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Εισαγωγή

Εισαγωγή

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 ενό‐
τητα, σας κατευθύνει στις πληρο‐
φορίες που θέλετε.
■ Το ευρετήριο σας δίνει τη δυνατό‐
τητα να αναζητήσετε συγκεκριμένες
πληροφορίες.
■ Σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών
Χρήσης και Λειτουργίας χρησιμο‐
ποιούνται οι εργοστασιακοί κωδικοί
των κινητήρων. Μπορείτε να δείτε
τις αντίστοιχες εμπορικές ονομα‐
σίες των κινητήρων στην ενότητα
"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.
■ Οι ενδείξεις στην οθόνη του οχήμα‐
τος μπορεί να μην υποστηρίζονται
σε όλες τις γλώσσες.
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Κίνδυνος,
προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις
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‐
χήματος ή τραυματισμού. Εάν
αγνοήσετε αυτές τις πληροφορίες,
ενδέχεται να προκληθεί τραυματι‐
σμός.

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

Εισαγωγή

5

6

Εν συντομία

Εν συντομία

Ξεκλείδωμα του οχήματος

Ρύθμιση καθίσματος

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Ρύθμιση θέσης καθίσματος

Πατήστε το κουμπί c.
Ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες. Τα
αλάρμ αναβοσβήνουν δύο φορές.
Τηλεχειριστήριο 3 21, Σύστημα κε‐
ντρικού κλειδώματος 3 23.

Τραβήξτε τη λαβή, σύρετε το κάθισμα,
αφήστε τη λαβή.
Θέση καθίσματος 3 35, ρύθμιση κα‐
θίσματος 3 36.

Εισαγωγικές
πληροφορίες οδήγησης

Εν συντομία
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Πλάτες καθισμάτων

Ύψος καθίσματος

Ρύθμιση του προσκέφαλου

Τραβήξτε το μοχλό, ρυθμίστε την
κλίση και απελευθερώστε το μοχλό.
Αφήστε το κάθισμα να ασφαλίσει με το
χαρακτηριστικό ήχο.
Θέση καθίσματος 3 35, ρύθμιση κα‐
θίσματος 3 36.

Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί
στην εξωτερική πλευρά της έδρας του
καθίσματος μέχρι η έδρα να ρυθμιστεί
στην επιθυμητή θέση.
Θέση καθίσματος 3 35, ρύθμιση κα‐
θίσματος 3 36.

Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα
πάνω.
Για να το μετακινήσετε προς τα κάτω,
πατήστε την ασφάλεια και πιέστε το
προσκέφαλο προς τα κάτω.
Προσκέφαλα 3 34.
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Ζώνη ασφαλείας

Ρύθμιση καθρέπτη

Εξωτερικοί καθρέπτες

Εσωτερικός καθρέπτης

Τραβήξτε τη ζώνη έξω από το μηχα‐
νισμό τύλιξης, περάστε τη διαγώνια
του σώματός σας φροντίζοντας να
μην έχει συστραφεί και ασφαλίστε το
μεταλλικό έλασμα μέσα στην πόρπη.
Πρέπει να τεντώνετε τακτικά το οριζό‐
ντιο τμήμα της ζώνης ενώ οδηγείτε,
τραβώντας απότομα το διαγώνιο
τμήμα της ζώνης.
Θέση καθίσματος 3 35, ζώνη ασφα‐
λείας 3 38, σύστημα αερόσακων
3 42.

Για να μειώσετε την εκτυφλωτική
αντανάκλαση τη νύχτα, χρησιμοποιή‐
στε τραβήξτε το μοχλό στην κάτω
πλευρά του κελύφους του καθρέπτη.
Εσωτερικός καθρέπτης 3 30.

Απλώς μετακινήστε το ρυθμιστικό μο‐
χλό στην επιθυμητή θέση για να ρυθ‐
μίσετε τις γωνίες του καθρέπτη.
Ασφαιρικοί εξωτερικοί καθρέπτες
3 28, ηλεκτρική ρύθμιση 3 28,
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέ‐
πτες 3 29, θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες 3 29.

Εν συντομία

Ρύθμιση τιμονιού

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.
Σύστημα αερόσακων 3 42, θέσεις
διακόπτη ανάφλεξης 3 145.
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Επισκόπηση του ταμπλό
Τύπος 1

Εν συντομία
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ρύθμιση ηλεκτρικών
καθρεπτών ............................ 28
Πλευρικοί αεραγωγοί ........... 140
Εξωτερικά φώτα .................... 83
Κόρνα ................................... 65
Αερόσακος οδηγού .............. 43
Πίνακας οργάνων ................. 70
Σύστημα
υαλοκαθαριστήρων και
πλύσης ................................. 65
Κεντρικοί αεραγωγοί .......... 140
Σύστημα Infotainment .......... 88
Ενδεικτικές λυχνίες ................ 71
Αλάρμ ................................... 85
Αερόσακος συνοδηγού ........ 43
Ντουλαπάκι συνοδηγού ....... 58
Σύστημα κλιματισμού .......... 132
Επιλογέας ταχυτήτων,
μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων .......................... 152

Αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων .......................... 147
15 Πεντάλ γκαζιού ................... 144

16
17
18
19
20

Πεντάλ φρένου ................... 153
Διακόπτης ανάφλεξης ........ 145
Πεντάλ συμπλέκτη .............. 144
Ρύθμιση τιμονιού .................. 64
Μοχλός απασφάλισης
καπό κινητήρα .................... 164
21 Ρύθμιση της δέσμης των
προβολέων ........................... 84
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Τύπος 2
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Εν συντομία
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ρύθμιση ηλεκτρικών
καθρεπτών ............................ 28
Πλευρικοί αεραγωγοί ........... 140
Εξωτερικά φώτα .................... 83
Κόρνα ................................... 65
Αερόσακος οδηγού .............. 43
Πίνακας οργάνων ................. 70
Σύστημα
υαλοκαθαριστήρων και
πλύσης ................................. 65
Κεντρικοί αεραγωγοί .......... 140
Σύστημα Infotainment .......... 88
Ενδεικτικές λυχνίες ................ 71
Αλάρμ ................................... 85
Αερόσακος συνοδηγού ........ 43
Ντουλαπάκι συνοδηγού ....... 58
Σύστημα κλιματισμού .......... 132
Επιλογέας ταχυτήτων,
μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων .......................... 152
Επιλογέας ταχυτήτων,
αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων ........................... 148

15 Υποδοχή AUX In,
υποδοχή USB ..................... 123
16 Πρίζα ..................................... 68
17 Πεντάλ γκαζιού ................... 144
18 Πεντάλ φρένου ................... 153
19 Διακόπτης ανάφλεξης ........ 145
20 Πεντάλ συμπλέκτη .............. 144
21 Ρύθμιση τιμονιού .................. 64
22 Ασφαλειοθήκη ..................... 187
23 Μοχλός απασφάλισης
καπό κινητήρα .................... 164
24 Ρύθμιση της δέσμης των
προβολέων ........................... 84
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Εξωτερικά φώτα

Περιστρέψτε το διακόπτη φώτων
OFF = Όλα τα φώτα σβήνουν.
8 = Τα πίσω φώτα, τα φώτα της
πινακίδας αριθμού κυκλοφο‐
ρίας και οι λυχνίες του πί‐
νακα οργάνων ανάβουν.
9 = Η μεσαία σκάλα των προβο‐
λέων και όλα τα παραπάνω
φώτα ανάβουν.
Φωτισμός 3 83.
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Σινιάλο προβολέων, μεγάλη
σκάλα και μεσαία σκάλα

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.
Μεγάλη σκάλα 3 83, σινιάλο προ‐
βολέων 3 84.

Αλάρμ

Για να τα ενεργοποιήσετε, πατήστε το
κουμπί ¨.
Αλάρμ 3 85.

Ειδοποίηση για στροφή και
αλλαγή λωρίδας

Μοχλοδιακόπτης προς
τα επάνω
Μοχλοδιακόπτης προς
τα κάτω

= Δεξιά
= Αριστερά

Ειδοποίηση για στροφή και αλλαγή
λωρίδας 3 85.

Εν συντομία

Κόρνα

Συστήματα πλύσης
παρμπρίζ και
υαλοκαθαριστήρων
Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ

Πιέστε το j.

OFF = Σύστημα απενεργοποιη‐
μένο.
INT = Διακοπτόμενη λειτουργία.
LO = Συνεχής λειτουργία, αργή
ταχύτητα.
HI
= Συνεχής λειτουργία, γρή‐
γορη ταχύτητα.
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Για να εκτελέσουν οι υαλοκαθαριστή‐
ρες μία μόνο διαδρομή στο παρμπρίζ
όταν είναι απενεργοποιημένοι, πιέστε
ελαφρά το μοχλοδιακόπτη προς τη
θέση INT και αφήστε τον.
Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ 3 65.
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Σύστημα πλύσης μπροστινού
παρμπρίζ

Σύστημα κλιματισμού

Τύπος 2

Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ,
θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες
Τύπος 1

Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη.
Σύστημα πλύσης παρμπρίζ 3 65,
Υγρό πλύσης 3 174.

Για τη θέρμανση, πατήστε το κου‐
μπί Ü.
Θερμαινόμενοι καθρέπτες 3 29,
Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ
3 32.

Εν συντομία
Αποθάμβωση και ξεπάγωμα
των παραθύρων

Τύπος 2
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Κιβώτιο ταχυτήτων
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Τύπος 1

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στη
θέση V.
Ξεπάγωμα του παρμπρίζ 3 132,
αποθάμβωση του παρμπρίζ 3 136.

Όπισθεν: με το αυτοκίνητο σταματη‐
μένο, πατήστε το πεντάλ του συμπλέ‐
κτη και επιλέξτε μια σχέση στο κιβώ‐
τιο.
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 3 152.

