐
μπτήρα αριστερά για να το απο‐
συνδέσετε.
4. Αφαιρέστε το λαμπτήρα από το
ντουί και αντικαταστήστε τον.
5. Τοποθετήστε το ντουί του λα‐
μπτήρα στο κέλυφος του λα‐
μπτήρα και περιστρέψτε το δεξιά.
6. Τοποθετήστε και κουμπώστε το
κέλυφος του λαμπτήρα.
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Πλαφονιέρες

Ηλεκτρικό σύστημα

Πλαφονιέρα, φώτα ανάγνωσης

Ασφάλειες

Η αντικατάσταση των λαμπτήρων
πρέπει να πραγματοποιείται σε συ‐
νεργείο.

Φως χώρου αποσκευών

2. Πιέστε ελαφρά το λαμπτήρα προς
το ελατηριωτό κλιπ και αφαιρέστε
τον.
3. Τοποθετήστε καινούργιο λα‐
μπτήρα.
4. Τοποθετήστε το φωτιστικό σώμα.
1. Ανασηκώστε το λαμπτήρα με ένα
κατσαβίδι και αφαιρέστε τον.

Φωτισμός ταμπλό
Η αντικατάσταση των λαμπτήρων
πρέπει να πραγματοποιείται σε συ‐
νεργείο.

Τα χαρακτηριστικά της καινούργιας
ασφάλειας πρέπει να είναι ίδια με τα
χαρακτηριστικά της καμένης ασφά‐
λειας.
Στο όχημα υπάρχουν δύο ασφαλειο‐
θήκες:
■ Στην εμπρός αριστερή πλευρά του
χώρου του κινητήρα,
■ Στο εσωτερικό πίσω από το χώρο
αποσκευών ή, στα δεξιοτίμονα οχή‐
ματα, πίσω από το ντουλαπάκι του
συνοδηγού.
Σε μια θήκη επάνω από το θετικό
πόλο της μπαταρίας υπάρχουν ορι‐
σμένες κεντρικές ασφάλειες. Εάν
χρειαστούν αντικατάσταση, απευθυν‐
θείτε σε ένα συνεργείο.
Πριν αντικαταστήσετε μια ασφάλεια,
κλείστε τον αντίστοιχο διακόπτη και το
διακόπτη ανάφλεξης.

Φροντίδα οχήματος
Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κα‐
μένη ασφάλεια από το λιωμένο
σύρμα. Μην τοποθετήσετε την και‐
νούργια ασφάλεια εάν πρώτα δεν
αποκατασταθεί η βλάβη.
Ορισμένες λειτουργίες προστατεύο‐
νται από πολλές ασφάλειες.
Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν ασφά‐
λειες χωρίς το όχημα να διαθέτει την
αντίστοιχη λειτουργία.

Τσιμπίδα ασφαλειών

Ενδέχεται να υπάρχει μια τσιμπίδα
ασφαλειών στην ασφαλειοθήκη του
χώρου του κινητήρα.
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Ασφαλειοθήκη χώρου
κινητήρα

Τοποθετήστε την τσιμπίδα ασφα‐
λειών στην επάνω πλευρά ή στο πλάι
της εκάστοτε ασφάλειας και τραβήξτε
την ασφάλεια για να την αφαιρέσετε.

Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται στην
μπροστινή αριστερή πλευρά του χώ‐
ρου του κινητήρα.
Απασφαλίστε το κάλυμμα, ανασηκώ‐
στε το και αφαιρέστε το.
Ενδέχεται να μην ισχύουν για το
όχημά σας όλοι οι τύποι ασφαλειοθή‐
κης που περιγράφονται σε αυτό το εγ‐
χειρίδιο. Όταν ελέγχετε την ασφαλειο‐
θήκη, ανατρέξτε στην ετικέτα της
ασφαλειοθήκης.

Φροντίδα οχήματος
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Αρ. Κύκλωμα

Αρ. Κύκλωμα

Αρ. Κύκλωμα

1

Μονάδα ελέγχου κιβωτίου ταχυ‐
τήτων

15 Πίσω υαλοκαθαριστήρας

2

Μονάδα ελέγχου κινητήρα

16 Ανάφλεξη, αισθητήρας ποιό‐
τητας αέρα

31 Μονάδα ελέγχου ηλεκτρικών
κυκλωμάτων αμαξώματος
(BCM)

3

–

17 Ανάφλεξης, αερόσακος

4

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
εξαέρωσης κάνιστρου εκπο‐
μπών αναθυμιάσεων

18 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
συστήματος καυσίμου

5

Την ανάφλεξη

6

Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες

20 Αντλία καυσίμου

7

–

8

Σύστημα ψεκασμού καυσίμου

9

Ψεκασμός καυσίμου, σύστημα
ανάφλεξης

10 Μονάδα ελέγχου κινητήρα
11 Αισθητήρας λάμδα
12 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα της
μίζας
13 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
εξαέρωσης κάνιστρου εκπο‐
μπών αναθυμιάσεων
14 –

19 –
21 Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
22 –
23 –
24 Μπροστινά ηλεκτρικά παρά‐
θυρα
25 Ηλεκτρονική αντλία υποπίεσης
26 ABS
27 Σύστημα ηλεκτρονικού κλειδιού
28 Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ
29 –
30 ABS

32 Μονάδα ελέγχου ηλεκτρικών
κυκλωμάτων αμαξώματος
(BCM)
33 Θέρμανση μπροστινού καθί‐
σματος
34 Ηλιοροφή
35 Σύστημα Ιnfotainment,
ενισχυτής
36 –
37 Μεγάλη σκάλα, δεξιά πλευρά
38 Μεγάλη σκάλα, αριστερή
πλευρά
39 –
40 –
41 –
42 Ανεμιστήρας ψύξης
43 –
44 –
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Αρ. Κύκλωμα

Αρ. Κύκλωμα

45 Ανεμιστήρας ψύξης

64 Αισθητήρας ποιότητας αέρα

46 Ανεμιστήρας ψύξης

65 Πίσω φως ομίχλης

47 Αισθητήρας λάμδα

66 Σύστημα πλύσης πίσω
παρμπρίζ

48 Φώτα ομίχλης
49 –
50 –
51 Κόρνα
52 Ταμπλό
53 Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης
54 Διακόπτης φώτων, ρύθμιση
φώτων
55 Αναδίπλωση καθρεπτών
56 Σύστημα πλύσης παρμπρίζ
57 Κλειδαριά κολόνας τιμονιού
58 –
59 Προθέρμανση πετρελαίου
60 Θέρμανση καθρεπτών
61 Θέρμανση καθρεπτών
62 Σύστημα κλιματισμού
63 Αισθητήρας πίσω παρμπρίζ

Ασφαλειοθήκη ταμπλό

67 Μονάδα ελέγχου συστήματος
καυσίμου
68 –
69 Αισθητήρας τάσης μπαταρίας
70 Αισθητήρας βροχής
71 –

Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται πίσω από
τον αποθηκευτικό χώρο του ταμπλό.
1. Ανοίξτε τη θήκη.
2. Αφαιρέστε την κάτω πλευρά της
θήκης προς την κατεύθυνση των
βελών.

Φροντίδα οχήματος

3. Αφαιρέστε τη θήκη από τις δύο
αυλακώσεις προς την κατεύθυνση
των βελών.
Επανατοποθετήστε τη θήκη ακολου‐
θώντας την αντίστροφη διαδικασία.

Στα οχήματα που έχουν το τιμόνι δε‐
ξιά, η ασφαλειοθήκη βρίσκεται πίσω
από ένα κάλυμμα, στο ντουλαπάκι
του συνοδηγού. Ανοίξτε το ντουλα‐
πάκι του συνοδηγού και αφαιρέστε το
κάλυμμα.
Ενδέχεται να μην ισχύουν για το
όχημά σας όλοι οι τύποι ασφαλειοθή‐
κης που περιγράφονται σε αυτό το εγ‐
χειρίδιο. Όταν ελέγχετε την ασφαλειο‐
θήκη, ανατρέξτε στην ετικέτα της
ασφαλειοθήκης.
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Αρ. Κύκλωμα
1

Σύστημα Infotainment, τηλέ‐
φωνο με λειτουργία ανοικτής
συνομιλίας

2

Μετασχ. DC/DC

3

Μονάδα ελέγχου ηλεκτρικών
κυκλωμάτων αμαξώματος
(BCM)

4

Σύστημα Infotainment

5

Οθόνη πληροφοριών, σύστημα
υποβοήθησης στάθμευσης,
αυτόνομη σειρήνα

6

Αναπτήρας
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Αρ. Κύκλωμα

Αρ. Κύκλωμα

7

Πρίζα

8

Μονάδα ελέγχου ηλεκτρικών
κυκλωμάτων αμαξώματος
(BCM)

20 Μοχλός ταχυτήτων, αισθητήρας
μπαταρίας

9

Μονάδα ελέγχου ηλεκτρικών
κυκλωμάτων αμαξώματος
(BCM)

10 Μονάδα ελέγχου ηλεκτρικών
κυκλωμάτων αμαξώματος
(BCM)

21 Όργανο
22 Ανάφλεξη, σύστημα ηλεκτρο‐
νικού κλειδιού

Εργαλεία οχήματος
Εργαλεία
Οχήματα με κιτ επισκευής
ελαστικού

23 Μονάδα ελέγχου ηλεκτρικών
κυκλωμάτων αμαξώματος
(BCM)

11 Εσωτερικός ανεμιστήρας

24 Μονάδα ελέγχου ηλεκτρικών
κυκλωμάτων αμαξώματος
(BCM)

12 –

25 Κλειδαριά κολόνας τιμονιού

13 Θερμαινόμενα καθίσματα

26 Πίσω πρίζα αξεσουάρ

14 Διαγνωστική φίσα
15 Αερόσακος
16 Σύστημα κεντρικού κλειδώ‐
ματος, πόρτα χώρου
αποσκευών
17 Σύστημα κλιματισμού
18 Τρέιλερ
19 Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων

Τα εργαλεία και το κιτ επισκευής ελα‐
στικών βρίσκονται σε αποθηκευτικό
χώρο κάτω από το κάλυμμα του δα‐
πέδου του χώρου αποσκευών.

Φροντίδα οχήματος
Οχήματα με εφεδρικό τροχό

Ο γρύλος και τα εργαλεία βρίσκονται
σε έναν αποθηκευτικό χώρο κάτω
από το κάλυμμα του δαπέδου του
χώρου αποσκευών. Εφεδρικός τρο‐
χός 3 307.
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Ζάντες και ελαστικά
Κατάσταση ελαστικών,
κατάσταση ζαντών

Όταν περνάτε πάνω από σημεία με
γωνίες, οδηγείτε αργά και κάθετα εάν
αυτό είναι εφικτό. Εάν περνάτε πάνω
από αιχμηρά σημεία, τα ελαστικά και
οι ζάντες ενδέχεται να υποστούν ζη‐
μιά. Κατά τη στάθμευση, τα ελαστικά
δεν πρέπει να πιέζονται επάνω στο
κράσπεδο.
Ελέγχετε τακτικά τις ζάντες για τυχόν
ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς ή μη φυ‐
σιολογικής φθοράς, απευθυνθείτε σε
ένα συνεργείο.

Χειμερινά ελαστικά
Τα χειμερινά ελαστικά παρέχουν με‐
γαλύτερη οδηγική ασφάλεια σε θερ‐
μοκρασίες κάτω των 7 °C και, συνε‐
πώς, πρέπει να τοποθετούνται σε
όλους τους τροχούς.
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Σύμφωνα με τη νομοθεσία της εκά‐
στοτε χώρας, πρέπει να τοποθετήσετε
μια αυτοκόλλητη ετικέτα σε κάποιο
σημείο στο οπτικό πεδίο του οδηγού.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ελαστικά
διαστάσεων 205/60 R 16,
215/50 R 17 και 225/50 R 17 ως χει‐
μερινά ελαστικά.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ελα‐
στικά διαστάσεων 215/60 R 16 και
225/55 R 16 ως χειμερινά ελαστικά.