18

Εν συντομία

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

P (Στάθμευση): Οι μπροστινοί τροχοί
ασφαλίζουν. Επιλέγετε Ρ μόνο όταν
το όχημα είναι σταματημένο και το χει‐
ρόφρενο τραβηγμένο.
R (Όπισθεν): Επιλέγετε R μόνο όταν
το όχημα είναι σταματημένο.
N (Νεκρά): Νεκρά ταχύτητα.
D: Αυτή η θέση χρησιμοποιείται για
όλες τις συνθήκες κανονικής οδήγη‐
σης. Επιτρέπει την εναλλαγή και των
τεσσάρων σχέσεων μετάδοσης εμπ‐
ρόσθιας κίνησης στο κιβώτιο ταχυτή‐
των. Η τέταρτη ταχύτητα είναι το
overdrive (πολλαπλασιασμός στρο‐

φών), κατά την οποία μειώνονται οι
στροφές του κινητήρα και το επίπεδο
θορύβου ενώ αυξάνεται η οικονομία
καυσίμου.
2: Επιτρέπει την αλλαγή από την 1η
στη 2α στο κιβώτιο ταχυτήτων και
αποτρέπει στην αυτόματη αλλαγή
στην 3η ή την 4η.
1: Σε αυτή τη θέση, το κιβώτιο ταχυ‐
τήτων ασφαλίζει στην πρώτη.
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 3 147.

Εκκίνηση
Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τα εξής

■ Πίεση και κατάσταση ελαστικών.
■ Στάθμη λαδιού κινητήρα και στάθμη
υγρών.
■ 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.
■ Οι καθρέπτες, τα καθίσματα και οι
ζώνες ασφαλείας έχουν ρυθμιστεί
σωστά.
■ Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων
σε χαμηλή ταχύτητα, ιδίως εάν τα
φρένα είναι βρεγμένα.

Εν συντομία
Εκκίνηση του κινητήρα

■ 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: Με‐
τακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων
στη θέση Ρ ή Ν
■ Μην επιταχύνετε
■ Γυρίστε το κλειδί στη θέση 3, πατώ‐
ντας το πεντάλ του συμπλέκτη και
το πεντάλ φρένου, και στη συνέχεια
αφήστε τα όταν ο κινητήρας τεθεί σε
λειτουργία

Πριν επανεκκινήσετε ή σβήσετε τον
κινητήρα, γυρίστε το κλειδί πίσω στη
θέση 0.
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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 πριν
κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης. Σε
επιφάνεια με ανηφορική κλίση,
στρέψτε τους μπροστινούς τροχούς
αντίθετα από το πεζοδρόμιο. Εάν το
όχημα είναι βρίσκεται σε επιφάνεια
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με κατηφορική κλίση, επιλέξτε όπι‐
σθεν πριν κλείσετε το διακόπτη
ανάφλεξης. Στρέψτε τους μπροστι‐
νούς τροχούς προς το πεζοδρόμιο.
■ Κλείστε τα παράθυρα.
■ Κλειδώστε το όχημα και ενεργο‐
ποιήστε το αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού.
Κλειδιά 3 21.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Κλειδιά, πόρτες και
παράθυρα
Κλειδιά, κλειδαριές ....................... 21
Πόρτες ......................................... 25
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Κλειδιά, κλειδαριές
Κλειδιά
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 3 206.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο
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Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του
συστήματος κεντρικού κλειδώματος
Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου
ανέρχεται περίπου στα 20 μέτρα.
Μπορεί να περιοριστεί λόγω εξωτερι‐
κών παραγόντων.
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.

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.
■ Συχνή, επαναλαμβανόμενη χρήση
του τηλεχειριστηρίου όταν βρίσκε‐
ται εκτός εμβέλειας, με αποτέλεσμα
να χρειάζεται εκ νέου συγχρονισμό.
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■ 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.

Αντικατάσταση μπαταρίας
τηλεχειριστηρίου

Αντικαταστήστε την μπαταρία μόλις η
εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου αρχίσει
να μειώνεται αισθητά.

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρί‐
πτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμ‐
ματα. Πρέπει να απορρίπτονται σε ει‐
δικούς χώρους συλλογής για ανακύ‐
κλωση.

Επισήμανση
Να χρησιμοποιείτε ανταλλακτική
μπαταρία CR 1620 (ή αντίστοιχη).
1. Αφαιρέστε τη βίδα από το πίσω
μέρος του καλύμματος.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειρι‐
στηρίου.
3. Τραβήξτε τη μονάδα του τηλεχει‐
ριστηρίου έξω από το κάλυμμα,
αποσυνδέστε προσεκτικά το
γλωσσίδι από τη μονάδα και φυ‐
λάξτε το γλωσσίδι σε ένα καθαρό
σημείο.

4. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη
μπαταρία. Προσέξτε ώστε η πλα‐
κέτα κυκλώματος να μην έρθει σε
επαφή με άλλα εξαρτήματα.
5. Τοποθετήστε την καινούργια μπα‐
ταρία. Βεβαιωθείτε ότι το αρνητικό
(-) άκρο αντικρίζει τη βάση.
6. Συνδέστε το γλωσσίδι και τοποθε‐
τήστε τη μονάδα του τηλεχειριστη‐
ρίου μέσα στο κάλυμμα.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη
θέση του.
8. Ελέγξτε τη λειτουργία του τηλεχει‐
ριστηρίου με το όχημά σας.

Προσοχή
Μην ακουμπάτε τις επίπεδες επι‐
φάνειες της μπαταρίας με τα δά‐
κτυλά σας, καθώς θα μειωθεί η
διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα
Επισήμανση
Οι μπαταρίες λιθίου είναι επιβλαβείς
για το περιβάλλον.
Τηρείτε τους κατά τόπους κανονι‐
σμούς ανακύκλωσης για τη διάθεση
στα απορρίμματα.
Μην πετάτε την μπαταρία μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα.
Επισήμανση
Προκειμένου να διατηρήσετε το τη‐
λεχειριστήριο σε καλή κατάσταση
λειτουργίας, ακολουθήστε τις παρα‐
κάτω οδηγίες:
Αποφύγετε την πτώση του τηλεχειρι‐
στηρίου.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα
επάνω στο τηλεχειριστήριο.
Αποφύγετε την επαφή του τηλεχειρι‐
στηρίου με το νερό και το άμεσο
ηλιακό φως. Εάν το τηλεχειριστήριο
βραχεί, σκουπίστε το με ένα μαλακό
πανί.

Σύστημα κεντρικού
κλειδώματος
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύ‐
στημα κεντρικού κλειδώματος θυρών
από την πόρτα του οδηγού. Αυτό το
σύστημα σάς δίνει τη δυνατότητα να
κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε όλες
τις πόρτες από την πόρτα του οδηγού,
χρησιμοποιώντας είτε το κλειδί είτε το
τηλεχειριστήριο (απ' έξω) ή την ασφά‐
λεια της πόρτας (από μέσα).
Εάν η πόρτα του οδηγού δεν έχει κλεί‐
σει σωστά, το σύστημα κεντρικού
κλειδώματος δεν λειτουργεί.

Ξεκλείδωμα
Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Πατήστε το κουμπί c.
Ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες. Τα
αλάρμ αναβοσβήνουν δύο φορές.
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Κλείδωμα
Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Πατήστε το κουμπί e.
Κλειδώνει όλες τις πόρτες. Τα αλάρμ
αναβοσβήνουν μία φορά.

Βλάβη στο ασύρματο
τηλεχειριστήριο

Βλάβη στο σύστημα κεντρικού
κλειδώματος

Ξεκλείδωμα

Ξεκλείδωμα
Ξεκλειδώστε χειροκίνητα την πόρτα
του οδηγού περιστρέφοντας το κλειδί
στην κλειδαριά. Μπορείτε να ανοίξετε
τις άλλες πόρτες χρησιμοποιώντας
την εσωτερική λαβή.
Κλείδωμα
Πιέστε προς τα μέσα το κουμπί ασφά‐
λισης σε όλες τις πόρτες εκτός της
πόρτας του οδηγού. Στη συνέχεια
κλείστε την πόρτα του οδηγού και
κλειδώστε την απ' έξω με το κλειδί.

Ξεκλειδώστε χειροκίνητα την πόρτα
του οδηγού περιστρέφοντας το κλειδί
στην κλειδαριά.
Κλείδωμα
Κλείστε την πόρτα του οδηγού και
κλειδώστε την απ' έξω με το κλειδί.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Κλειδαριές ασφαλείας
παιδιών

Προσοχή
Μην τραβήξετε την εσωτερική χει‐
ρολαβή της πόρτας, ενόσω η κλει‐
δαριά ασφαλείας για παιδιά έχει
ρυθμιστεί στη θέση LOCK (ΑΣΦΑ‐
ΛΙΣΗ). Εάν το κάνετε, θα προκλη‐
θεί ζημιά στην εσωτερική χειρο‐
λαβή της πόρτας.

9 Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε τις κλειδαριές
ασφαλείας παιδιών κάθε φορά
που κάθονται παιδιά στα πίσω κα‐
θίσματα.
Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα
θυρών ασφαλείας παιδιών, μετακινή‐
στε το μοχλό προς τα πάνω στη θέση
κλειδώματος.
Για να ανοίξετε την πίσω πόρτα όταν
έχει ενεργοποιηθεί η κλειδαριά ασφα‐
λείας παιδιών, ξεκλειδώστε την πόρτα
από το εσωτερικό του οχήματος και
ανοίξτε την πόρτα απ' έξω.
Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα
ασφαλείας παιδιών, μετακινήστε το
μοχλό προς τα κάτω στη θέση ξεκλει‐
δώματος.
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Πόρτες
Χώρος αποσκευών
Πέμπτη πόρτα, άνοιγμα
Τύπος 1

Για να ανοίξετε την πέμπτη πόρτα, ει‐
σάγετε το κλειδί στην υποδοχή κλει‐
διού και γυρίστε το αριστερόστροφα
και στη συνέχεια τραβήξτε την επι‐
μήκη λαβή.
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Τύπος 2
Η πέμπτη πόρτα κλειδώνει ή ξεκλει‐
δώνει όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε
όλες τις πόρτες με το κλειδί ή με το
σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί. Όταν
είναι η πέμπτη πόρτα είναι ξεκλεί‐
δωτη, τραβήξτε την επιμήκη λαβή για
να την ανοίξετε.

9 Προειδοποίηση

Επισήμανση
Η τοποθέτηση ορισμένων βαριών
αντικειμένων στην πόρτα του χώρου
αποσκευών, μπορεί να επηρεάσει
την ικανότητα της πόρτας να παρα‐
μένει ανοικτή.

Πέμπτη πόρτα, κλείσιμο
Τύπος 1

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.

Προσοχή
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.

Για να κλείσετε την πέμπτη πόρτα,
πιέστε την προς τα κάτω ώστε να
ασφαλίσει. Έπειτα εισάγετε το κλειδί
στην υποδοχή και γυρίστε το δεξιό‐
στροφα.

Τύπος 2
Για να κλείσετε την πέμπτη πόρτα,
πιέστε την προς τα κάτω ώστε να
ασφαλίσει. Κλειδώνει αυτόματα όταν
κλειδώσουν όλες οι πόρτες.
Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας ή άλλα
σημεία του σώματός σας, ή άλλων
ατόμων, δεν βρίσκονται κοντά στα ση‐
μεία κλεισίματος της πέμπτης πόρτας.
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Ασφάλεια οχήματος
Σύστημα ακινητοποίησης
(Immobiliser)
Ενδεικτική λυχνία του
συστήματος ακινητοποίησης
κινητήρα (immobiliser)

Εάν χρησιμοποιηθεί μη αποδεκτό
κλειδί, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβή‐
νει και το αυτοκίνητο δεν μπορεί να
τεθεί σε λειτουργία.

Αυτόματο κλείδωμα θυρών

Εάν η πόρτα δεν ανοίξει ή εάν ο δια‐
κόπτης ανάφλεξης δεν γυρίσει στη
θέση ACC ή ON εντός
30 δευτερολέπτων μετά το ξεκλεί‐
δωμα των θυρών με το τηλεχειριστή‐
ριο, όλες οι πόρτες κλειδώνουν αυτό‐
ματα.

Σύστημα ακινητοποίησης
κινητήρα

Το σύστημα ακινητοποίησης κινη‐
τήρα (immobiliser) παρέχει πρόσθετη
αντικλεπτική προστασία στο όχημα
στο οποίο έχει εγκατασταθεί και απο‐
τρέπει την εκκίνηση του κινητήρα από
μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Το απο‐
δεκτό κλειδί για ένα όχημα που διαθέ‐
τει σύστημα ακινητοποίησης κινητήρα
είναι ένα κλειδί ανάφλεξης με ενσω‐
ματωμένο πομποδέκτη, κωδικοποιη‐
μένο ηλεκτρονικά. Ο πομποδέκτης εί‐
ναι ενσωματωμένος στο κλειδί ανά‐
φλεξης και δεν είναι εμφανής.
Μόνο αποδεκτά κλειδιά ανάφλεξης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
τεθεί ο κινητήρας σε λειτουργία.
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Τα μη αποδεκτά κλειδιά μπορούν
απλώς να ανοίξουν τις πόρτες.
Ο κινητήρας ακινητοποιείται αυτό‐
ματα μόλις το κλειδί γυρίσει στη θέση
LOCK και αφαιρεθεί από το διακόπτη
ανάφλεξης.
Η ενδεικτική λυχνία του συστήματος
ακινητοποίησης κινητήρα
(immobiliser) ενεργοποιείται ως εξής:
■ Εάν στο σύστημα ακινητοποίησης
κινητήρα σημειωθεί βλάβη (συμπ.
της λειτουργίας Αυτόματης εκμάθη‐
σης κλειδιού) όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ON
ή START, η ενδεικτική λυχνία του
immobiliser αναβοσβήνει ή μένει
σταθερά αναμμένη.
■ Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες,
ενεργοποιείται ένα βοηθητικό σύ‐
στημα ακινητοποίησης κινητήρα
(immobiliser) προαιρετικά για να
ενισχυθεί η ασφάλεια του αυτοκινή‐
του. Εάν η ηλεκτρονική μονάδα
αντικατασταθεί με νέα, το όχημα δεν
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Εάν
το όχημα δεν μπορεί να τεθεί σε λει‐
τουργία ή εάν η ενδεικτική λυχνία
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του immobiliser αναβοσβήνει ή πα‐
ραμένει αναμμένη, το σύστημα πρέ‐
πει να ελεγχθεί από εξουσιοδοτη‐
μένο συνεργείο.

Εξωτερικοί καθρέπτες
Σφαιρικό σχήμα
Οι ασφαιρικοί εξωτερικοί καθρέπτες
μειώνουν τα "τυφλά" σημεία. Λόγω
του σχήματος των καθρεπτών, τα
αντικείμενα απεικονίζονται μικρότερα
απ' ό,τι στην πραγματικότητα, που
σημαίνει ότι μπορεί να μην υπολογί‐
σετε σωστά την απόσταση των αντι‐
κειμένων.

Ρυθμίστε τους εξωτερικούς καθρέ‐
πτες έτσι, ώστε να μπορείτε να δείτε
και τις δύο εξωτερικές πλευρές του
οχήματός σας, καθώς και κάθε
πλευρά του δρόμου πίσω από το
όχημα.
Απλώς μετακινήστε το ρυθμιστικό μο‐
χλό στην επιθυμητή θέση για να ρυθ‐
μίσετε τις γωνίες του καθρέπτη.

Ηλεκτρική ρύθμιση

Χειροκίνητη ρύθμιση

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

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα
δεξιά (R). Στη συνέχεια περιστρέψτε
το χειριστήριο για να ρυθμίσετε τον
καθρέπτη.

Αναδίπλωση

9 Προειδοποίηση

Τύπος 2

Να έχετε πάντοτε τους καθρέπτες
σας ρυθμισμένους κατάλληλα και
να τους χρησιμοποιείτε κατά την
οδήγηση για να έχετε καλύτερη
ορατότητα και αντίληψη των αντι‐
κειμένων και των άλλων οχημάτων
που σας περιβάλλουν. Μην οδη‐
γείτε εάν κάποιος από τους εξωτε‐
ρικούς καθρέπτες είναι αναδιπλω‐
μένος.

Θέρμανση
Τύπος 1

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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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 μερικά λεπτά ή εάν πα‐
τήσετε ξανά το κουμπί.
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Εσωτερικοί καθρέπτες
Χειροκίνητη μείωση της
αντανάκλασης

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

9 Προειδοποίηση
Η ευκρίνεια των απεικονιζόμενων
ειδώλων μπορεί να μειωθεί ελα‐
φρά όταν ο εσωτερικός καθρέπτης
έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία ορα‐
τότητας νύχτας.
Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμο‐
ποιείτε τον εσωτερικό καθρέπτη
εάν τον έχετε ρυθμίσει στη λειτουρ‐
γία ορατότητας νύχτας.
Εάν δεν βλέπετε καθαρά προς τα
πίσω ενώ οδηγείτε, ενδέχεται να
προκληθεί σύγκρουση με αποτέ‐
λεσμα να επέλθει ζημιά στο όχημά
σας, υλική ζημία τρίτων ή/και τραυ‐
ματισμός.

Παράθυρα
Χειροκίνητα παράθυρα

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

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα

Ηλεκτρικά παράθυρα

Για να ανεβάσετε το παράθυρο, τρα‐
βήξτε το διακόπτη προς τα πάνω.
Για να κατεβάσετε το παράθυρο, πα‐
τήστε το διακόπτη προς τα κάτω.
Αφήστε το διακόπτη όταν το παρά‐
θυρο φτάσει στην επιθυμητή θέση.

9 Προειδοποίηση
Προσέχετε όταν χειρίζεστε τα ηλε‐
κτρικά παράθυρα. Υπάρχει κίνδυ‐
νος τραυματισμού, ιδίως για τα
παιδιά.
Εάν στα πίσω καθίσματα 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.
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9 Προειδοποίηση

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

Λειτουργία

Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τα
ηλεκτρικά παράθυρα όταν ο διακό‐
πτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση
ON χρησιμοποιώντας τους σχετικούς
διακόπτες που βρίσκονται σε κάθε
πόρτα.

Εάν κάποιο μέλος του σώματός
σας προεξέχει έξω από το όχημα,
ενδέχεται να τραυματιστεί από
διερχόμενα αντικείμενα. Παραμεί‐
νετε μέσα στο όχημα.
Τα παιδιά μπορεί να θέσουν σε
λειτουργία τα ηλεκτρικά παράθυρα
και να παγιδευτούν.
Μην αφήνετε τα κλειδιά ή τα παιδιά
μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς επί‐
βλεψη.
Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός ή θάνατος λόγω κα‐
κής χρήσης των ηλεκτρικών παρα‐
θύρων.
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Σύστημα ασφαλείας παιδιών για
τα πίσω παράθυρα

Θερμαινόμενο πίσω
παρμπρίζ

Τύπος 2

Τύπος 1

Πατήστε το διακόπτη z για να απε‐
νεργοποιήσετε τα ηλεκτρικά παρά‐
θυρα πίσω θυρών. Για ενεργοποίηση
πατήστε και πάλι το διακόπτη z.

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 μερικά λεπτά ή εάν πα‐
τήσετε ξανά το κουμπί.

Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα
Προσοχή

9 Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντι‐
κείμενα ή στιλβωτικά καθαριστικά
παραθύρων για να καθαρίσετε το
πίσω παρμπρίζ του οχήματός σας.
Προσέξτε ώστε να μην γδάρετε και
να μην προκαλέσετε ζημιά στις
αντιστάσεις ξεπαγώματος όταν κα‐
θαρίζετε το πίσω παρμπρίζ ή όταν
πραγματοποιείτε εργασίες γύρω
από αυτό.

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

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.
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Προσκέφαλα
Θέση
9 Προειδοποίηση
Όταν οδηγείτε, το προσκέφαλο
πρέπει οπωσδήποτε να είναι σω‐
στά ρυθμισμένο.
Εάν τα προσκέφαλα δεν έχουν
ρυθμιστεί σωστά ή έχουν αφαιρε‐
θεί, μπορεί να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός στο κεφάλι και τον
αυχένα σε περίπτωση σύγκρου‐
σης.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαναρυθμί‐
σει το προσκέφαλο προτού οδη‐
γήσετε.

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.

Καθίσματα, προσκέφαλα
Προσκέφαλα στα μπροστινά
καθίσματα

Προσκέφαλα στα πίσω
καθίσματα

Ρύθμιση ύψους

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

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

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

Αφαίρεση
Πιέστε τις ασφάλειες και τραβήξτε το
προσκέφαλο προς τα πάνω.

Αφαίρεση
Πιέστε τις ασφάλειες και τραβήξτε το
προσκέφαλο προς τα πάνω.

■ 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 την ανά‐
κλιση της πλάτης του καθίσματος
έτσι, ώστε να μπορείτε να φτάνετε
εύκολα στο τιμόνι με τους αγκώνες
ελαφρά λυγισμένους. Όταν στρί‐
βετε το τιμόνι, οι ώμοι πρέπει να
εφάπτονται στην πλάτη του καθί‐
σματος. Μη ρυθμίζετε την πλάτη
του καθίσματος σε μεγάλη ανά‐
κλιση προς τα πίσω. Συνιστώμενη
μέγιστη ανάκλιση: 25° περίπου.
■ Ρυθμίστε το τιμόνι 3 64.
■ 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
οροφή πρέπει να υπάρχει από‐
σταση τουλάχιστον μιας παλάμης.