Χαρακτηρισμός ελαστικών
Π.χ. 215/60 R 16 95 H
215 = Πλάτος ελαστικού, mm
60 = Λόγος εγκάρσιας διατομής
(ύψος προς πλάτος ελαστι‐
κού), %
R
= Τύπος λινών: Radial (Ακτι‐
νικά)
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

Πίεση ελαστικών
Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών
όταν είναι κρύα, τουλάχιστον κάθε
14 ημέρες και πριν από μεγάλα ταξί‐
δια. Μην ξεχνάτε τον εφεδρικό τροχό,
εάν υπάρχει.
Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας.

Πίεση ελαστικών 3 341 και στην ετι‐
κέτα που βρίσκεται στο πλαίσιο της
πόρτας οδηγού.
Η πίεση ελαστικών ισχύει για κρύα
ελαστικά. Ισχύουν επίσης για θερινά
και χειμερινά ελαστικά.
Φουσκώνετε πάντοτε τον εφεδρικό
τροχό στη συνιστώμενη πίεση για
πλήρες φορτίο.
Η πίεση ελαστικών ECO συμβάλλει
στη μείωση της κατανάλωσης καυσί‐
μου.
Εάν η πίεση των ελαστικών είναι λαν‐
θασμένη, ενδέχεται να διακυβευτεί η
ασφάλεια, ο χειρισμός του οχήματος,
η άνεση και η οικονομία καυσίμου και
να αυξηθεί η φθορά των ελαστικών.

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

Φροντίδα οχήματος

Βάθος πέλματος
Ελέγχετε το βάθος πέλματος σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
Για λόγους ασφαλείας, τα ελαστικά
πρέπει να αντικατασταθούν εάν το
βάθος πέλματος μειωθεί κάτω από τα
2-3 mm (4 mm για τα χειμερινά ελα‐
στικά).
Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται το
βάθος πέλματος μεταξύ των δύο τρο‐
χών σε έναν άξονα να μην διαφέρει
περισσότερο από 2 mm.

σει μέχρι έναν από τους δείκτες φθο‐
ράς (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,
εναλλάσσετε τα μπροστινά με τα πίσω
ελαστικά ανά διαστήματα. Βεβαιω‐
θείτε ότι η φορά περιστροφής των
τροχών είναι ίδια όπως και πριν.
Τα ελαστικά παλιώνουν ακόμη κι αν
δεν χρησιμοποιούνται. Σας συνι‐
στούμε να αντικαθιστάτε τα ελαστικά
κάθε 6 χρόνια.

Αλλαγή διάστασης
ελαστικού και ζάντας

Το πέλμα έχει μειωθεί μέχρι το ελάχι‐
στο βάθος που προβλέπεται από το
νόμο (1,6 mm) όταν η φθορά έχει φτά‐

Εάν χρησιμοποιηθούν ελαστικά με
διαστάσεις διαφορετικές από τα εργο‐
στασιακά, μπορεί να χρειαστεί επανα‐
προγραμματιστός του ταχύμετρου και
τις ονομαστικής πίεσης των ελαστι‐
κών, καθώς και άλλες τροποποιήσεις
στο όχημα.
Εάν επιλέξετε ελαστικά διαφορετικών
διαστάσεων, αντικαταστήστε την ετι‐
κέτα πιέσεων ελαστικών.
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9 Προειδοποίηση
Η χρήση ακατάλληλων ελαστικών
ή ζαντών μπορεί να οδηγήσει σε
ατύχημα και να ακυρώσει την
έγκριση τύπου του οχήματος.

Τάσια
Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα τάσια
και τα ελαστικά που έχουν εγκριθεί
από το εργοστάσιο για το αντίστοιχο
όχημα και που πληρούν όλες τις προ‐
διαγραφές των σχετικών συνδυα‐
σμών ζάντας-ελαστικού.
Εάν χρησιμοποιηθούν μη εγκεκρι‐
μένα τάσια και ελαστικά, δεν πρέπει
να έχουν προστατευτικό προεξέχον
χείλος.
Τα τάσια δεν πρέπει να εμποδίζουν
την ψύξη των φρένων.

9 Προειδοποίηση
Εάν χρησιμοποιηθούν ακατάλ‐
ληλα ελαστικά ή τάσια, μπορεί να
προκληθεί ξαφνική απώλεια πίε‐
σης και, κατά συνέπεια, ατύχημα.
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Αντιολισθητικές αλυσίδες

πέλμα και στην εσωτερική πλευρά του
ελαστικού (μαζί με την κλειδαριά της
αλυσίδας).

9 Προειδοποίηση
Τυχόν ζημιά μπορεί να προκαλέ‐
σει κλατάρισμα του ελαστικού.

Κιτ επισκευής ελαστικού

Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων
επιτρέπεται μόνο στους μπροστινούς
τροχούς.
Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων
επιτρέπεται μόνο σε ελαστικά διαστά‐
σεων 205/60 R16.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αντι‐
ολισθητικές αλυσίδες σε ελαστικά δια‐
στάσεων 215/50 R 17, 215/60 R 16,
225/50 R17 και 225/55 R 16.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε αλυσίδες με
λεπτούς κρίκους οι οποίες δεν προ‐
σθέτουν περισσότερα από 10 mm στο

Τυχόν μικρές ζημιές στο πέλμα του
ελαστικού μπορούν να επιδιορθω‐
θούν με το κιτ επισκευής ελαστικού.
Μην αφαιρείτε τα ξένα σώματα από τα
ελαστικά.
Τυχόν ζημιά μεγαλύτερη από 4 mm ή
στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού
κοντά στο χείλος της ζάντας δεν μπο‐
ρεί να επιδιορθωθεί με το κιτ επι‐
σκευής ελαστικού.

9 Προειδοποίηση
Μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύ‐
τερη από 80 km/h.
Μην το χρησιμοποιείτε για μεγάλο
διάστημα.
Μπορεί να επηρεαστεί η διεύ‐
θυνση και ο χειρισμός.
Εάν κλατάρει κάποιο ελαστικό:
Τραβήξτε το χειρόφρενο και επιλέξτε
πρώτη, όπισθεν ή P.

Το κιτ επισκευής ελαστικών βρίσκεται
σε μία θήκη κάτω από το κάλυμμα του
δαπέδου του χώρου αποσκευών.

Φροντίδα οχήματος
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1. Αφαιρέστε το κιτ επισκευής ελα‐
στικών από τη θήκη.
2. Αφαιρέστε το συμπιεστή.

3. Αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο
σύνδεσης και τον εύκαμπτο σω‐
λήνα αέρα από τις θήκες αποθή‐
κευσης στην κάτω πλευρά του συ‐
μπιεστή.

4. Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα
του συμπιεστή στη σύνδεση της
φιάλης στεγανοποιητικού.
5. Τοποθετήστε τη φιάλη στεγανο‐
ποιητικού στη βάση του συμπιε‐
στή.
Τοποθετήστε το συμπιεστή κοντά
στο ελαστικό κατά τρόπον ώστε η
φιάλη στεγανοποιητικού να είναι
σε όρθια θέση.

6. Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας
από το ελαττωματικό ελαστικό.
7. Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα
πλήρωσης στη βαλβίδα του ελα‐
στικού.
8. Ο διακόπτης στο συμπιεστή πρέ‐
πει να ρυθμισθεί στη θέση J.
9. Συνδέστε το φις του συμπιεστή
στην πρίζα αξεσουάρ στο πίσω
μέρος της κονσόλα.
Για να μην αποφορτιστεί η μπατα‐
ρία, σας συνιστούμε να αφήσετε
τον κινητήρα σε λειτουργία.
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14.

10. Ρυθμίστε το διακόπτη του συμπιε‐
στή στη θέση I. Το ελαστικό γεμίζει
με στεγανοποιητικό.
11. Η ένδειξη στο μανόμετρο του συ‐
μπιεστή δείχνει για λίγο 6 bar όσο
η φιάλη στεγανοποιητικού αδειά‐
ζει (περίπου 30 δευτερόλεπτα).
Τότε η πίεση αρχίζει να μειώνεται.
12. Όλο το στεγανοποιητικό διοχε‐
τεύεται μέσα στο ελαστικό. Το ελα‐
στικό φουσκώνει.
13. Ο αέρας στο ελαστικό πρέπει να
φτάσει στη σωστή πίεση εντός
10 λεπτών. Πίεση ελαστικών
3 341. Μόλις επιτευχθεί η σωστή
πίεση, κλείστε το συμπιεστή.

Εάν η σωστή πίεση δεν επιτευχθεί
εντός 10 λεπτών, αφαιρέστε το κιτ
επισκευής ελαστικού. Μετακινή‐
στε το όχημα ώστε τα ελαστικά να
διαγράψουν μία ολόκληρη περι‐
στροφή. Επανασυνδέστε το κιτ
επισκευής ελαστικού και συνεχί‐
στε τη διαδικασία πλήρωσης επί
10 λεπτά. Εάν η σωστή πίεση δεν
επιτευχθεί ούτε αυτή τη φορά, ση‐
μαίνει ότι το ελαστικό έχει υποστεί
πολύ σοβαρή ζημιά. Απευθυν‐
θείτε σε ένα συνεργείο.
Ξεφουσκώστε το ελαστικό για να
εκτονωθεί η περίσσεια πίεση πα‐
τώντας το κουμπί επάνω από την
ένδειξη πίεσης.

15.
16.

17.

Μην αφήνετε το συμπιεστή σε λει‐
τουργία περισσότερο από
10 λεπτά.
Αποσυνδέστε το κιτ επισκευής
ελαστικών. Πιέστε την ασφάλεια
στη βάση για να αποσυνδέσετε τη
φιάλη στεγανοποιητικού από τη
βάση. Βιδώστε τον εύκαμπτο σω‐
λήνα φουσκώματος στο ελεύθερο
στόμιο της φιάλης στεγανοποιητι‐
κού. Με αυτό τον τρόπο αποτρέ‐
πεται η διαφυγή του στεγανοποιη‐
τικού. Τοποθετήστε το κιτ επι‐
σκευής ελαστικού στο χώρο απο‐
σκευών.
Αφαιρέστε τυχόν στεγανοποιητικό
υλικό που έχει υπερχειλίσει, χρη‐
σιμοποιώντας ένα πανί.
Αφαιρέστε από τη φιάλη στεγανο‐
ποιητικού την ετικέτα στην οποία
αναγράφεται η μέγιστη επιτρεπό‐
μενη ταχύτητα και κολλήστε την σε
κάποιο σημείο στο οπτικό πεδίο
του οδηγού.
Αρχίστε να οδηγείτε αμέσως για
να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το
στεγανοποιητικό σε όλο το ελα‐
στικό. Αφού οδηγήσετε περίπου
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10 km (ωστόσο όχι περισσότερο
από 10 λεπτά), σταματήστε το αυ‐
τοκίνητο και ελέγξτε την πίεση του
ελαστικού. Βιδώστε τον εύκαμπτο
σωλήνα αέρα απευθείας στη βαλ‐
βίδα του ελαστικού και το συμπιε‐
στή όταν κάνετε κάτι τέτοιο.