Οι μηροί σας πρέπει να ακουμπούν
ελαφρά στο κάθισμα και όχι να πιέ‐
ζονται προς τα κάτω.
■ Ρυθμίστε το προσκέφαλο 3 34.
■ Ρυθμίστε το ύψος της ζώνης ασφα‐
λείας 3 40.

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

Θέρμανση
Τύπος 1

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

Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί
στην εξωτερική πλευρά της έδρας του
καθίσματος μέχρι η έδρα να ρυθμιστεί
στην επιθυμητή θέση.

Τύπος 2
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Τα κουμπιά του συστήματος θέρμαν‐
σης καθισμάτων βρίσκονται στην
μπροστινή κονσόλα.
Για να θερμάνετε το κάθισμα:
1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση ΟΝ.
2. Πατήστε το κουμπί συστήματος
θέρμανσης καθίσματος για το κά‐
θισμα που θέλετε να θερμανθεί.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία στο
κουμπί.
3. Για να απενεργοποιήσετε τη σύ‐
στημα θέρμανσης καθισμάτων,
πατήστε το κουμπί ξανά.
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.

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. Δεν είναι κατάλληλες για άτομα
με ύψος μικρότερο από 150 cm. Παι‐
δικό κάθισμα ασφαλείας 3 47.
Ελέγχετε ανά διαστήματα όλα τα μέρη
του συστήματος ζωνών ασφαλείας
για να διαπιστώσετε εάν έχουν υπο‐
στεί ζημιά και εάν λειτουργούν σωστά.
Τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά
πρέπει να αντικαθίστανται. Μετά από
ατύχημα, οι ζώνες ασφαλείας και οι
προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας
που έχουν ενεργοποιηθεί πρέπει να
αντικαθίστανται στο συνεργείο.

Καθίσματα, προσκέφαλα
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.

Προεντατήρες ζωνών
ασφαλείας

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας X
3 74.

Περιοριστές 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.

Σε περίπτωση μετωπικής, πλευρικής
ή οπίσθιας σύγκρουσης συγκεκριμέ‐
νης σφοδρότητας, οι ζώνες ασφα‐
λείας των μπροστινών καθισμάτων τε‐
ντώνουν.

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

39

Η ενδεικτική λυχνία v 3 75 ανάβει
ως ένδειξη ότι οι προεντατήρες των
ζωνών ασφαλείας έχουν ενεργοποιη‐
θεί.
Οι προεντατήρες των ζωνών ασφα‐
λείας που έχουν ενεργοποιηθεί πρέ‐
πει να αντικαθίστανται στο συνεργείο.
Οι προεντατήρες των ζωνών ασφα‐
λείας ενεργοποιούνται μόνο μία φορά.
Επισήμανση
Μην τοποθετείτε αξεσουάρ ή άλλα
αντικείμενα που ενδέχεται να παρε‐
μποδίσουν τη λειτουργία των προε‐
ντατήρων ζωνών ασφαλείας. Μην
τροποποιείτε τα εξαρτήματα των
προεντατήρων ζωνών ασφαλείας,
διότι κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την
έγκριση τύπου του οχήματος.
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Ζώνη ασφαλείας τριών
σημείων

Ρύθμιση ύψους

Πρόσδεση

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.
Τεντώνετε τακτικά το οριζόντιο τμήμα
της ζώνης ενώ οδηγείτε, τραβώντας
απότομα το διαγώνιο τμήμα της ζώ‐
νης. Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας
3 74.

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 σκληρά ή εύθραυστα
αντικείμενα στις τσέπες σας.

1. Πατήστε το κουμπί.
2. 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.

Καθίσματα, προσκέφαλα
Αφαίρεση

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

Ζώνες ασφαλείας στα πίσω
καθίσματα

Μπορείτε να τραβήξετε τη ζώνη
ασφαλείας του πίσω μεσαίου καθί‐
σματος έξω από το μηχανισμό τύλιξης
μόνο εάν η πλάτη του καθίσματος βρί‐
σκεται στην πίσω θέση.

Χρήση της ζώνης ασφαλείας
κατά την κύηση

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.
Πρέπει όλοι να φορούν ζώνη ασφα‐
λείας, ακόμη και οι έγκυες.
Όπως ισχύει για όλους τους επιβάτες,
οι έγκυες διατρέχουν μεγαλύτερο κίν‐
δυνο να τραυματιστούν σοβαρά εάν
δεν φορούν ζώνη ασφαλείας.
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Επίσης, όταν η ζώνη ασφαλείας έχει
προσδεθεί σωστά, το έμβρυο είναι πιο
ασφαλές σε περίπτωση σύγκρουσης.
Για τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία,
οι έγκυες πρέπει να φορούν ζώνη
ασφαλείας τριών σημείων.
Ο οριζόντιος ιμάντας της ζώνης πρέ‐
πει να βρίσκεται κατά το δυνατόν χα‐
μηλότερα σε όλη τη διάρκεια της εγκυ‐
μοσύνης.
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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
Σε περίπτωση λανθασμένης χρή‐
σης, τα συστήματα αερόσακων
μπορεί να ενεργοποιηθούν με
εκρηκτικό τρόπο.
Ο οδηγός θα πρέπει να κάτσει όσο
το δυνατόν πιο μακριά, διατηρώ‐
ντας όμως τον έλεγχο του οχήμα‐
τος. Εάν κάθεστε πολύ κοντά στον
αερόσακο, μπορεί να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός ή και θά‐
νατος όταν ο αερόσακος ανοίξει.
Για την καλύτερη δυνατή προστα‐
σία σε κάθε τύπο σύγκρουσης,
όλοι οι επιβαίνοντες συμπεριλαμ‐
βανομένου του οδηγού πρέπει πά‐

ντοτε να φορούν ζώνη ασφαλείας,
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυ‐
νος σοβαρού τραυματισμού ή θα‐
νάτου σε περίπτωση σύγκρουσης.
Μην κάθεστε και μην ακουμπάτε
χωρίς λόγο κοντά στον αερόσακο
ενόσω το όχημα κινείται.
Ο αερόσακος μπορεί να προκαλέ‐
σει εκδορές στο πρόσωπο ή το
σώμα, τραυματισμό από σπα‐
σμένα γυαλιά ή έγκαυμα λόγω
έκρηξης όταν ανοίξει ο αερόσακος.
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.
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 αντικαταστήσει το τι‐
μόνι, το ταμπλό, όλα τα διακοσμη‐
τικά πλαίσια, τα στεγανοποιητικά λά‐
στιχα των θυρών, οι χειρολαβές και
τα μπροστινά καθίσματα.
Κατά το άνοιγμα ενός αερόσακου,
ενδέχεται να προκληθεί δυνατός θό‐
ρυβος και καπνός. Αυτές οι συνθή‐
κες είναι φυσιολογικές και δεν ενέ‐
χουν κίνδυνο, ωστόσο ενδέχεται να
προκληθεί ερεθισμός στο δέρμα του
επιβαίνοντα. Εάν ο ερεθισμός επιμέ‐
νει, αποταθείτε σε ιατρό.
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9 Κίνδυνος
Ποτέ μην επιτρέπετε σε παιδιά ή
βρέφη, έγκυες γυναίκες και ηλικιω‐
μένους ή ασθενείς να κάθονται στο
κάθισμα του συνοδηγού εάν δια‐
θέτει αερόσακους.
Επιπλέον, μην οδηγείτε με το παι‐
δικό κάθισμα τοποθετημένο σε
εκείνο το σημείο. Σε περίπτωση
ατυχήματος, η πρόσκρουση στον
αερόσακο μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό στο πρόσωπο ή και
θάνατο.

Όταν οι αερόσακοι ανοίγουν, το
θερμά αέρια που εκλύονται μπορεί να
προκαλέσουν εγκαύματα.
Ενδεικτική λυχνία v για τα συστήματα
αερόσακων 3 75.
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Το σύστημα μπροστινών αερόσακων
ενεργοποιείται σε περίπτωση ατυχή‐
ματος συγκεκριμένης σφοδρότητας
στην περιοχή που φαίνεται στην ει‐
κόνα. Ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει
να είναι 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.

Προσοχή
Εάν το όχημα δεχτεί χτυπήματα
από λακκούβες ή αντικείμενα σε
μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους
ή πεζοδρόμια, ενδέχεται να ανοί‐
ξουν οι αερόσακοι. Να οδηγείτε
αργά σε επιφάνειες ακατάλληλες
για κυκλοφορία οχημάτων, προ‐
κειμένου να αποτραπεί η ακούσια
ενεργοποίηση των αερόσακων.

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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9 Προειδοποίηση

Η βέλτιστη προστασία επιτυγχάνε‐
ται μόνο όταν το κάθισμα είναι σω‐
στά ρυθμισμένο 3 35.
Στην περιοχή που καταλαμβάνει ο
αερόσακος όταν φουσκώνει δεν
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια.
Τοποθετήστε τη ζώνη ασφαλείας
σωστά και προσδέστε την. Μόνο
τότε ο αερόσακος μπορεί να σας
προστατεύσει.

Το σύστημα πλευρικών αερόσακων
αποτελείται από έναν αερόσακο στην
πλάτη κάθε μπροστινού καθίσματος.
Ο αερόσακος αυτός επισημαίνεται με
τη λέξη AIRBAG.

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

Σύστημα πλευρικών
αερόσακων
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 όχημα. Φροντίστε οι
αερόσακοι να μην καλύπτονται.

Καθίσματα, προσκέφαλα
9 Προειδοποίηση
Τα παιδιά που κάθονται κοντά σε
πλευρικό αερόσακο μπορεί να δια‐
τρέχουν κίνδυνο σοβαρού ή θανά‐
σιμου τραυματισμού εάν ο αερό‐
σακος ανοίξει, ιδίως εάν το κεφάλι,
ο λαιμός ή ο θώρακας του παιδιού
βρίσκεται κοντά στον αερόσακο
κατά την ενεργοποίησή του.
Ποτέ μην αφήνετε το παιδί να στη‐
ρίζεται στην πόρτα ή να βρίσκεται
κοντά στη μονάδα πλευρικού αε‐
ρόσακου.
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Σύστημα αερόσακων
τύπου κουρτίνας

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.
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Απενεργοποίηση
αερόσακων
Το σύστημα αερόσακων συνοδηγού
πρέπει να απενεργοποιείται όταν στο
κάθισμα του συνοδηγού πρόκειται να
τοποθετηθεί παιδικό κάθισμα ασφα‐
λείας. Το σύστημα πλευρικών αερό‐
σακων και αερόσακων τύπου κουρτί‐
νας, οι εντατήρες των ζωνών ασφα‐
λείας και όλα τα συστήματα αερόσα‐
κων του οδηγού παραμένουν ενεργά.
Ο κίνδυνος τραυματισμού στο κεφάλι
σε περίπτωση πλευρικής πρόσκρου‐
σης μειώνεται σημαντικά.

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.

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.

Καθίσματα, προσκέφαλα
Χρησιμοποιήστε το κλειδί ανάφλεξης
για να επιλέξετε τη θέση:
cOFF = Ο αερόσακος του συνο‐
δηγού είναι απενεργο‐
ποιημένος και δεν θα
ανοίξει σε περίπτωση
σύγκρουσης. Η ενδει‐
κτική λυχνία c off πα‐
ραμένει αναμμένη. Μπο‐
ρείτε να τοποθετήσετε
ένα παιδικό κάθισμα
ασφαλείας σύμφωνα με
τον πίνακα.
dΟΝ = Ο αερόσακος του συνο‐
δηγού είναι ενεργός. Δεν
επιτρέπεται να τοποθε‐
τήσετε παιδικό κάθισμα
ασφαλείας.
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Παιδικά καθίσματα
ασφαλείας

Το σύστημα αερόσακων συνοδηγού
θα ανοίξει σε περίπτωση σύγκρουσης
μόνο εάν η ενδεικτική λυχνία c off
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 75.

Συνιστούμε το παιδικό κάθισμα ασφα‐
λείας GM το οποίο έχει κατασκευαστεί
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
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΕΓΑΛΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μην χρησιμοποιείτε παιδικό κάθι‐
σμα ασφαλείας, που τοποθετείται
με την πλάτη προς τα εμπρός, σε
κάθισμα που προστατεύεται
εμπρός από αερόσακο.
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Το παιδί μπορεί να υποστεί σο‐
βαρό τραυματισμό εάν ανοίξει ο
αερόσακος, καθώς το κεφάλι του
παιδιού θα βρίσκεται πολύ κοντά
στον αερόσακο που ανοίγει.

9 Προειδοποίηση
Όταν χρησιμοποιείτε παιδικό κάθι‐
σμα ασφαλείας στο μπροστινό κά‐
θισμα του συνοδηγού, πρέπει να
απενεργοποιηθούν τα συστήματα
αερόσακων του μπροστινού καθί‐
σματος συνοδηγού. Εάν δεν συμ‐
βεί αυτό, η ενεργοποίηση των αε‐
ρόσακων εγκυμονεί κίνδυνο θανά‐
σιμου τραυματισμού του παιδιού.
Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση
της χρήσης παιδικών καθισμάτων
ασφαλείας με φορά προς τα πίσω
στο μπροστινό κάθισμα του συνο‐
δηγού.
Απενεργοποίηση αερόσακου 3 46.

Επιλογή του σωστού
καθίσματος

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.
Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών
με ύψος μικρότερο από 150 cm επι‐
τρέπεται να κάθονται μόνο σε κατάλ‐
ληλο παιδικό κάθισμα ασφαλείας. Κα‐
τάλληλα είναι τα παιδικά καθίσματα
ασφαλείας που πληρούν τα πρότυπα
ECE 44-03 ή ECE 44-04. Επειδή είναι
πολύ δύσκολο η ζώνη να ρυθμιστεί
στη σωστή θέση όταν το παιδί έχει
ύψος κάτω από 150 cm, συνιστούμε
να χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο
παιδικό κάθισμα ασφαλείας, ακόμη κι
αν κάτι τέτοιο λόγω της ηλικίας του
παιδιού δεν επιβάλλεται από το νόμο.
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.

Καθίσματα, προσκέφαλα
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 ότι τα βρέφη και τα παιδιά
να κάθονται σε παιδικό κάθισμα
ασφαλείας 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.
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Θέσεις εγκατάστασης παιδικού καθίσματος ασφαλείας
Επιτρεπτές επιλογές τοποθέτησης παιδικού καθίσματος ασφαλείας
Στο κάθισμα του συνοδηγού
Στα πίσω
Ενεργοποιημένος
Απενεργοποιημένος εξωτερικά
Κατηγορία βάρους και ηλικιακή ομάδα αερόσακος
αερόσακος
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 I: 9 έως 18 kg
ή περίπου 8 μηνών έως 4 ετών

X

U1

U2

U

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

X

X

U

U

Ομάδα IIΙ: 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, βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφάλειας του οχήματος περνά μπροστά από
το επάνω 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 I: 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

X

IL

= Κατάλληλο για συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX που υπάγονται στις κατηγορίες 'ειδικό όχημα',
'περιορισμένης χρήσης' ή 'ημι-γενικής χρήσης'. Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας ISOFIX πρέπει να είναι εγκεκριμένο
για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος.
IUF = Κατάλληλο για παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX με φορά προς τα εμπρός της κατηγορίας γενικής χρήσης,
εγκεκριμένο για αυτή την κατηγορία βάρους.
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 πιο μικρόσωμα παιδιά στην κατηγορία βάρους
9 έως 18 kg.
B1 - ISO/F2X = Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός για πιο μικρόσωμα 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

Στο παρελθόν, τα παιδικά καθίσματα
ασφαλείας συνδέονταν στο κάθισμα
του οχήματος με τις ζώνες ασφαλείας.
Ως αποτέλεσμα, τα παιδικά καθί‐
σματα ασφαλείας τοποθετούνταν
λανθασμένα ή πολύ χαλαρά παρέχο‐
ντας ανεπαρκή προστασία στο παιδί.
Πλέον εξοπλίζουμε το όχημά σας με
κάτω σημεία στερέωσης ISOFIX στα
δύο πίσω ακριανά καθίσματα, καθώς
και με άνω σημεία πρόσδεσης και στις
δύο πλευρές στην πίσω δοκό του χώ‐

ρου αποσκευών έτσι, ώστε τα παιδικά
καθίσματα ασφαλείας να συνδέονται
απευθείας με τα πίσω καθίσματα.
Για να τοποθετήσετε ένα παιδικό κά‐
θισμα ασφαλείας που διαθέτει προ‐
σαρτήματα κάτω σημείων στερέωσης
ISOFIX και άνω σημείων πρόσδεσης,
ακολουθήστε τις συνοδευτικές οδη‐
γίες του παιδικού καθίσματος ασφα‐
λείας.
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβά‐
σετε προσεκτικά και τηρήστε όλες τις
οδηγίες στις παρακάτω σελίδες και τις
οδηγίες που παρέχονται με το παιδικό
κάθισμα ασφαλείας.
Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτά‐
ται από αυτό!
Εάν έχετε απορίες ή αμφιβολίες σχε‐
τικά με τη σωστή τοποθέτηση του παι‐
δικού καθίσματος ασφαλείας, απευ‐
θυνθείτε στον κατασκευαστή του παι‐
δικού καθίσματος ασφαλείας. Εάν δυ‐
σκολεύεστε με την τοποθέτηση του
παιδικού καθίσματος ασφαλείας στο
αυτοκίνητό σας, σας συνιστούμε να
απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της περιοχής σας.
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Τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων
ασφαλείας ISOFIX:
1. Επιλέξτε ένα από τα δύο πίσω
εξωτερικά καθίσματα για την το‐
ποθέτηση του παιδικού καθίσμα‐
τος ασφαλείας.

2. Εντοπίστε τα δύο κάτω σημεία
στερέωσης. Η θέση του κάθε κάτω
σημείου στερέωσης παιδικού κα‐
θίσματος ασφαλείας υποδεικνύε‐
ται με ένα κυκλικό σημάδι στο
κάτω άκρο της πλάτης του πίσω
καθίσματος.
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3. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υπάρ‐
χουν άλλα αντικείμενα γύρω από
τα κάτω σημεία στερέωσης, συ‐
μπεριλαμβανομένων των πορ‐
πών ή των ζωνών ασφαλείας.
Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να πα‐
ρεμποδίσουν τη σωστή σύνδεση
του παιδικού καθίσματος στα ση‐
μεία στερέωσης.
4. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα
ασφαλείας στο κάθισμα πάνω
από τα δύο κάτω σημεία στερέω‐
σης, και συνδέστε το στα σημεία
στερέωσης ακολουθώντας τις
οδηγίες που παρέχονται με το παι‐
δικό κάθισμα ασφαλείας.
5. Ρυθμίστε και σφίξτε το παιδικό κά‐
θισμα ασφαλείας σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρέχονται με το παι‐
δικό κάθισμα ασφαλείας.

Προσοχή
Εάν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας
δεν έχει στερεωθεί, μπορεί να με‐
τακινηθεί προς τα εμπρός.

Αφαιρέστε το παιδικό κάθισμα
ασφαλείας εάν δεν χρησιμοποιεί‐
ται ή ασφαλίστε το με τη ζώνη
ασφαλείας.
Επισήμανση
Επειδή μπορεί να αναπτυχθεί υψηλή
θερμοκρασία στη ζώνη ασφαλείας ή
στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας όταν
το όχημα είναι κλειστό, φροντίστε να
ελέγξετε το κάλυμμα του καθίσματος
και τις πόρπες προτού τοποθετήσετε
το παιδί.

9 Προειδοποίηση
Όλα τα κάτω σημεία στερέωσης
ISOFIX και τα άνω σημεία στερέω‐
σης με πρόσδεση πρέπει να χρη‐
σιμοποιούνται μόνο για το σκοπό
για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί.
Τα κάτω σημεία στερέωσης
ISOFIX και τα άνω σημεία στερέω‐
σης με πρόσδεση έχουν σχεδια‐
στεί μόνο για τη συγκράτηση παι‐
δικών καθισμάτων ασφαλείας, τα
οποία διαθέτουν προσαρτήματα
άνω και κάτω σημείων στερέωσης.