Εάν η πίεση του ελαστικού υπερ‐
βαίνει τα 1,3 bar, ρυθμίστε τη στη
σωστή πίεση. 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. Απευθυν‐
θείτε σε ένα συνεργείο.
18. Αποθηκεύστε το κιτ επισκευής
ελαστικού στο χώρο αποσκευών.
Επισήμανση
Οι ιδιότητες κύλισης του επισκευα‐
σμένου ελαστικού έχουν αλλάξει σε
μεγάλο βαθμό, και για το λόγο αυτό
το ελαστικό πρέπει να αντικαταστα‐
θεί.
Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστους
θορύβους ή εάν ο συμπιεστής ανα‐
πτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία,
απενεργοποιήστε το συμπιεστή επί
30 λεπτά τουλάχιστον.
Η ενσωματωμένη βαλβίδα ασφα‐
λείας ανοίγει στα 7 bar.
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 στεγα‐
νοποιητικού.
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Αντικαταστήστε τη φιάλη στεγανο‐
ποιητικού εάν τη χρησιμοποιήσετε.
Πετάξτε τη φιάλη όπως προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο συμπιεστής και το στεγανοποιη‐
τικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από τους -30 °C περίπου.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους
συνοδευτικούς αντάπτορες για να
φουσκώσετε και άλλα αντικείμενα
π.χ, μπάλες ποδοσφαίρου, αερο‐
στρώματα, μικρές φουσκωτές βάρ‐
κες κ.λπ. Βρίσκονται στην κάτω
πλευρά του συμπιεστή. Για να τους
αφαιρέσετε, βιδώστε τον εύκαμπτο
σωλήνα αέρα του συμπιεστή και
αφαιρέστε τον αντάπτορα.

Αλλαγή τροχών
Ορισμένα οχήματα διαθέτουν κιτ επι‐
σκευής ελαστικού αντί για εφεδρικό
τροχό 3 300.
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Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις
και τηρείτε τις παρακάτω πληροφο‐
ρίες:
■ Σταθμεύστε το όχημα σε μια επί‐
πεδη, στέρεη, μη ολισθηρή επιφά‐
νεια. Οι μπροστινοί τροχοί πρέπει
να βρίσκονται στη θέση ευθείας πο‐
ρείας.
■ Τραβήξτε το χειρόφρενο και επι‐
λέξτε πρώτη, όπισθεν ή P.
■ Αφαιρέστε τον εφεδρικό τροχό
3 307.
■ Ποτέ μην αλλάζετε περισσότερους
από έναν τροχούς κάθε φορά.
■ Χρησιμοποιείτε το γρύλο μόνο για
την αλλαγή των τροχών με σκα‐
σμένα ελαστικά και όχι για την επο‐
χική αλλαγή χειμερινών ή θερινών
ελαστικών.
■ Εάν το όχημα βρίσκεται σε μαλακό
έδαφος, πρέπει να τοποθετήσετε
μια σανίδα (μέγ. πάχους 1 cm) κάτω
από το γρύλο.
■ Δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι
ή κατοικίδια μέσα στο όχημα όταν το
ανυψώνετε με το γρύλο.

■ Ποτέ μην μπαίνετε κάτω από το
όχημα όταν είναι ανυψωμένο με
γρύλο.
■ Μη θέσετε το όχημα σε λειτουργία
όσο είναι ανυψωμένο με το γρύλο.
■ Καθαρίστε τα παξιμάδια των τρο‐
χών και το σπείρωμά τους με ένα
καθαρό πανί πριν τοποθετήσετε
τον τροχό.

9 Προειδοποίηση
Μη γρασάρετε τα μπουλόνια και τα
παξιμάδια των τροχών και τις τά‐
πες.

1. Ανασηκώστε τις τάπες των μπου‐
λονιών τροχού με ένα κατσαβίδι
και αφαιρέστε τις. Τραβήξτε το
τάσι από το άγκιστρο και αφαιρέ‐
στε το. Εργαλεία οχήματος 3 296.
Ζάντες ελαφρού κράματος: Ανα‐
σηκώστε τις τάπες των μπουλο‐
νιών τροχού με ένα κατσαβίδι και
αφαιρέστε τις. Για να προστατεύ‐
σετε τη ζάντα, τοποθετήστε ένα
μαλακό πανί ανάμεσα στο κατσα‐
βίδι και τη ζάντα ελαφρού κράμα‐
τος.
2. Έκδοση 1:
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Τοποθετήστε το μπουλονόκλειδο
φροντίζοντας να εφαρμόσει σω‐
στά και λασκάρετε κάθε παξιμάδι
του τροχού κατά μισή περι‐
στροφή.
Έκδοση 2:

Αναδιπλώστε το μπουλονόκλειδο
και τοποθετήστε το φροντίζοντας
να εφαρμόσει σωστά και λασκά‐
ρετε κάθε μπουλόνι κατά μισή πε‐
ριστροφή.
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3. Μόνο μοντέλο σπορ:

Τοποθετήστε το χέρι πίσω από το
άκρο του καλύμματος στο πλαίσιο
μαρσπιέ.
Τραβήξτε προς τα κάτω και προς
τα έξω για να αφαιρέσετε το κά‐
λυμμα. Το κάλυμμα συνδέεται με
ένα λουρί.

4. Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος έχει το‐
ποθετηθεί σωστά στις υποδοχές
του στο όχημα.
5. Έκδοση 1:
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Ρυθμίστε το γρύλο στο απαραί‐
τητο ύψος. Τοποθετήστε τον ακρι‐
βώς κάτω από την υποδοχή ανύ‐
ψωσης έτσι, ώστε να μη γλιστρή‐
σει από τη θέση του.
6.
7.
8.
Ρυθμίστε το γρύλο στο απαραί‐
τητο ύψος. Τοποθετήστε τον ακρι‐
βώς κάτω από την υποδοχή ανύ‐
ψωσης έτσι, ώστε να μη γλιστρή‐
σει από τη θέση του.
Συνδέστε τη λαβή του γρύλου και,
με το γρύλο σωστά ευθυγραμμι‐
σμένο, περιστρέψτε τη λαβή μέχρι
ο τροχός να ανασηκωθεί εντελώς
από το έδαφος.
Έκδοση 2:

9.
10.

11.

Συνδέστε το μπουλονόκλειδο και,
με το γρύλο σωστά ευθυγραμμι‐
σμένο, περιστρέψτε το μπουλονό‐
κλειδο μέχρι ο τροχός να αναση‐
κωθεί εντελώς από το έδαφος.
Ξεβιδώστε τα μπουλόνια του τρο‐
χού.
Αντικαταστήστε τον τροχό.
Βιδώστε τα μπουλόνια του τρο‐
χού.
Κατεβάστε το όχημα.
Τοποθετήστε το μπουλονόκλειδο
φροντίζοντας να εφαρμόσει σω‐
στά και σφίξτε τα μπουλόνια χια‐
στί. Η ροπή σύσφιξης είναι
140 Nm.
Ευθυγραμμίστε την οπή της βαλ‐
βίδας στο τάσι με τη βαλβίδα του
ελαστικού πριν το τοποθετήσετε.
Τοποθετήστε τις τάπες των μπου‐
λονιών τροχού.
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12. Μόνο μοντέλο σπορ:

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.
Εισάγετε τους δύο πίσω πείρους
στις οπές στο πλαίσιο μαρσπιέ και
διπλώστε προς τα πάνω το κά‐
λυμμα για να κουμπώσει.
13. Αποθηκεύστε τον τροχό που αντι‐
καταστήσατε 3 300 και τα εργα‐
λεία του οχήματος 3 296.
14. Ελέγξτε την πίεση στο νέο ελα‐
στικό που τοποθετήσατε και τη
ροπή σύσφιξης των μπουλονιών
το συντομότερο δυνατόν.
Το προβληματικό ελαστικό πρέπει να
αντικατασταθεί ή να επιδιορθωθεί.
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Εφεδρικός τροχός
Ο εφεδρικός τροχός ανάγκης θεωρεί‐
ται προσωρινός ανάλογα με τη διά‐
στασή του σε σχέση με τους υπόλοι‐
πους τροχούς που έχουν τοποθετηθεί
στο όχημα και τις σχετικές διατάξεις
κάθε χώρας.
Ο εφεδρικός τροχός φέρει σιδερένια
ζάντα.
Η χρήση εφεδρικού τροχού μικρότε‐
ρου από τους άλλους τροχούς του
οχήματος ή σε συνδυασμό με χειμε‐
ρινά ελαστικά, επηρεάζει την οδηγική
συμπεριφορά του οχήματος. Αντικα‐
ταστήστε το προβληματικό ελαστικό
το συντομότερο δυνατόν.

Ο εφεδρικός τροχός βρίσκεται στο
χώρο αποσκευών, κάτω από το κά‐
λυμμα του δαπέδου. Είναι ασφαλι‐
σμένος σε μία εσοχή με μία πετα‐
λούδα.
Η φωλιά του εφεδρικού τροχού δεν εί‐
ναι σχεδιασμένη για ελαστικά όλων
των επιτρεπτών διαστάσεων. Εάν ο
τροχός μεγαλύτερων διαστάσεων
από τον εφεδρικό πρέπει να αποθη‐
κευθεί στη φωλιά του εφεδρικού τρο‐
χού μετά την αλλαγή του, το κάλυμμα
του δαπέδου μπορεί να τοποθετηθεί
επάνω στον προεξέχοντα τροχό.
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Εφεδρικός τροχός ανάγκης

Όταν χρησιμοποιείται ο εφεδρικός
τροχός ανάγκης, μπορεί να επηρεα‐
στεί η οδηγική συμπεριφορά του οχή‐
ματος. Αντικαταστήστε ή επιδιορθώ‐
στε το προβληματικό ελαστικό το συ‐
ντομότερο δυνατόν.
Τοποθετείτε μόνο έναν εφεδρικό
τροχό ανάγκης στο όχημα. Μην οδη‐
γείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από
80 km/h. Στρίβετε αργά. Μη χρησιμο‐
ποιείτε τον προσωρινό εφεδρικό
τροχό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Εάν στο όχημά σας κλατάρει κάποιο
από τα πίσω ελαστικά ενώ ρυμουλ‐
κείτε άλλο όχημα, τοποθετήστε τον
προσωρινό εφεδρικό τροχό μπροστά
και το κανονικό ελαστικό πίσω.
Αντιολισθητικές αλυσίδες 3 300.

Ελαστικά μονής κατεύθυνσης

Τοποθετήστε τα ελαστικά μονής κα‐
τεύθυνσης έτσι, ώστε να περιστρέφο‐
νται προς την κατεύθυνση οδήγησης.
Η φορά κύλισης επισημαίνεται με ένα
σύμβολο (π.χ. ένα βέλος) στο πλευ‐
ρικό τοίχωμα του ελαστικού.

Για τα ελαστικά που τοποθετούνται
αντίθετα από τη φορά κύλισης
ισχύουν τα παρακάτω:
■ Η οδηγική συμπεριφορά του οχή‐
ματος μπορεί να επηρεαστεί. Αντι‐
καταστήστε ή επιδιορθώστε το προ‐
βληματικό ελαστικό το συντομότερο
δυνατόν.
■ Πρέπει να οδηγείτε πολύ προσε‐
κτικά όταν το οδόστρωμα είναι
βρεγμένο ή εάν έχει καλυφθεί με
χιόνι.

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 καλώ‐
δια βοηθητικής εκκίνησης και την
μπαταρία ενός δεύτερου οχήματος.

9 Προειδοποίηση
Κατά την εκκίνηση με βοηθητικά
καλώδια απαιτείται μεγάλη προ‐
σοχή. Οποιαδήποτε απόκλιση
από τις παρακάτω οδηγίες μπορεί
να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζη‐
μιά λόγω έκρηξης της μπαταρίας,
καθώς και σε βλάβη στο ηλεκτρικό
σύστημα και των δύο οχημάτων.