Μην χρησιμοποιείτε τα κάτω ση‐
μεία στερέωσης ISOFIX και τα άνω
σημεία στερέωσης με πρόσδεση
για τη συγκράτηση των ζωνών
ασφαλείας ενηλίκων, πλεξούδων
καλωδίωσης ή άλλων εξαρτημά‐
των ή εξοπλισμού του οχήματός
σας.
Η χρήση των κάτω σημείων στε‐
ρέωσης ISOFIX και των άνω ση‐
μείων στερέωσης με πρόσδεση για
τη συγκράτηση των ζωνών ασφα‐
λείας ενηλίκων, πλεξούδων καλω‐
δίωσης ή άλλων εξαρτημάτων ή
εξοπλισμού του οχήματός σας δεν
παρέχει αρκετή προστασία σε πε‐
ρίπτωση σύγκρουσης και μπορεί
να προκληθεί τραυματισμός ή
ακόμη και θάνατος.

Καθίσματα, προσκέφαλα
9 Προειδοποίηση
Εάν το παιδικό σύστημα ασφα‐
λείας τοποθετηθεί στο μπροστινό
κάθισμα, μπορεί να προκληθεί σο‐
βαρός τραυματισμός ή θάνατος.
Ποτέ μην τοποθετείτε παιδικό κά‐
θισμα ασφαλείας, που τοποθετεί‐
ται με την πλάτη προς τα εμπρός,
στο μπροστινό κάθισμα εάν το
όχημα διαθέτει αερόσακο συνοδη‐
γού.
Τυχόν ενεργοποίηση του αερόσα‐
κου συνοδηγού ενδέχεται να προ‐
καλέσει σοβαρό τραυματισμό στο
παιδί, εάν το παιδικό κάθισμα που
τοποθετείται με την πλάτη προς τα
εμπρός έχει στερεωθεί στο μπρο‐
στινό κάθισμα.
Να στερεώνετε στο πίσω κάθισμα
το παιδικό κάθισμα ασφαλείας,
που τοποθετείται με την πλάτη
προς τα εμπρός.

Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας,
που τοποθετείται με την πλάτη
προς τα πίσω, πρέπει να στερεώ‐
νεται στο πίσω κάθισμα όταν αυτό
είναι εφικτό.
Εάν τοποθετηθεί στο κάθισμα του
συνοδηγού, ρυθμίστε το κάθισμα
κατά το δυνατόν πιο πίσω.
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Παιδικά καθίσματα
ασφαλείας με άνω σημεία
πρόσδεσης

Προσοχή
Τα παιδικά καθίσματα πλήρους
μεγέθους που τοποθετούνται με
την πλάτη προς τα εμπρός, ενδέ‐
χεται να είναι ακατάλληλα για το‐
ποθέτηση. Επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο για πληροφορίες
σχετικά με τα κατάλληλα παιδικά
καθίσματα ασφαλείας.
Τοποθέτηση παιδικών καθισμά‐
των ασφαλείας με προσαρτήματα
ISOFIX κάτω σημείων στερέωσης
και άνω σημείων πρόσδεσης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα
άνω σημεία στερέωσης, κάντε τα
εξής:
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα χώρου
αποσκευών.
2. Συνδέστε το κλιπ του ιμάντα πρό‐
σδεσης παιδικού καθίσματος
ασφαλείας στο
άνω σημείο πρόσδεσης, φροντί‐
ζοντας να μην έχει συστραφεί ο
ιμάντας πρόσδεσης.
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Εάν το κάθισμα διαθέτει ρυθμιζό‐
μενο προσκέφαλο και χρησιμο‐
ποιείτε διπλό ιμάντα πρόσδεσης,
περάστε τον ιμάντα γύρω από το
προσκέφαλο.
Εάν το κάθισμα διαθέτει ρυθμιζό‐
μενο προσκέφαλο και χρησιμο‐
ποιείτε μονό ιμάντα πρόσδεσης,
ανυψώστε το προσκέφαλο και πε‐
ράστε τον ιμάντα κάτω από το
προσκέφαλο ανάμεσα από τις ρά‐
βδους του προσκέφαλου.
3. Σφίξτε τον ιμάντα πρόσδεσης του
παιδικού καθίσματος ασφαλείας
σύμφωνα με τις οδηγίες που πα‐
ρέχονται με το παιδικό κάθισμα
ασφαλείας.
4. Πιέστε και τραβήξτε το παιδικό κά‐
θισμα ασφαλείας αφού το τοποθε‐
τήσετε για να βεβαιωθείτε ότι έχει
στερεωθεί καλά.

9 Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το κλιπ του ιμάντα
πρόσδεσης παιδικού καθίσματος
ασφαλείας έχει συνδεθεί σωστά
στο άνω σημείο στερέωσης.
Τυχόν λανθασμένη σύνδεση μπο‐
ρεί να καταστήσει αναποτελεσμα‐
τικό τον ιμάντα πρόσδεσης και το
άνω σημείο στερέωσης.

Αποθήκευση
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Αποθηκευτικοί χώροι
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Τύπος 2

Αποθηκευτικός χώρος στο
ταμπλό
Αποθηκευτικός χώρος κάτω από το
ταμπλό
Τύπος 1

Ο αποθηκευτικός χώρος χρησιμο‐
ποιείται για μικροαντικείμενα, κ.λπ.
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Κερματοθήκη

Ντουλαπάκι συνοδηγού

Ποτηροθήκες
Τύπος 1

Για τη φύλαξη των κερμάτων σε ένα
σημείο.

Για να το ανοίξετε, τραβήξτε τη λαβή.

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.

Τύπος 2

Αποθήκευση
Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυ‐
ματισμού σε περίπτωση που το
αυτοκίνητο σταματήσει απότομα ή
συγκρουστεί, μην τοποθετείτε
ανοικτά μπουκάλια, ποτήρια, ανα‐
ψυκτικά, κ.λπ. στην ποτηροθήκη
όταν το αυτοκίνητο κινείται.

Θήκη γυαλιών ηλίου
Οι προτηροθήκες βρίσκονται στην
μπροστινή κονσόλα και στο πίσω
τμήμα της κεντρικής κονσόλας.

9 Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε την ποτηροθήκη
ποτήρια χωρίς κάλυμμα με καυτό
υγρό, ενόσω το όχημα κινείται.
Εάν το καυτό υγρό χυθεί, θα
καείτε. Εάν ο οδηγός υποστεί ένα
τέτοιο έγκαυμα, μπορεί να χάσει
τον έλεγχο του οχήματος.

Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα κάτω
για να το ανοίξετε.
Μην τη χρησιμοποιείτε για την απο‐
θήκευση βαριών αντικειμένων.
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Χώρος αποσκευών
Αναδίπλωση της πλάτης των
πίσω καθισμάτων
9 Προειδοποίηση
Μη στοιβάζετε αποσκευές ή άλλα
φορτία σε ύψος μεγαλύτερο από
τα μπροστινά καθίσματα.
Μην επιτρέπετε στους επιβάτες να
κάθονται πάνω στις αναδιπλωμέ‐
νες πλάτες των καθισμάτων ενώ το
όχημα κινείται.
Τυχόν μη προσδεδεμένο φορτίο ή
επιβάτες πάνω σε αναδιπλωμένη
πλάτη καθίσματος μπορεί να εκτι‐
ναχθούν μέσα ή έξω από το όχημα
σε περίπτωση απότομου φρεναρί‐
σματος ή ατυχήματος. Αυτό μπο‐
ρεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυ‐
ματισμό ή και θάνατο.
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Για να αναδιπλώσετε τις πλάτες των
πίσω καθισμάτων ξεχωριστά:
1. Τραβήξτε την μπροστινή πλευρά
της έδρας πίσω καθίσματος για να
την απελευθερώσετε. Εάν το αυ‐
τοκίνητο διαθέτει προσκέφαλα
στα πίσω καθίσματα, πρέπει να τα
αφαιρέσετε.
2. Φέρτε την απελευθερωμένη έδρα
πίσω καθίσματος στην όρθια
θέση.
Επισήμανση
Για να εξοικονομήσετε επαρκή χώρο
για τη ρύθμιση του μαξιλαριού του
πίσω καθίσματος, σύρετε το μπρο‐
στινό κάθισμα προς τα εμπρός και
ρυθμίστε την πλάτη του μπροστινού
καθίσματος στην όρθια θέση.

3. Τραβήξτε προς τα πάνω το μοχλό
απασφάλισης στην επάνω
πλευρά της πλάτης του καθίσμα‐
τος και αναδιπλώστε την προς τα
εμπρός και κάτω.
4. Ρυθμίστε τα μπροστινά καθίσματα
στην επιθυμητή θέση.
Για να επαναφέρετε την πλάτη του κα‐
θίσματος στην όρθια θέση, ανασηκώ‐
στε την και σπρώξτε τη μέχρι τη θέση
της.
Βεβαιωθείτε ότι το έλασμα δεν πιέζει
τις ζώνες ασφαλείας.
Για να επαναφέρετε την έδρα πίσω
καθίσματος στη θέση της, τοποθετή‐
στε την πίσω πλευρά της έδρας του
καθίσματος στην αρχική της θέση,
αφού βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες των
ζωνών ασφαλείας δεν έχουν συστρα‐
φεί ή παγιδευτεί κάτω από την έδρα
του καθίσματος, και στη συνέχεια
σπρώξτε την μπροστινή πλευρά της
έδρας του καθίσματος δυνατά προς
τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.

Αποθήκευση
Προσοχή
Κατά την επαναφορά της πλάτης
του πίσω καθίσματος στην όρθια
θέση, τοποθετήστε την πίσω ζώνη
ασφαλείας και τις πόρπες ανάμεσα
στην πλάτη του πίσω καθίσματος
και σε κάποιο μαξιλάρι. Φροντίστε
η πίσω ζώνη ασφαλείας και οι
πόρπες να μην εγκλωβιστούν
κάτω από το μαξιλάρι του πίσω κα‐
θίσματος.
Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ασφα‐
λείας δεν έχουν συστραφεί ή παγι‐
δευτεί στην πλάτη του καθίσματος
και ότι έχουν τοποθετηθεί στη σω‐
στή τους θέση.

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

Μην τραβάτε τους μοχλούς απα‐
σφάλισης στο άνω μέρος της πλά‐
της των καθισμάτων ενόσω το
όχημα κινείται.
Μπορεί να προκληθεί τραυματι‐
σμός στους επιβάτες.

Προσοχή
Εάν αναδιπλώσετε την πλάτη του
πίσω καθίσματος με τις ζώνες
ασφαλείας ασφαλισμένες στις
πόρπες, μπορεί να προκληθεί ζη‐
μιά στο κάθισμα ή στις ζώνες
ασφαλείας.
Πρέπει πάντοτε να απασφαλίζετε
τις ζώνες ασφαλείας και να τις επα‐
ναφέρετε στην κανονική τους θέση
προτού αναδιπλώσετε την πλάτη
του πίσω καθίσματος.