9 Προειδοποίηση
Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με
τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα
σας ή με βαμμένες επιφάνειες. Τα
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υγρά περιέχουν θειικό οξύ το
οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυ‐
ματισμό και ζημιά σε περίπτωση
άμεσης επαφής.
■ Η μπαταρία δεν πρέπει να βρίσκε‐
ται ποτέ κοντά σε ακάλυπτες φλό‐
γες ή σπινθήρες.
■ Η αποφορτισμένη μπαταρία μπορεί
να έχει ήδη παγώσει σε θερμοκρα‐
σία 0 °C. Αφήστε την παγωμένη
μπαταρία να ξεπαγώσει πριν συν‐
δέσετε τα καλώδια βοηθητικής εκκί‐
νησης.
■ Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και
ρουχισμό προστασίας όταν πραγ‐
ματοποιείτε εργασίες στην μπατα‐
ρία.
■ Χρησιμοποιήστε βοηθητική μπατα‐
ρία ίδιας τάσης (12 Volt). Η χωρητι‐
κότητά της (Ah) δεν πρέπει να είναι
πολύ μικρότερη από τη χωρητικό‐
τητα της αποφορτισμένης μπατα‐
ρίας.

■ Χρησιμοποιήστε καλώδια βοηθητι‐
κής εκκίνησης με μονωμένους
ακροδέκτες, διατομής τουλάχιστον
16 mm2 (25 mm2 για τους πετρε‐
λαιοκινητήρες).
■ Μην αποσυνδέετε την αποφορτι‐
σμένη μπαταρία από το όχημα.
■ Θέστε εκτός λειτουργίας όλους τους
καταναλωτές που δεν χρειάζεστε.
■ Μη σκύβετε πάνω από την μπατα‐
ρία κατά την εκκίνηση με βοηθητικά
καλώδια.
■ Οι ακροδέκτες των καλωδίων δεν
πρέπει να έρχονται σε επαφή με‐
ταξύ τους.
■ Τα δύο οχήματα δεν πρέπει να
ακουμπούν μεταξύ τους κατά την
εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια.
■ Τραβήξτε το χειρόφρενο και επι‐
λέξτε νεκρά - στο αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων επιλέξτε P.
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Συνδέστε τα καλώδια με την εξής
σειρά:
1. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στο
θετικό πόλο της βοηθητικής μπα‐
ταρίας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του κόκκι‐
νου καλωδίου στο θετικό πόλο της
αποφορτισμένης μπαταρίας.
3. Συνδέστε το μαύρο καλώδιο στον
αρνητικό πόλο της βοηθητικής
μπαταρίας.
4. Συνδέστε το άλλο άκρο του μαύ‐
ρου καλωδίου σε ένα σημείο γείω‐
σης του οχήματος, όπως στο
μπλοκ κινητήρα ή σε έναν κοχλία
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στερέωσης του κινητήρα. Αυτό το
σημείο σύνδεσης πρέπει να βρί‐
σκεται όσο το δυνατόν μακρύτερα
από την αποφορτισμένη μπατα‐
ρία, τουλάχιστον 60 cm.
Διευθετήστε τα καλώδια έτσι, ώστε να
μην παγιδευτούν σε περιστρεφόμενα
μέρη στο χώρο του κινητήρα.
Για να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουρ‐
γία:
1. Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα
του οχήματος που διαθέτει τη βοη‐
θητική μπαταρία.
2. Μετά από 5 λεπτά, θέστε τον κινη‐
τήρα σε λειτουργία. Οι προσπά‐
θειες εκκίνησης του οχήματος
πρέπει να γίνονται ανά 1 λεπτό και
δεν πρέπει να διαρκούν περισσό‐
τερο από 15 δευτερόλεπτα.
3. Αφήστε και τους δύο κινητήρες να
λειτουργήσουν στο ρελαντί επί
3 λεπτά περίπου, με τα καλώδια
συνδεδεμένα.

4. Ενεργοποιήστε ορισμένους κατα‐
ναλωτές (π.χ. προβολείς, θερμαι‐
νόμενο πίσω παρμπρίζ) στο
όχημα που δέχεται τη βοηθητική
εκκίνηση.
5. Ακολουθήστε ακριβώς την αντί‐
στροφη διαδικασία όταν αφαιρείτε
τα καλώδια.

Ρυμούλκηση
Ρυμούλκηση του οχήματος
Αν πρέπει να ρυμουλκηθεί το όχημά
σας, παρακαλούμε να χρησιμοποιή‐
στε το δίκτυο του σέρβις μας ή μια
επαγγελματική εταιρεία ρυμούλκη‐
σης.

Η καλύτερη μέθοδος είναι η μεταφορά
του αυτοκινήτου με όχημα οδικής βοή‐
θειας.

Φροντίδα οχήματος
Παρακαλούμε να τηρείτε τις ακόλου‐
θες διαδικασίες κατά τη ρυμούλκηση
ενός οχήματος:
■ Κανείς επιβάτης δεν πρέπει να πα‐
ραμένει μέσα στο όχημα που ρυ‐
μουλκείται.
■ Ελευθερώστε το χειρόφρενο του
ρυμουλκούμενου οχήματος και
βάλτε τη νεκρά στο κιβώτιο ταχυτή‐
των.
■ Ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα
κινδύνου.
■ Τηρείτε τα όρια ταχύτητας.
Εάν η ρυμούλκηση του αυτοκινήτου
σας από ρυμουλκό όχημα δεν είναι
εφικτή, προχωρήστε ως εξής:

Αν γίνεται ρυμούλκηση με 2 τροχούς,
ανυψώστε τους μπροστινούς κινητή‐
ριους τροχούς και ρυμουλκήστε με τα
μπροστινά ελαστικά ασφαλισμένα.
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Ξεκουμπώστε την τάπα πιέζοντας στο
σημείο με το σημάδι, και αφαιρέστε
την.
Ο κρίκος ρυμούλκησης αποθηκεύεται
μαζί με τα εργαλεία του οχήματος
3 296.
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Φροντίδα οχήματος
Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να βρί‐
σκεται στη νεκρά.
Ενεργοποιήστε τα αλάρμ και στα δύο
οχήματα.

Προσοχή
Οδηγείτε σταθερά και αργά. Η
απότομη οδήγηση μπορεί να προ‐
καλέσει ζημιά στο όχημα.
Βιδώστε μέχρι μέσα τον κρίκο ρυ‐
μούλκησης μέχρι να σταματήσει σε
οριζόντια θέση.
Συνδέστε ένα συρματόσχοινο ρυ‐
μούλκησης - ή καλύτερα μια ράβδο
ρυμούλκησης - στον κρίκο ρυμούλκη‐
σης.
Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο για τη ρυμούλ‐
κηση, και όχι για την ανάσυρση του
οχήματος.
Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης για να
απασφαλίσει η κλειδαριά της κολόνας
τιμονιού και να μπορέσετε να χειρι‐
στείτε τα φώτα φρένων, την κόρνα και
τους υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ.

Όταν ο κινητήρας δεν βρίσκεται σε λει‐
τουργία, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη
δύναμη για την πέδηση και το χειρι‐
σμό του τιμονιού.
Για να μην εισέλθουν καυσαέρια από
το ρυμουλκό όχημα, ενεργοποιήστε
τη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
και κλείστε τα παράθυρα.
Οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυ‐
τήτων: Μη ρυμουλκείτε το όχημα χρη‐
σιμοποιώντας τον κρίκο ρυμούλκη‐
σης. Η ρυμούλκηση με σχοινί μπορεί
να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο αυ‐
τόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Κατά τη
ρυμούλκηση οχήματος που διαθέτει

αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, χρησι‐
μοποιείτε επίπεδη πλατφόρμα ή εξο‐
πλισμό ανύψωσης τροχών.
Όχημα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτή‐
των: Το όχημα πρέπει να ρυμουλκη‐
θεί στραμμένο προς τα εμπρός, με τα‐
χύτητα όχι μεγαλύτερη από 88 km/h.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ή όταν
υπάρχει πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυ‐
τήτων, ο μπροστινός άξονας πρέπει
να είναι ανυψωμένος από το έδαφος.
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.
Μετά τη ρυμούλκηση ξεβιδώστε τον
κρίκο ρυμούλκησης.
Τοποθετήστε την τάπα από κάτω και
κλείστε την.
Η καλύτερη μέθοδος είναι η μεταφορά
του αυτοκινήτου με όχημα οδικής βοή‐
θειας.

Φροντίδα οχήματος

Ρυμούλκηση άλλου
οχήματος
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Προσοχή
Οδηγείτε σταθερά και αργά. Η
απότομη οδήγηση μπορεί να προ‐
καλέσει ζημιά στο όχημα.
Μετά τη ρυμούλκηση ξεβιδώστε τον
κρίκο ρυμούλκησης.
Τοποθετήστε την τάπα από κάτω και
κουμπώστε την.

Ξεκουμπώστε την τάπα πιέζοντας στο
σημείο με το σημάδι, και αφαιρέστε
την.
Ο κρίκος ρυμούλκησης αποθηκεύεται
μαζί με τα εργαλεία του οχήματος
3 296.

Βιδώστε μέχρι μέσα τον κρίκο ρυ‐
μούλκησης μέχρι να σταματήσει σε
οριζόντια θέση.
Ο κρίκος πρόσδεσης στην πίσω κάτω
πλευρά του οχήματος δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ποτέ για ρυμούλ‐
κηση.
Συνδέστε ένα συρματόσχοινο ρυ‐
μούλκησης - ή καλύτερα μια ράβδο
ρυμούλκησης - στον κρίκο ρυμούλκη‐
σης.
Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο για τη ρυμούλ‐
κηση, και όχι για την ανάσυρση ενός
οχήματος.
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Φροντίδα οχήματος

Φροντίδα της
εμφάνισης του
οχήματος
Φροντίδα εξωτερικού του
οχήματος
Κλειδαριές

Οι κλειδαριές έχουν λιπανθεί στο ερ‐
γοστάσιο με υψηλής ποιότητας γράσο
για ομφαλούς κλειδαριάς. Χρησιμο‐
ποιείτε ουσίες ξεπαγώματος μόνο σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, διότι
έχουν ιδιότητες απολίπανσης και
εμποδίζουν τη λειτουργία των κλειδα‐
ριών. Μετά τη χρήση ουσίας ξεπαγώ‐
ματος, απευθυνθείτε σε ένα συνερ‐
γείο για το γρασάρισμα των κλειδα‐
ριών.

Πλύσιμο

Η βαφή του οχήματός σας είναι εκτε‐
θειμένη στο περιβάλλον. Πρέπει να
πλένετε και να κερώνετε το όχημά σας
τακτικά. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό‐

ματο πλυντήριο αυτοκινήτων, επι‐
λέξτε ένα πρόγραμμα που περιλαμ‐
βάνει και κέρωμα.
Οι περιβαλλοντικοί ρύποι, όπως τα
περιττώματα πουλιών, τα νεκρά
έντομα, το ρετσίνι και η γύρη πρέπει
να αφαιρούνται αμέσως, διότι μπορεί
να προκαλέσουν ζημιά στη βαφή.
Εάν χρησιμοποιείτε πλυντήριο αυτο‐
κινήτων, πρέπει να ακολουθείτε τις
σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή
του πλυντηρίου. Οι υαλοκαθαριστή‐
ρες του μπροστινού παρμπρίζ και ο
υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρ‐
μπρίζ πρέπει να είναι απενεργοποιη‐
μένοι. Κλειδώστε το όχημα ώστε το
πορτάκι του ρεζερβουάρ να μην μπο‐
ρεί 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 θό‐
λους των τροχών.
Καθαρίζετε τις ακμές και τις πτυχές
στις ανοικτές πόρτες και το καπό του
κινητήρα, καθώς και τις περιοχές που
καλύπτονται από τις πόρτες.