9 Προειδοποίηση
Μην επιτρέπετε ποτέ στους επιβά‐
τες να κάθονται επάνω στις αναδι‐
πλωμένες πλάτες των καθισμάτων
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όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε
κίνηση, διότι δεν είναι κατάλληλη
θέση για να καθίσουν, ούτε μπο‐
ρούν να χρησιμοποιήσουν τις ζώ‐
νες ασφαλείας.
Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως απο‐
τέλεσμα σοβαρό ή θανάσιμο τραυ‐
ματισμό σε περίπτωση ατυχήμα‐
τος ή απότομου σταματήματος.
Το ύψος των αντικειμένων που
έχουν τοποθετηθεί επάνω στις
αναδιπλωμένες πλάτες των καθι‐
σμάτων, δεν θα πρέπει να υπερ‐
βαίνει το ύψος των μπροστινών
καθισμάτων. Διαφορετικά, σε πε‐
ρίπτωση απότομου φρεναρίσμα‐
τος, το φορτίο ενδέχεται να μετακι‐
νηθεί προς τα εμπρός και να προ‐
κληθεί τραυματισμός ή ζημιά.

Δίκτυ ευκολίας
Μπορείτε να μεταφέρετε μικρά φορτία
στο προαιρετικό δίκτυ ευκολίας.
Για να τοποθετήσετε το δίκτυ, κρεμά‐
στε κάθε θηλιά που βρίσκεται στις
άνω γωνίες του διχτιού και στα δύο
άγκιστρα του πίσω πλαισίου.
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Το δίχτυ αποσκευών έχει σχεδια‐
στεί να αντέχει μικρά φορτία. Μην
μεταφέρετε βαριά αντικείμενα με το
δίχτυ αποσκευών.

Σύστημα σχάρας
οροφής
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.
Εάν επιχειρήσετε να μεταφέρετε κά‐
ποιο αντικείμενο στη σχάρα οροφής
το οποίο υπερβαίνει σε μήκος ή πλά‐
τος τη σχάρα, μπορεί να παρασυρθεί
από τον αέρα καθώς οδηγείτε. Αυτό
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να χά‐
σετε τον έλεγχο του οχήματος. Τα
αντικείμενα που μεταφέρετε μπορεί να
αποδεσμευτούν βίαια, με αποτέλεσμα
να προκληθεί σύγκρουση του αυτοκι‐
νήτου σας ή άλλων οδηγών και, φυ‐
σικά, ζημιά στο αυτοκίνητό σας. Ποτέ
μη μεταφέρετε αντικείμενα τα οποία
υπερβαίνουν σε μήκος ή πλάτος τη
σχάρα οροφής του αυτοκινήτου σας.

Το ανώτατο φορτίο (με το βάρος των
μπαρών οροφής) για τις ράγες ορο‐
φής είναι 50 kg στο όχημα. Μην υπερ‐
βαίνετε το μέγιστο μικτό βάρος του
οχήματος όταν το φορτώνετε.
Στο αυτόματο πλυντήριο αυτοκινή‐
των, αφαιρείτε τυχόν μπάρες οροφής
ή τις αποσκευές από τη σχάρα ορο‐
φής.

Αποθήκευση

Πληροφορίες
φόρτωσης
■ Τα βαριά αντικείμενα στο χώρο
αποσκευών πρέπει να τοποθετού‐
νται κόντρα στις πλάτες των καθι‐
σμάτων. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάτες
των καθισμάτων έχουν ασφαλίσει
σωστά. Εάν μπορείτε να στοιβάξετε
αντικείμενα, πρέπει να τοποθετείτε
τα πιο βαριά αντικείμενα στη βάση.
■ 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 και μην κα‐
λύπτετε τον αισθητήρα στην επάνω
πλευρά του ταμπλό.

■ Το φορτίο δεν πρέπει να εμποδίζει
το χειρισμό των πεντάλ, του χειρό‐
φρενου και του μοχλού 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
βάρος του οχήματος (βλ. πινακίδα
αριθμού πλαισίου 3 221) και στο
απόβαρο. Για λεπτομέρειες σχετικά
με το απόβαρο, ανατρέξτε στην ενό‐
τητα Τεχνικά στοιχεία.
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
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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.

64

Όργανα και χειριστήρια

Όργανα και
χειριστήρια

Χειριστήρια
Ρύθμιση του τιμονιού

Χειριστήρια ................................... 64
Προειδοποιητικές λυχνίες,
δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες ...... 70
Υπολογιστής ταξιδίου ................... 79
Εξατομίκευση οχήματος ............... 81

Προσοχή
Εάν η κολόνα τιμονιού υποστεί
ισχυρή καταπόνηση κατά τη ρύθ‐
μιση του τιμονιού ή κατά την ασφά‐
λιση του μοχλού, τα εξαρτήματα
που σχετίζονται με το τιμόνι μπορεί
να υποστούν ζημιά.

Χειριστήρια στο τιμόνι

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 κλει‐
δαριά της κολόνας του τιμονιού είναι
απασφαλισμένη.

Μπορείτε να χειρίζεστε το σύστημα
Infotainment από τα χειριστήρια στο
τιμόνι 3 90.

Όργανα και χειριστήρια

Κόρνα
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Υαλοκαθαριστήρας/
σύστημα πλύσης
παρμπρίζ

LO

Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ

Για να εκτελέσουν οι υαλοκαθαριστή‐
ρες μία μόνο διαδρομή στο παρμπρίζ
όταν είναι απενεργοποιημένοι, μετα‐
κινήστε ελαφρά το μοχλοδιακόπτη
των υαλοκαθαριστήρων προς τη
θέση INT και αφήστε τον. Ο μοχλός
επανέρχεται αυτόματα στην κανονική
του θέση όταν τον αφήνετε. Οι υαλο‐
καθαριστήρες θα λειτουργήσουν μία
φορά.

Πιέστε το j.

Για να θέσετε σε λειτουργία τους υα‐
λοκαθαριστήρες του παρμπρίζ, γυρί‐
στε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση
ON και μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη
υαλοκαθαριστήρων/πλύσης παρ‐
μπρίζ προς τα πάνω.
OFF = Σύστημα απενεργοποιη‐
μένο.
INT = Διακοπτόμενη λειτουργία.

HI

= Συνεχής λειτουργία, αργή
ταχύτητα.
= Συνεχής λειτουργία, γρή‐
γορη ταχύτητα.

Λειτουργία αποθάμβωσης
Προκειμένου οι υαλοκαθαριστήρες να
εκτελέσουν μία διαδρομή στο παρ‐
μπρίζ σε περίπτωση ασθενούς βρο‐
χής ή ομίχλης, μετακινήστε ελαφρά το
μοχλοδιακόπτη υαλοκαθαριστήρων/
πλύσης παρμπρίζ προς τη θέση INT
και αφήστε τον. Ο μοχλός επανέρχε‐
ται αυτόματα στην κανονική του θέση
όταν τον αφήνετε. Οι υαλοκαθαριστή‐
ρες θα λειτουργήσουν μία φορά.
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Προσοχή

Εάν η ορατότητα του οδηγού δεν
είναι καλή, μπορεί να προκληθεί
ατύχημα με αποτέλεσμα να επέλ‐
θει τραυματισμός και ζημιά στο
όχημά σας ή υλική ζημία τρίτων.
Μην θέτετε σε λειτουργία τους υα‐
λοκαθαριστήρες του παρμπρίζ
όταν το παρμπρίζ είναι στεγνό ή
παρεμβάλλεται σε αυτό κάποιο
αντικείμενο ή όταν έχει καλυφθεί με
χιόνι ή πάγο. Εάν ενεργοποιήσετε
τους υαλοκαθαριστήρες ενώ στο
παρμπρίζ υπάρχουν εμπόδια, εν‐
δέχεται να προκληθεί ζημιά στα
μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων,
στο μοτέρ των υαλοκαθαριστήρων
και στο τζάμι.
Κατά τους χειμερινούς μήνες, προ‐
τού θέσετε τους υαλοκαθαριστή‐
ρες σε λειτουργία, να βεβαιώνεστε
πως τα μάκτρα δεν έχουν παγώσει
στο τζάμι. Εάν θέσετε σε λειτουρ‐
γία τους υαλοκαθαριστήρες με τα

μάκτρα παγωμένα, ενδέχεται να
προκληθεί ζημιά στο μοτέρ των
υαλοκαθαριστήρων.

Σύστημα πλύσης παρμπρίζ

όταν είναι άδειο το δοχείο υγρού
συστήματος πλύσης. Κάτι τέτοιο
μπορεί να προκαλέσει την υπερ‐
θέρμανση του μοτέρ του συστήμα‐
τος πλύσης, με αποτέλεσμα να
χρειαστούν δαπανηρές επισκευές.

9 Προειδοποίηση

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

Προσοχή
Μη χρησιμοποιείτε συνεχώς το σύ‐
στημα πλύσης παρμπρίζ περισσό‐
τερο από μερικά δευτερόλεπτα ή

Μην ψεκάζετε υγρό πλύσης στο
παρμπρίζ όταν επικρατούν συνθή‐
κες παγετού. Η χρήση του υγρού
συστήματος πλύσης και των υαλο‐
καθαριστήρων υπό συνθήκες πα‐
γετού, ενδέχεται να περιορίσει ση‐
μαντικά την ορατότητά σας λόγω
σχηματισμού πάγου στο παρμπρίζ
και να οδηγήσει σε ατύχημα.

Όργανα και χειριστήρια

Υαλοκαθαριστήρας/
σύστημα πλύσης πίσω
παρμπρίζ

Για να θέσετε σε λειτουργία τον πίσω
υαλοκαθαριστήρα και το σύστημα
πλύσης του πίσω παρμπρίζ, πιέστε το
μοχλοδιακόπτη προς τον πίνακα ορ‐
γάνων. Πιέστε μία φορά: ο υαλοκαθα‐
ριστήρας θα αρχίσει να λειτουργεί συ‐
νεχόμενα σε αργή ταχύτητα. Για να
ψεκαστεί υγρό πλύσης, πιέστε το μο‐
χλοδιακόπτη άλλη μία φορά.