Προσοχή
Χρησιμοποιείτε πάντοτε καθαρι‐
στικό παράγοντα με pH μεταξύ 4
και 9.
Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικούς
παράγοντες σε επιφάνειες που
αναπτύσσονται πολύ υψηλές επι‐
φάνειες.
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για το
γρασάρισμα των μεντεσέδων όλων
των θυρών.
Μην καθαρίζετε το χώρο του κινητήρα
με σύστημα καθαρισμού με ατμό ή σύ‐
στημα 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 κε‐
ριού στα παράθυρα θα εμποδίσουν
την ορατότητά σας.

Φροντίδα οχήματος
Μη χρησιμοποιείτε σκληρά αντικεί‐
μενα για να αφαιρέσετε τους λεκέδες
πίσσας. Χρησιμοποιείτε σπρέι αφαί‐
ρεσης πίσσας στις βαμμένες
επιφάνειες.

Τα πλαστικά μέρη του αμαξώματος
δεν πρέπει να επαλείφονται με κερί ή
γυαλιστικές ουσίες.

Εξωτερικά φώτα

Χρησιμοποιείτε ένα απαλό πανί που
δεν αφήνει χνούδι ή ένα πετσί σε συν‐
δυασμό με καθαριστικό τζαμιών και
ένα προϊόν για την αφαίρεση υπολειμ‐
μάτων εντόμων.
Όταν καθαρίζετε το πίσω παρμπρίζ,
προσέχετε ώστε να μην υποστεί ζημιά
η αντίσταση στην εσωτερική επιφά‐
νεια του παρμπρίζ.
Για την αφαίρεση του πάγου με μηχα‐
νικά μέσα, χρησιμοποιείτε ειδική ξύ‐
στρα πάγου. Πιέστε δυνατά την ξύ‐
στρα επάνω στο τζάμι έτσι, ώστε η
βρομιά να μην εισχωρήσει κάτω από
την ξύστρα και προκαλέσει ζημιά στο
τζάμι.
Καθαρίζετε τα βρόμικα μάκτρα υαλο‐
καθαριστήρων χρησιμοποιώντας ένα
απαλό πανί και καθαριστικό τζαμιών.

Τα καλύμματα των προβολέων και
των υπόλοιπων φώτων είναι πλα‐
στικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή
καυστικά καθαριστικά ή ξύστρα πά‐
γου και μην τα καθαρίζετε στεγνά.

Γυάλισμα και κέρωμα

Κερώνετε το όχημα τακτικά (το αργό‐
τερο 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 μεμ‐
βράνη, η οποία καταργεί την ανάγκη
για κέρωμα.

Παρμπρίζ και μάκτρα
υαλοκαθαριστήρων
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Ηλιοροφή

Ποτέ μην την καθαρίζετε με διαλυτικά
ή λειαντικά καθαριστικά, βενζίνη,
ισχυρά καθαριστικά (π.χ. καθαριστικά
χρώματος, διαλύματα που περιέχουν
ασετόν κ.λπ.), όξινα ή αλκαλικά μέσα
ή λειαντικά υλικά. Μην επαλείφετε με
κερί ή γυαλιστικά το μεσαίο τμήμα της
ηλιοροφής.

Ζάντες και ελαστικά

Μη χρησιμοποιείτε πλυστικά υψηλής
πίεσης.
Καθαρίζετε τις ζάντες με καθαριστικό
ζαντών ουδέτερου pH.
Οι ζάντες είναι βαμμένες και μπορείτε
να τις επαλείψετε με τα ίδια προϊόντα
που χρησιμοποιείτε για το αμάξωμα.

Ζημιά στη βαφή

Επιδιορθώστε τις μικρές ζημιές στη
βαφή με στικ επιδιόρθωσης χρώμα‐
τος πριν σχηματιστεί σκουριά. Τα ση‐
μεία που έχουν υποστεί μεγαλύτερη
ζημιά ή που έχουν σκουριάσει πρέπει
να επισκευάζονται στο συνεργείο.
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Κάτω πλευρά αμαξώματος

Ορισμένες επιφάνειες στην κάτω
πλευρά του αμαξώματος έχουν καλυ‐
φθεί με PVC, ενώ άλλα κρίσιμα σημεία
φέρουν μια ανθεκτική προστατευτική
επίστρωση κεριού.
Μετά το πλύσιμο της κάτω πλευράς
του αμαξώματος, πρέπει να ελέγχετε
την περιοχή και να την κερώνετε εάν
είναι απαραίτητο.
Τα υλικά από άσφαλτο/καουτσούκ
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην
επίστρωση PVC. Οι εργασίες στην
κάτω πλευρά του αμαξώματος πρέπει
να πραγματοποιούνται σε συνεργείο.
Πριν και μετά τη χειμερινή περίοδο,
πρέπει να πλένετε την κάτω πλευρά
του αμαξώματος και να ελέγχετε την
προστατευτική επίστρωση κεριού.

Φροντίδα εσωτερικού του
οχήματος
Εσωτερικό οχήματος και
ταπετσαρία οχήματος

Καθαρίζετε το εσωτερικό του οχήμα‐
τος, συμπ. του ταμπλό και των πλαι‐
σίων, μόνο με ένα στεγνό πανί ή κα‐
θαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτων.
Καθαρίστε τη δερμάτινη ταπετσαρία
με καθαρό νερό και μαλακό πανί. Σε
περίπτωση έντονης βρομιάς, χρησι‐
μοποιήστε προϊόν φροντίδας δερμά‐
τινων επιφανειών.
Πρέπει να καθαρίζετε το ταμπλό χρη‐
σιμοποιώντας μόνο ένα απαλό υγρό
πανί.
Καθαρίζετε την υφασμάτινη επένδυση
με ηλεκτρικό σκουπάκι και βούρτσα.
Για να αφαιρέσετε τυχόν λεκέδες, χρη‐
σιμοποιήστε καθαριστικό ταπετσα‐
ρίας αυτοκινήτων.
Το ύφασμα των ρούχων μπορεί να ξε‐
βάφει. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκα‐
λέσει αποχρωματισμούς, ιδίως στις
ανοιχτόχρωμες ταπετσαρίες. Οι λεκέ‐

δες και οι αποχρωματισμοί που μπο‐
ρούν να αφαιρεθούν πρέπει να καθα‐
ρίζονται το συντομότερο δυνατόν.
Καθαρίζετε τις ζώνες ασφαλείας με
χλιαρό νερό ή καθαριστικό εσωτερι‐
κού αυτοκινήτων.

Προσοχή
Κλείνετε τα φερμουάρ στα ρούχα
σας, διότι εάν είναι ανοικτά μπορεί
να προκαλέσουν ζημιά στην επέν‐
δυση των καθισμάτων.

Πλαστικά και λαστιχένια μέρη

Για τον καθαρισμό των πλαστικών και
λαστιχένιων μερών, μπορείτε να χρη‐
σιμοποιήσετε το ίδιο καθαριστικό που
χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό του
αμαξώματος. Χρησιμοποιήστε καθα‐
ριστικό εσωτερικού αυτοκινήτων εάν
χρειαστεί. Μη χρησιμοποιείτε άλλη
ουσία. Αποφύγετε τα διαλυτικά και
ιδίως τη βενζίνη. Μη χρησιμοποιείτε
πλυστικά υψηλής πίεσης.

Σέρβις και συντήρηση

Σέρβις και συντήρηση

Γενικές πληροφορίες
Πληροφορίες σέρβις

Γενικές πληροφορίες .................. 317
Προγραμματισμένη συντήρηση .. 318
Συνιστώμενα υγρά, λιπαντικά
και εξαρτήματα ........................... 324

Για να διασφαλιστεί η οικονομική και
ασφαλής λειτουργία του οχήματός
σας και να διατηρηθεί η αξία του, έχει
πολύ μεγάλη σημασία όλες οι εργα‐
σίες συντήρησης να πραγματοποιού‐
νται στα χρονικά διαστήματα που κα‐
θορίζονται.

Βεβαιώσεις

Η βεβαίωση του σέρβις καταχωρείται
στα προβλεπόμενα σημεία στο Βιβλίο
Σέρβις και Εγγύησης. Συμπληρώνεται
η ημερομηνία και η χιλιομετρική έν‐
δειξη μαζί με τη σφραγίδα και την υπο‐
γραφή του συνεργείου που πραγμα‐
τοποιεί το σέρβις.
Βεβαιωθείτε ότι το Βιβλίο Σέρβις και
Εγγύησης συμπληρώνεται σωστά
διότι οι συνεχείς αποδείξεις διενέρ‐
γειας σέρβις είναι απαραίτητες σε πε‐
ρίπτωση αξιώσεων στο πλαίσιο της
εγγύησης ή καλής θέλησης, και επί‐
σης η σωστή τήρηση του Βιβλίου θεω‐
ρείται πλεονέκτημα όταν θα πουλή‐
σετε το όχημα.

Παρακολούθηση διάρκειας
ζωής λαδιού για
πετρελαιοκινητήρες
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Τα διαστήματα σέρβις βασίζονται σε
αρκετές παραμέτρους ανάλογα με τη
χρήση και υπολογίζονται βάσει αυτών
των παραμέτρων.
Η παρακολούθηση διάρκειας ζωής
λαδιού κινητήρα σας ενημερώνει πότε
πρέπει να αλλάξετε το λάδι. 3 93
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Προγραμματισμένη συντήρηση
Προγράμματα σέρβις
Μεσοδιάστημα συντήρησης
Κάθε 1 χρόνο / 15000 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.
Για οχήματα εξοπλισμένα με σύστημα παρακολούθησης διάρκειας ζωής λαδιού:
Αν εμφανιστεί ο κωδικός αριθμός 82 στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού (DIC) και η προηγούμενη συντήρηση είχε πραγμα‐
τοποιηθεί τουλάχιστον 10 μήνες πριν, τότε η σχετική συντήρηση πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί.
Εργασία σέρβις

Συντήρηση I Συντήρηση IΙ
R

R

ζημιά.2)

I

I

κινητήρα.3)

I

I

I

I

Αντικατάσταση λαδιού κινητήρα και φίλτρου.1)
Επιθεώρηση για τυχόν διαρροές ή
Επιθεώρηση του φίλτρου αέρα

Επιθεώρηση των ελαστικών ως προς την πίεση και τη φθορά.

1)

2)
3)

Αν οδηγείτε σε δυσχερείς συνθήκες: οδήγηση σε κοντινές αποστάσεις, υπερβολική χρήση ρελαντί ή οδήγηση σε περιοχές
με σκόνη, το λάδι κινητήρα και το φίλτρο μπορεί να απαιτούν αντικατάσταση πιο συχνά. Για πετρελαιοκινητήρες, αντι‐
καταστήστε όταν εμφανίζεται ο κωδικός αριθμός 82 στο DIC.
Τυχόν απώλεια υγρού σε οποιοδήποτε σύστημα του οχήματος μπορεί να αποτελεί ένδειξη προβλήματος. Το σύστημα
πρέπει να επιθεωρηθεί και να επισκευαστεί και να ελεγχθεί η στάθμη υγρού. Συμπληρώστε υγρό εάν χρειάζεται.
Εάν οδηγείτε τακτικά σε περιοχές με σκόνη, επιθεωρείτε το φίλτρο συχνότερα. Το φίλτρο ενδέχεται να χρειάζεται
αντικατάσταση συχνότερα.

Σέρβις και συντήρηση
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Εργασία σέρβις

Συντήρηση I Συντήρηση IΙ

Επιθεώρηση του συστήματος φρένων.4)

I

I

Έλεγχος της στάθμης του ψυκτικού κινητήρα και του υγρού συστήματος πλύσης παρμπρίζ και I
συμπλήρωση υγρού ανάλογα με την περίπτωση.

I

I

I

I

I

Επιθεώρηση των ιμάντων κίνησης.

I

I

Πραγματοποίηση τυχόν πρόσθετων εργασιών - βλ. σχετική ενότητα.

I

I

Έλεγχος για διορθωτικές ενέργειες.

I

I

–

R

Επιθεώρηση των μερών της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης.5)
Έλεγχος των μάκτρων υαλοκαθαριστήρων και της λειτουργίας των εξωτερικών

Αλλαγή του υγρού

4)

5)

6)

7)

φρένων.7)

φώτων.6)

Ελέγξτε οπτικά τις σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες φρένων για να διαπιστώσετε εάν μαγκώνουν, εάν
παρουσιάζουν διαρροή, ρωγμές, φθορά από τριβή, κ.λπ. Επιθεωρήστε τα τακάκια των δισκόφρενων για φθορά και
ελέγξτε 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.
Ελέγξτε οπτικά την μπροστινή και πίσω ανάρτηση και το σύστημα διεύθυνσης για ζημιά, χαλαρότητα, για εξαρτήματα
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.
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.
Εάν οδηγείτε σε δυσχερείς συνθήκες: οδήγηση σε λοφώδεις ή ορεινές περιοχές ή συχνή ρυμούλκηση τρέιλερ, το υγρό
φρένων ενδέχεται να χρειάζεται αλλαγή συχνότερα.
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Εργασία σέρβις

Συντήρηση I Συντήρηση IΙ
–

I

–

I

Επιθεώρηση των μερών κινητήρα-κιβωτίου ταχυτήτων και του συστήματος μετάδοσης κίνησης. –

I

–

I

Επιθεώρηση του συστήματος ψύξης του κινητήρα.8)
Επιθεώρηση των μερών του συστήματος
Λίπανση των μερών του

αμαξώματος.10)

συγκράτησης.9)

I: Επιθεώρηση αυτών των εξαρτημάτων και των σχετικών μερών. Αν απαιτείται, διορθώστε, καθαρίστε, αναπληρώστε, ρυθ‐
μίστε ή αντικαταστήστε.
R: Αντικατάσταση ή αλλαγή.

8)

9)

10)

Ελέγξτε οπτικά τους εύκαμπτους σωλήνες και αντικαταστήστε τους εάν έχουν ρωγμές, διογκώσεις ή αλλοιώσεις.
Επιθεωρήστε όλους του σωλήνες, τα ρακόρ και τα κολιέ, αντικαταστήστε τα 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.
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.
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.

Σέρβις και συντήρηση
Εργασία σέρβις

Μεσοδιάστημα

Αντικατάσταση φίλτρου
γύρης.

Κάθε 45000 km / 2 χρόνια

Αντικατάσταση του φίλτρου
αέρα.

Κάθε 60000 km / 4 χρόνια

Αντικατάσταση των μπουζί.

LXT: κάθε 30000 km / 2 χρόνια
LUJ, LUV, LDE και 2H0: κάθε 60000 km / 4 χρόνια
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Αντικατάσταση του καλωδίου LXT: κάθε 45000 km / 3 χρόνια
ανάφλεξης.
Αντικατάσταση του φίλτρου
καυσίμου Diesel.

Κάθε 60000 km / 2 χρόνια

Αλλαγή ψυκτικού κινητήρα.

Κάθε 240000 km / 5 χρόνια

Αλλαγή λαδιού αυτόματου
κιβωτίου ταχυτήτων.

Κάθε 150000 km / 10 χρόνια για κανονικές συνθήκες, κάθε 75000 km / 5 χρόνια για δυσχερείς
συνθήκες

Αντικατάσταση του ιμάντα
παρελκομένων κινητήρα.

LDE και 2H0 με ιμάντα: κάθε 90000 km / 10 χρόνια
LUD: κάθε 150000 km / 10 χρόνια

Αντικατάσταση ιμάντα
χρονισμού.

LXT: κάθε 60000 km / 4 χρόνια
LUD, LUV, LDE και 2H0: κάθε 150000 km / 10 χρόνια
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Εργασία σέρβις

Μεσοδιάστημα

Έλεγχος του διάκενου
βαλβίδων, ρύθμιση εάν
χρειάζεται.

LUD, LDE και 2H0: κάθε 150000 km / 10 χρόνια

Αντικατάσταση της καδένας
χρονισμού.

LUJ, LNP: κάθε 240000 km / 10 χρόνια

Σέρβις και συντήρηση
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Γενικά εξαρτήματα προς συντήρηση
Εξάρτημα
Εργασία σέρβις
Όλα

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.

Αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων

Αλλάξτε το λάδι και το φίλτρο του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων εάν οδηγείτε το όχημα κυρίως σε
μία από τις παρακάτω συνθήκες:
Σε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη όπου η εξωτερική θερμοκρασία συνήθως
ανέρχεται στους 32 °C ή ψηλότερα.
Σε λοφώδεις ή ορεινές περιοχές.
Όταν ρυμουλκείτε συχνά τρέιλερ.
Εάν χρησιμοποιείτε το όχημα ως ταξί, περιπολικό ή για διανομές.

Ζώνες

Ελέγξτε οπτικά τον ιμάντα για φθορά, υπερβολικές ρωγμές ή εμφανή ζημιά.
Αντικαταστήστε τον ιμάντα εάν είναι απαραίτητο.

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 με μανόμετρο.

Ευθυγράμμιση
τροχών

Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τις θέσεις των ελαστικών και πραγματοποιήστε ζυγοστάθμιση.
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Πρόσθετες εργασίες
σέρβις
Δυσμενείς συνθήκες
λειτουργίας o

Ως δυσμενείς χαρακτηρίζονται οι συν‐
θήκες λειτουργίας κατά τις οποίες
ισχύει συχνά μία ή περισσότερες από
τις παρακάτω περιπτώσεις:
■ κρύες εκκινήσεις
■ οδήγηση τύπου "σταμάτα-ξεκίνα"
■ ρυμούλκηση τρέιλερ
■ οδήγηση σε δρόμους με μεγάλη
κλίση ή/και μεγάλο υψόμετρο
■ κακή ποιότητα οδοστρώματος
■ άμμος και σκόνη
■ ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρα‐
σίας
Τα αυτοκίνητα της αστυνομίας, τα ταξί
και τα αυτοκίνητα σχολών οδήγησης
ανήκουν επίσης στα οχήματα που λει‐
τουργούν υπό δυσμενείς συνθήκες
λειτουργίας.

Σε δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας,
ορισμένες προγραμματισμένες εργα‐
σίες σέρβις μπορεί να χρειαστεί να
πραγματοποιούνται συχνότερα από
τα προγραμματισμένα διαστήματα.
Ζητήστε τη συμβουλή τεχνικού για τις
απαιτούμενες εργασίες σέρβις, ανά‐
λογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες
λειτουργίας του οχήματός σας.

Συνιστώμενα υγρά,
λιπαντικά και
εξαρτήματα
Συνιστώμενα υγρά και
λιπαντικά
Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα που
πληρούν τις συνιστώμενες προδια‐
γραφές. Τυχόν ζημιά που προκύπτει
από τη χρήση προϊόντων που δεν
πληρούν αυτές τις προδιαγραφές δεν
καλύπτεται από την εγγύηση.

9 Προειδοποίηση
Τα υλικά λειτουργίας είναι επι‐
βλαβή και ενδεχομένως δηλητη‐
ριώδη. Ο χειρισμός τους απαιτεί
προσοχή. Δώστε προσοχή στις
πληροφορίες που αναγράφονται
στην συσκευασία.

Σέρβις και συντήρηση
Λάδι κινητήρα

Το λάδι του κινητήρα διακρίνεται από
την ποιότητα και το ιξώδες του. Η
ποιότητα 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.
Ποιότητα λαδιού κινητήρα
dexos 2
Βενζινοκινητήρες και
πετρελαιοκινητήρες
ACEA A3/
B3,
ACEA A3/
B4,
ACEA C3,
API SM,
API SN

LXT μόνο (εάν δεν
υπάρχει διαθέσιμο
λάδι κινητήρα εγκεκρι‐
μένο από την dexos)

Επιλογή του σωστού λαδιού κινητήρα
Η επιλογή του σωστού λαδιού κινη‐
τήρα εξαρτάται από τις ενδεδειγμένες
προδιαγραφές λαδιού και το βαθμό
ιξώδους.
Χρησιμοποιείτε και ζητάτε λάδια κινη‐
τήρα με το σήμα πιστοποίησης dexos.
Τα λάδια που πληρούν τις απαιτήσεις
του οχήματός σας πρέπει να έχουν το
σήμα πιστοποίησης dexos στο δο‐
χείο. Αυτό το σήμα πιστοποίησης δεί‐
χνει το λάδι έχει εγκριθεί σύμφωνα με
τις προδιαγραφές dexos.
Η πλήρωση του οχήματός σας πραγ‐
ματοποιήθηκε στο εργοστάσιο με
εγκεκριμένο λάδι κινητήρα dexos.
Χρησιμοποιείτε μόνο λάδι κινητήρα
που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις προ‐
διαγραφές dexos ή ένα αντίστοιχο
λάδι κινητήρα του κατάλληλου βαθ‐
μού ιξώδους.
Αν δεν είστε βέβαιοι αν το λάδι σας
έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις προδια‐
γραφές dexos, ρωτήστε τον αντιπρό‐
σωπο σέρβις.
Χρήση υποκατάστατων λαδιών κινη‐
τήρα αν το dexos δεν είναι διαθέσιμο:
Στην περίπτωση που το εγκεκριμένο
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λάδι κινητήρα από τη dexos δεν είναι
διαθέσιμο σε μια αλλαγή λαδιού ή για
τη διατήρηση της σωστής στάθμης
λαδιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
υποκατάστατο λάδι κινητήρα με τις
ιδιότητες που αναφέρονται παρα‐
πάνω. Η χρήση λαδιών που δεν πλη‐
ρούν τις προδιαγραφές dexos,
ωστόσο, μπορεί να έχει ως αποτέλε‐
σμα μειωμένες επιδόσεις ή ζημιά στον
κινητήρα υπό ορισμένες συνθήκες.
Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα
Μπορείτε να αναμίξετε λάδια διαφο‐
ρετικών κατασκευαστών και μαρκών
με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις
προδιαγραφές του απαιτούμενου λα‐
διού κινητήρα (ποιότητα και ιξώδες).
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο λάδι κινη‐
τήρα απαιτούμενης ποιότητας, μπο‐
ρείτε να χρησιμοποιήσετε το πολύ
1 λίτρο λάδι ACEA A3/B4 ή A3/B3
(μόνο μία φορά ανάμεσα σε κάθε αλ‐
λαγή λαδιού). Το λάδι πρέπει να έχει
το σωστό δείκτη ιξώδους.
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Η χρήση λαδιού κινητήρα ποιότητας
μόνο ACEA A1/B1 ή μόνο A5/B5 απα‐
γορεύεται, διότι μπορεί μακροπρόθε‐
σμα να προκαλέσει ζημιά στον
κινητήρα υπό συγκεκριμένες συνθή‐
κες λειτουργίας.
Πρόσθετα λαδιού κινητήρα
Η χρήση προσθέτων λαδιού κινητήρα
μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να
ακυρώσει την εγγύηση.
Βαθμοί ιξώδους λαδιού κινητήρα

SAE 5W-30 είναι ο καλύτερος βαθμός
ιξώδους για το όχημά σας. Μη χρησι‐
μοποιείτε λάδια άλλων βαθμών ιξώ‐
δους όπως SAE 10W-30, 10W-40 ή
20W-50.
Λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία:
Αν βρίσκεστε σε περιοχή με πολύ
κρύο, όπου η θερμοκρασία πέφτει
κάτω από -25°C, πρέπει να χρησιμο‐
ποιείτε λάδι SAE 0W-30. Ένα λάδι αυ‐
τού του βαθμού ιξώδους θα παρέχει
πιο εύκολη ψυχρή εκκίνηση για τον
κινητήρα σε εξαιρετικά χαμηλές θερ‐
μοκρασίες. Όταν επιλέγετε ένα λάδι

του κατάλληλου βαθμού ιξώδους βε‐
βαιωθείτε ότι επιλέγετε πάντα ένα λάδι
που πληροί τις προδιαγραφές dexos.
■ Έως -25°C και κάτω: 0W-30,
0W-40.
■ Έως -25°C: 5W-30, 5W-40.
■ Έως και -20°C: 10W-30, 10W-40
(μόνο για LXT).
■ Έως και -15°C: 15W-30, 15W-40
(μόνο για LXT).
Ο βαθμός ιξώδους SAE παρέχει πλη‐
ροφορίες για την πυκνότητα του λα‐
διού. Η κατηγορία ιξώδους πολύτυ‐
πων λαδιών επισημαίνεται με δύο
αριθμούς.
Ο πρώτος αριθμός, που ακολουθείται
από το γράμμα W, δείχνει το ιξώδες
σε χαμηλή θερμοκρασία και ο δεύτε‐
ρος αριθμός δείχνει το ιξώδες σε
υψηλή θερμοκρασία.

Ψυκτικό και αντιψυκτικό

Χρησιμοποιείτε μόνο αντιψυκτικό μα‐
κράς διάρκειας ζωής (LLC) που δεν
περιέχει πυρίτιο.

Σέρβις και συντήρηση
Το σύστημα έχει πληρωθεί από το ερ‐
γοστάσιο με ψυκτικό, το οποίο έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει άριστη αντι‐
οξειδωτική και αντιψυκτική προστα‐
σία έως τους -27 °C περίπου. Η συ‐
γκέντρωσή του πρέπει να διατηρείται
σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η
χρήση επιπλέον προσθέτων ψυκτι‐
κού που προορίζονται για πρόσθετη
αντιδιαβρωτική προστασία ή στεγα‐
νοποίηση μικρών διαρροών μπορεί
να προκαλέσει προβλήματα λειτουρ‐
γίας. Τυχόν αξιώσεις για ζημιές που
οφείλονται στη χρήση επιπλέον προ‐
σθέτων ψυκτικού δεν γίνονται δεκτές.

Υγρό φρένων και υγρό
συμπλέκτη

Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό φρένων
DOT4.
Με την πάροδο του χρόνου, το υγρό
φρένων απορροφά υγρασία με απο‐
τέλεσμα να μειώνεται η αποτελεσμα‐
τικότητα των φρένων. Για αυτό το
λόγο, το υγρό φρένων πρέπει να αντι‐
καθίσταται στο συγκεκριμένο διά‐
στημα.

Το υγρό φρένων πρέπει να φυλάσσε‐
ται σε σφραγισμένο δοχείο για να
αποτραπεί η απορρόφηση υγρασίας.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων δεν
θα ρυπανθεί.

Προσοχή
Εάν χρησιμοποιηθεί υγρό φρένων
χαμηλής ποιότητας, μπορεί να
προκληθεί διάβρωση στα εσωτε‐
ρικά μέρη του συστήματος φρέ‐
νων, με αποτέλεσμα η απόδοση
του συστήματος φρένων να είναι
μειωμένη, γεγονός που αποτελεί
κίνδυνο για την ασφάλεια. Χρησι‐
μοποιείτε πάντοτε υγρό φρένων
υψηλής ποιότητας, εγκεκριμένο
για το μοντέλο του οχήματός σας.
Συνιστούμε γνήσιο υγρό φρένων
GM.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Αριθμός πλαισίου
οχήματος

Αριθμός πλαισίου οχήματος ....... 328
Στοιχεία οχήματος ...................... 331

Ο αριθμός πλαισίου οχήματος είναι
επίσης ορατός από το μπροστινό
παρμπρίζ.
Ο αριθμός πλαισίου του οχήματος
βρίσκεται στο δάπεδο του οχήματος
στη δεξιά πλευρά, κάτω από ένα κά‐
λυμμα ανάμεσα στην μπροστινή
πόρτα και το κάθισμα.
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Έκδοση 2:

Έκδοση 1:

Η πινακίδα αριθμού πλαισίου βρίσκε‐
ται στο χώρο κινητήρα.

Η πινακίδα αριθμού πλαισίου βρίσκε‐
ται στο πλαίσιο της μπροστινής αρι‐
στερής πόρτας.

Πληροφορίες στην πινακίδα τύπου:
1 = Αριθμός πλαισίου οχήματος
2 = Αριθμός έγκρισης τύπου
3 = Κατασκευαστής
4 = Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχή‐
ματος (σε kg)
5 = Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχή‐
ματος με ρυμουλκούμενο (σε
kg)
6 = Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
στον μπροστινό άξονα (σε kg)
7 = Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
στον πίσω άξονα (σε kg)
8 = Στοιχεία για το όχημα ή τη χώρα
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Το συνδυασμένο συνολικό φορτίο
στον μπροστινό και πίσω άξονα δεν
πρέπει να υπερβαίνει το επιτρεπό‐
μενο μικτό βάρος του οχήματος. Για
παράδειγμα, εάν ο μπροστινός άξο‐
νας φέρει το μέγιστο επιτρεπόμενο
φορτίο, ο πίσω άξονας μπορεί να φέ‐
ρει μόνο φορτίο το οποίο είναι ίσο με
το μικτό βάρος του οχήματος μείον το
φορτίο του μπροστινού άξονα.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζο‐
νται σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευ‐
ρωπαϊκής Κοινότητας. Διατηρούμε το
δικαίωμα τροποποιήσεων. Τα τεχνικά
χαρακτηριστικά στα έγγραφα του οχή‐
ματος υπερισχύουν πάντοτε των στοι‐
χείων που αναγράφονται στο παρόν
εγχειρίδιο.
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Στοιχεία οχήματος
Στοιχεία κινητήρα

Εμπορική ονομασία
Κωδικός αναγνώρισης κινητήρα

1.4 T
LUJ

1.6 D
LXT

1.6 D
LDE

1.8 D
2H0

1.7 Dsl
LUD

2.0 Dsl
LNP

Αριθμός κυλίνδρων

4

4

4

4

4

4

1364

1598

1598

1796

1686

1998

Ισχύς κινητήρα [kW]

103

80

91

104

96

120

σε σ.α.λ.

6000

6000

6200

6200

4000

3800

Ροπή [Nm]

200

150

155

176

300

360

σε σ.α.λ.

1850-4900

4200

4000

3800

2000-2500

2000

Τύπος καυσίμου

Βενζίνη

Βενζίνη

Βενζίνη

Βενζίνη

Πετρέλαιο

Πετρέλαιο

συνιστώμενος

95

91

95

95

επιτρεπόμενος

91

87

91

91

Κυβισμός

[cm3]

Αριθμός οκτανίων RON
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Επιδόσεις
4-θυρο
Κινητήρας
Σύστημα διεύθυνσης1)

LXT

LDE
HPS/EPS

2H0
HPS/EPS

LUD
HPS/EPS

LNP
HPS/EPS

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

185

190/195

200/200

–/200

205/215

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

177

185/190

195/203

–/–

209/210

Τελική ταχύτητα2) [km/h]

5-θυρο δυόμισι όγκων
Κινητήρας
Σύστημα διεύθυνσης1)

LUJ
HPS/EPS

LXT

LDE
HPS/EPS

2H0
HPS/EPS

LUD
HPS/EPS

LNP
HPS/EPS

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

–/195

3)

185/190

195/195

-/200

200/205

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

–/–

3)

180/182

190/193

–/–

200/205

Τελική ταχύτητα2) [km/h]

1)
2)
3)

HPS: Υδραυλικά υποβοηθούμενο τιμόνι, EPS: Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι
Η αναφερόμενη μέγιστη ταχύτητα μπορεί να επιτευχθεί με το απόβαρο (χωρίς τον οδηγό) συν 200 kg ωφέλιμου φορτίου.
Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να μειώσει την αναγραφόμενη μέγιστη ταχύτητα του οχήματος.
Η τιμή δεν ήταν διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.
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Στέισον βάγκον
Κινητήρας
Σύστημα διεύθυνσης1)

LUJ
HPS/EPS

LDE
HPS/EPS

2H0
HPS/EPS

LUD
HPS/EPS

LNP
HPS/EPS

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

–/200

186/191

200/200

–/200

200/210

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

–/–

–/–

192/200

–/–

198/207

Τελική ταχύτητα2) [km/h]

1)
2)

HPS: Υδραυλικά υποβοηθούμενο τιμόνι, EPS: Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι
Η αναφερόμενη μέγιστη ταχύτητα μπορεί να επιτευχθεί με το απόβαρο (χωρίς τον οδηγό) συν 200 kg ωφέλιμου φορτίου.
Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να μειώσει την αναγραφόμενη μέγιστη ταχύτητα του οχήματος.
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Κατανάλωση καυσίμου - εκπομπές CO2
4-θυρο

Μηχανικό / αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
Κινητήρας
Σύστημα διεύθυνσης4)

LXT

LDE
EPS

LDE
HPS

εντός πόλης [l/100 km]

9,8/12,0

8,6/9,9

9,0/10,3

εκτός πόλης [l/100 km]

5,7/5,8

5,1/5,3

5,3/5,6

μικτός κύκλος [l/100 km]

7,2/8,1

6,4/7,0

6,6/7,3

CO2 [g/km]

171/192

149/164

155/170

Κινητήρας
Σύστημα διεύθυνσης4)

2H0
EPS

2H0
HPS

LUD
EPS

LNP
EPS

LNP
HPS

εντός πόλης [l/100 km]

8,5/9,5

8,7/10,1

5,5/–

6,0/7,7

6,8/8,3

εκτός πόλης [l/100 km]

4,9/5,3

5,1/5,4

3,9/–

4,2/4,8

4,3/5,0

μικτός κύκλος [l/100 km]

6,2/6,9

6,4/7,1

4,5/–

4,8/5,9

5,2/6,2

CO2 [g/km]

146/161

151/166

117/–

126/154

138/164

4)

HPS: Υδραυλικά υποβοηθούμενο τιμόνι, EPS: Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι

Τεχνικά χαρακτηριστικά
5-θυρο δυόμισι όγκων

Μηχανικό / αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
Κινητήρας
Σύστημα διεύθυνσης4)

LUJ
EPS

LXT

LDE
EPS

LDE
HPS

εντός πόλης [l/100 km]

7,4/–

5)/5)

8,6/9,9

9,0/10,3

4,6/-

5)/5)

5,1/5,3

5,3/5,6

5,6/–

5)/5)

6,4/7,0

6,6/7,3

131/–

5)/5)

149/164

155/170

εκτός πόλης [l/100 km]
μικτός κύκλος [l/100 km]
CO2 [g/km]
Κινητήρας
Σύστημα διεύθυνσης4)

2H0
EPS

2H0
HPS

LUD
EPS

LNP
EPS

LNP
HPS

εντός πόλης [l/100 km]

8,5/9,5

8,7/10,1

5,5/–

6,0/7,7

6,8/8,3

εκτός πόλης [l/100 km]

4,9/5,3

5,1/5,4

3,9/–

4,2/4,8

4,3/5,0

μικτός κύκλος [l/100 km]

6,2/6,9

6,4/7,1

4,5/–

4,8/5,9

5,2/6,2

CO2 [g/km]

146/161

151/166

117/–

126/154

138/164

4)
5)

HPS: Υδραυλικά υποβοηθούμενο τιμόνι, EPS: Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι
Η τιμή δεν ήταν διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.
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Στέισον βάγκον

Μηχανικό / αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
Κινητήρας
Σύστημα διεύθυνσης4)

LUJ
EPS

LDE
EPS

LDE
HPS

2H0
EPS

2H0
HPS

εντός πόλης [l/100 km]

7,4/–

8,7/–

9,1/–

8,8/9,8

9,2/10,4

εκτός πόλης [l/100 km]

4,7/–

5,2/–

5,4/–

5,2/5,3

5,3/5,6

μικτός κύκλος [l/100 km]

5,7/–

6,4/–

6,8/–

6,5/7,0

6,7/7,2

CO2 [g/km]

134/–

151/–

157/–

152/164

156/170

Κινητήρας
Σύστημα διεύθυνσης4)

LUD
EPS

LNP
EPS

LNP
HPS

εντός πόλης [l/100 km]

5,4/–

6,2/7,7

6,8/8,3

εκτός πόλης [l/100 km]

4,0/–

4,1/4,8

4,3/5,0

μικτός κύκλος [l/100 km]

4,5/–

4,8/5,9

5,2/6,2

CO2 [g/km]

119/–

126/154

138/164

4)

HPS: Υδραυλικά υποβοηθούμενο τιμόνι, EPS: Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι
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Βάρος οχήματος
Απόβαρο, βασικό μοντέλο χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό

Το απόβαρο περιλαμβάνει το βάρος του οδηγού (68 kg), των αποσκευών (7 kg) και όλων των υγρών (πλήρωση ρεζερβουάρ
κατά 90 %).
4-θυρο
χωρίς/με σύστημα κλιματισμού
[kg]

Κινητήρας

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

LXT

1360/1374

1385/1399

LDE

1375/1389

1385/1399

2H0

1380/1394

1390/1404

LUD

1500/1514

–/–

LNP

1535/1549

1565/1579
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5-θυρο δυόμισι όγκων
χωρίς/με σύστημα κλιματισμού
[kg]

Κινητήρας

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

LUJ

1394/1408

–/–

LXT

6)/6)

6)/6)

LDE

1380/1394

1390/1404

2H0

1385/1399

1394/1408

LUD

1504/1518

–/–

LNP

1555/1569

1585/1599

Κινητήρας

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

LUJ

1480/1494

–/–

LDE

1435/1449

–/–

2H0

1445/1459

1475/1489

LUD

1550/1564

–/–

LNP

1595/1609

1614/1628

Στέισον βάγκον
χωρίς/με σύστημα κλιματισμού
[kg]

Απόβαρο, βασικό μοντέλο με όλο τον προαιρετικό εξοπλισμό

Το απόβαρο περιλαμβάνει το βάρος του οδηγού (68 kg), των αποσκευών (7 kg) και όλων των υγρών (πλήρωση ρεζερβουάρ
κατά 90 %).

6)

Η τιμή δεν ήταν διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.
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4-θυρο
χωρίς/με σύστημα κλιματισμού
[kg]

Κινητήρας

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

LXT

1438/1452

1463/1477

LDE

1470/1484

1480/1494

2H0

1475/1489

1485/1499

LUD

1595/1609

–/–

LNP

1630/1644

1660/1674

Κινητήρας

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

LUJ

1489/1503

–/–

LXT

6)/6)

6)/6)

LDE

1475/1489

1485/1499

2H0

1480/1494

1489/1503

LUD

1599/1613

–/–

LNP

1650/1664

1680/1694

5-θυρο δυόμισι όγκων
χωρίς/με σύστημα κλιματισμού
[kg]

6)

Η τιμή δεν ήταν διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.
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Στέισον βάγκον
χωρίς/με σύστημα κλιματισμού
[kg]

Κινητήρας

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

LUJ

1550/1564

–/–

LDE

1505/1519

–/–

2H0

1515/1529

1545/1559

LUD

1620/1634

–/–

LNP

1665/1679

1684/1698

Διαστάσεις οχήματος
4-θυρο

5-θυρο δυόμισι όγκων

Στέισον βάγκον

Μήκος [mm]

4603

4514

4681

Πλάτος χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες [mm]

1797

1797

1797

Πλάτος με δύο εξωτερικούς καθρέπτες [mm]

2067

2067

2067

Ύψος (χωρίς κεραία) [mm]

1477

1477

1521

Μήκος δαπέδου χώρου αποσκευών [mm]

1014

908

1024

Πλάτος χώρου αποσκευών [mm]

1010

1026

1356

Ύψος χώρου αποσκευών [mm]

512

448

405

Μεταξόνιο [mm]

2685

2685

2685

Διάμετρος κύκλου στροφής [m]

10,9

10,9

10,9
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Χωρητικότητες
Λάδι κινητήρα
Κινητήρας

LUJ

LXT

LDE

2H0

LUD

LNP

με φίλτρο [l]

4,0

3,75

4,5

4,5

4,0

5,4

μεταξύ MIN και MAX [l]

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Ρεζερβουάρ
Βενζίνη/πετρέλαιο, ονομαστική χωρητικότητα [l]

60

Πιέσεις ελαστικών
Κινητήρας

Ελαστικά

μπροστά
[kPa/bar] ([psi])7)

πίσω
[kPa/bar] ([psi])7)

LXT

205/60 R16

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

LDE,
2H0

205/60 R16,

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

215/50 R17,
215/60 R16,
205/65 R15,
225/50 R17

7)

Πίεση ECO: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).
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Κινητήρας

Ελαστικά

μπροστά
[kPa/bar] ([psi])7)

πίσω
[kPa/bar] ([psi])7)

LUJ,
LUD,
LNP

205/60 R16,

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

215/60 R16,
225/50 R17,
215/50 R17

Όλα

Εφεδρικός τροχός ανάγκης

Πληροφορίες πελατών

Πληροφορίες
πελατών
Καταγραφή στοιχείων οχήματος
και ιδιωτικότητα .......................... 343

Καταγραφή στοιχείων
οχήματος και
ιδιωτικότητα
Καταγραφείς στοιχείων
συμβάντων
Ηλεκτρονικές μονάδες
αποθήκευσης δεδομένων στο
όχημα

Ένας μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών
εξαρτημάτων του οχήματός σας πε‐
ριέχουν ηλεκτρονικές μονάδες απο‐
θήκευσης για την προσωρινή ή μό‐
νιμη αποθήκευση τεχνικών στοιχείων
που αφορούν στην κατάσταση του
οχήματος, σε συμβάντα και σφάλ‐
ματα. Γενικά, αυτές οι τεχνικές πλη‐
ροφορίες τεκμηριώνουν την κατά‐
σταση των εξαρτημάτων, των ηλε‐
κτρονικών μονάδων, των συστημά‐
των ή του περιβάλλοντος:
■ Συνθήκες λειτουργίας των εξαρτη‐
μάτων του συστήματος (π.χ. στάθ‐
μες πλήρωσης)

343

■ Μηνύματα κατάστασης του οχήμα‐
τος και των μεμονωμένων εξαρτη‐
μάτων του (π.χ. αριθμός περιστρο‐
φών τροχών / περιστροφική ταχύ‐
τητα, επιβράδυνση, πλευρική επι‐
τάχυνση)
■ Δυσλειτουργίες και ελαττώματα σε
σημαντικά εξαρτήματα του συστή‐
ματος
■ Αντιδράσεις του οχήματος σε ιδιαί‐
τερες οδηγικές συνθήκες (π.χ. φού‐
σκωμα ενός αερόσακου, ενεργο‐
ποίηση του συστήματος ρύθμισης
σταθερότητας)
■ Περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ.
θερμοκρασία)
Αυτά τα στοιχεία έχουν αποκλειστικά
τεχνικό χαρακτήρα και συμβάλλουν
στην ταυτοποίηση και διόρθωση
σφαλμάτων καθώς και στη βελτιστο‐
ποίηση των λειτουργιών του οχήμα‐
τος.
Δεν είναι εφικτή η δημιουργία προφίλ
κίνησης, που δεικνύουν τις διανυθεί‐
σες διαδρομές, με αυτά τα στοιχεία.
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Πληροφορίες πελατών

Εάν χρησιμοποιηθούν εργασίες σέρ‐
βις (π.χ. εργασίες επισκευής, διαδικα‐
σίες σέρβις, εργασίες που καλύπτο‐
νται από την εγγύηση, διασφάλιση
ποιότητας), οι υπάλληλοι του δικτύου
σέρβις (συμπ. του κατασκευαστή)
έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν
αυτές τις τεχνικές πληροφορίες από
τις ηλεκτρονικές μονάδες αποθήκευ‐
σης δεδομένων συμβάντων και σφαλ‐
μάτων χρησιμοποιώντας ειδικές δια‐
γνωστικές συσκευές. Εάν χρειαστεί,
μπορείτε να πάρετε περισσότερες
πληροφορίες στα εν λόγω συνεργεία.
Μετά τη διόρθωση ενός σφάλματος,
τα στοιχεία διαγράφονται από την
ηλεκτρονική μονάδα αποθήκευσης
σφαλμάτων ή εφαρμόζεται η συνεχής
επεγγραφή τους.
Κατά τη χρήση αυτού του οχήματος,
μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις
στις οποίες αυτά τα τεχνικά στοιχεία
που σχετίζονται με άλλες πληροφο‐
ρίες (αναφορά ατυχήματος, ζημιές
στο όχημα, δηλώσεις μαρτύρων
κ.λπ.) μπορεί να συσχετιστούν με κά‐
ποιο συγκεκριμένο πρόσωπο - πιθα‐
νόν, με τη βοήθεια ενός ειδικού.

Πρόσθετες λειτουργίες, μετά από
συμβατική συμφωνία με τον πελάτη
(π.χ. θέση του οχήματος σε περιπτώ‐
σεις έκτακτης ανάγκης), επιτρέπουν
τη μετάδοση συγκεκριμένων δεδομέ‐
νων του οχήματος από το όχημα.

Αναγνώριση
ραδιοσυχνοτήτων (RFID)
Η τεχνολογία RFID χρησιμοποιείται
σε ορισμένα οχήματα για λειτουργίες
όπως το σύστημα παρακολούθησης
πίεσης ελαστικών και η ασφάλεια του
συστήματος ανάφλεξης. Χρησιμο‐
ποιείται επίσης για λειτουργίες διευ‐
κόλυνσης όπως τα τηλεχειριστήρια
για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα θυρών
και την εκκίνηση με τηλεχειρισμό, κα‐
θώς και για τηλεχειριστήρια που βρί‐
σκονται μέσα στο όχημα για το
άνοιγμα γκαραζόπορτας. Η τεχνολο‐
γία RFID στα οχήματα Chevrolet δεν
χρησιμοποιεί και δεν καταγράφει προ‐
σωπικές πληροφορίες, και δεν συν‐
δέεται με άλλα συστήματα Chevrolet
που περιέχουν προσωπικές πληρο‐
φορίες.

Πληροφορίες πελατών
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