Προσοχή
Εάν η ορατότητα του οδηγού δεν
είναι καλή, μπορεί να προκληθεί
ατύχημα με αποτέλεσμα να επέλ‐
θει τραυματισμός και ζημιά στο
όχημά σας ή υλική ζημία τρίτων.
Μην θέτετε σε λειτουργία τον υα‐
λοκαθαριστήρα του πίσω παρ‐
μπρίζ όταν το παράθυρο της πέμ‐
πτης πόρτας είναι στεγνό ή παρεμ‐
βάλλεται σε αυτό κάποιο αντικεί‐
μενο ή όταν έχει καλυφθεί με χιόνι
ή πάγο.
Εάν ενεργοποιήσετε τον υαλοκα‐
θαριστήρα ενώ στο παρμπρίζ
υπάρχουν εμπόδια, το μάκτρο του
υαλοκαθαριστήρα, το μοτέρ του
υαλοκαθαριστήρα και το τζάμι εν‐
δέχεται να υποστούν ζημιά.
Κατά τους χειμερινούς μήνες, προ‐
τού θέσετε τον υαλοκαθαριστήρα
σε λειτουργία, να βεβαιώνεστε
πως το μάκτρο δεν έχει παγώσει
στο τζάμι, για να μην προκληθεί
ζημιά στο μοτέρ υαλοκαθαρι‐
στήρα.
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Σε θερμοκρασία παγετού, μην επι‐
χειρήσετε να ψεκάσετε με υγρό συ‐
στήματος πλύσης το πίσω παρ‐
μπρίζ μέχρις ότου αυτό θερμανθεί.
Το υγρό πλύσης μπορεί να σχη‐
ματίσει πάγο επάνω στο παγω‐
μένο πίσω παρμπρίζ και να εμπο‐
δίζει την ορατότητά σας.

Προσοχή
Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα
πλύσης παρμπρίζ συνεχώς για
πάνω από μερικά δευτερόλεπτα ή
όταν είναι άδειο το δοχείο υγρού
συστήματος πλύσης. Κάτι τέτοιο
μπορεί να προκαλέσει την υπερ‐
θέρμανση του μοτέρ του συστήμα‐
τος πλύσης, με αποτέλεσμα να
χρειαστούν δαπανηρές επισκευές.
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Πρίζες ρεύματος
Τύπος 1

Τύπος 2

Μια πρίζα 12 Volt βρίσκεται στην
μπροστινή κονσόλα.
Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος των
ηλεκτρικών αξεσουάρ δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 120 Watt.
Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
κλειστός, οι πρίζες ρεύματος είναι ανε‐
νεργές.
Επίσης, οι πρίζες είναι ανενεργές εάν
η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Μη συνδέετε αξεσουάρ ρευματοδότη‐
σης, π.χ. ηλεκτρικούς φορτιστές ή
μπαταρίες.
Μη χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα φις,
διότι η πρίζα ρεύματος θα υποστεί ζη‐
μιά.

Αναπτήρας
Τύπος 1

Τύπος 2

Όργανα και χειριστήρια
Για να θέσετε σε λειτουργία τον ανα‐
πτήρα, γυρίστε το διακόπτη ανάφλε‐
ξης στη θέση ACC ή ON και πιέστε τον
αναπτήρα μέχρι μέσα.
Ο αναπτήρας θα πεταχτεί προς τα
έξω αυτόματα όταν είναι έτοιμος να
χρησιμοποιηθεί.

Προσοχή
Τυχόν υπερθέρμανση του ανα‐
πτήρα μπορεί να προκαλέσει ζη‐
μιά στο θερμαινόμενο στοιχείο και
τον ίδιο τον αναπτήρα.
Μην πατάτε τον αναπτήρα για όση
ώρα αυτός θερμαίνεται. Αυτό μπο‐
ρεί να προκαλέσει την υπερθέρ‐
μανση του αναπτήρα.
Εάν επιχειρήσετε να χρησιμοποιή‐
σετε έναν αναπτήρα που έχει υπο‐
στεί βλάβη, μπορεί να είναι επικίν‐
δυνο. Εάν ο θερμός αναπτήρας
δεν εκτιναχθεί μέσα σε 25 δευτε‐
ρόλεπτα, τραβήξτε τον έξω και
απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για
την επισκευή του. Μπορεί να προ‐
καλέσει τραυματισμό και ζημιά στο
όχημά σας.
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9 Προειδοποίηση

Προσοχή

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

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 σε ξένη ιδιοκτησία.

Προσοχή
Η υποδοχή του αναπτήρα θα πρέ‐
πει να χρησιμοποιείται μόνο με τον
αναπτήρα. Εάν τοποθετηθούν
στην υποδοχή του αναπτήρα άλ‐
λοι προσαρμογείς τροφοδοσίας 12
V, μπορεί να προκληθεί βλάβη σε
ασφάλειες ή υπερθέρμανση.

Σταχτοδοχεία
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Προσοχή

Τα τσιγάρα και τα άλλα υλικά κα‐
πνιστή μπορεί να προκαλέσουν
φωτιά.
Μην τοποθετείτε χαρτιά ή άλλα εύ‐
φλεκτα υλικά μέσα στο σταχτοδο‐
χείο.
Τυχόν φωτιά στο σταχτοδοχείο
μπορεί να προκαλέσει τραυματι‐
σμό, ζημιά στο όχημά σας ή υλική
ζημία τρίτων.
Το αποσπώμενο σταχτοδοχείο μπο‐
ρεί να τοποθετηθεί στις ποτηροθήκες.
Για να ανοίξετε το σταχτοδοχείο, ανα‐
σηκώστε απαλά το καπάκι του. Μετά
τη χρήση, κλείστε καλά το καπάκι.
Για να αδειάσετε το σταχτοδοχείο
ώστε να το καθαρίσετε, περιστρέψτε
ελαφρά το άνω τμήμα του σταχτοδο‐
χείου προς τα αριστερά και αφαιρέστε
το.

Προειδοποιητικές
λυχνίες, δείκτες και
ενδεικτικές λυχνίες

Χιλιομετρητής

Ταχύμετρο

Δείχνει την ταχύτητα του οχήματος.

Ο χιλιομετρητής δείχνει την απόσταση
που έχει διανύσει το αυτοκίνητό σας
σε χιλιόμετρα ή μίλια.
Υπάρχουν δύο ανεξάρτητοι
χιλιομετρητές, οι οποίοι μετρούν την
απόσταση που έχει διανύσει το αυτο‐
κίνητό σας από τον τελευταίο μηδενι‐
σμό την ένδειξης.
Για την εναλλαγή μεταξύ των χιλιομε‐
τρητών, Α και Β, πατήστε το κουμπί
TRIP.

Όργανα και χειριστήρια
Επισήμανση
Για να μηδενίσετε κάθε χιλιομετρητή
διαδρομής, πατήστε το κουμπί
TRIP στον πίνακα οργάνων περισ‐
σότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Δείκτης καυσίμου

Στροφόμετρο
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Λόγω της ανακίνησης του καυσίμου
μέσα στο ρεζερβουάρ κατά την πέ‐
δηση, την επιτάχυνση ή τις στροφές,
η βελόνα του δείκτη καυσίμου μετακι‐
νείται.

9 Κίνδυνος
Πριν από τον ανεφοδιασμό καυσί‐
μου, σταματήστε το αυτοκίνητο και
σβήστε τον κινητήρα.

Ενδεικτικές λυχνίες

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

Δείχνει τη στάθμη του καυσίμου στο
ρεζερβουάρ.
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.

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.
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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

Όργανα και χειριστήρια
Ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα οργάνων
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Ενδεικτικές λυχνίες στην
κεντρική κονσόλα

Υπενθύμιση ζώνης
ασφαλείας
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας
στα μπροστινά καθίσματα

Φλας
Η λυχνία O αναβοσβήνει με πράσινο
χρώμα.

Αναβοσβήνει

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εάν
ενεργοποιήσετε τα φλας ή τα αλάρμ.
Γρήγορο αναβοσβήσιμο: Έχει καεί ο
λαμπτήρας κάποιου φλας ή η σχετική
ασφάλεια.
Αντικατάσταση λαμπτήρων 3 178,
Ασφάλειες 3 184, Φλας 3 85.

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.
1. Μόλις ο διακόπτης ανάφλεξης γυ‐
ρίσει στη θέση ON, η ενδεικτική
λυχνία ανάβει μέχρι η ζώνη ασφα‐
λείας να προσδεθεί.
2. Όταν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουρ‐
γία, η ενδεικτική λυχνία αναβο‐
σβήνει επί 100 δευτερόλεπτα και
στη συνέχεια ανάβει μέχρι η ζώνη
ασφαλείας να προσδεθεί.
3. Εάν το αυτοκίνητο διανύσει από‐
σταση μεγαλύτερη από 250 m ή
εάν η ταχύτητά του υπερβεί τα
22 km/h χωρίς η ζώνη ασφαλείας
να έχει προσδεθεί, η ενδεικτική λυ‐

χνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει
και θα ακουστεί η ηχητική ένδειξη
επί 100 δευτερόλεπτα.
Μετά από 100 δευτερόλεπτα, η ενδει‐
κτική λυχνία θα ανάψει μέχρι να προ‐
σδεθεί η ζώνη ασφαλείας και η ηχη‐
τική ένδειξη θα σταματήσει να ηχεί.

Κατάσταση ζώνης ασφαλείας
στα πίσω καθίσματα

Η λυχνία X για τα πίσω καθίσματα
ανάβει ή αναβοσβήνει με κόκκινο
χρώμα.
1. Όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λει‐
τουργία, όλες οι πόρτες είναι κλει‐
στές και η ταχύτητα του αυτοκινή‐
του δεν υπερβαίνει τα 10 km/h, οι
ενδεικτικές λυχνίες των πίσω ζω‐
νών ασφαλείας ανάβουν μέχρι οι
ζώνες να προσδεθούν. Ακόμη κι
αν δεν κάθεται κανείς στα καθί‐
σματα, τα παραπάνω εξακολου‐
θούν να ισχύουν.
2. Εάν η ταχύτητα του οχήματος
υπερβεί τα 10 km/h όταν όλες οι
πόρτες είναι κλειστές, χωρίς η
ζώνη ασφαλείας να έχει προσδε‐
θεί, οι ενδεικτικές λυχνίες των

Όργανα και χειριστήρια
πίσω ζωνών ασφαλείας ανάβουν
επί 35 δευτερόλεπτα και σβήνουν
ανεξάρτητα εάν στα πίσω καθί‐
σματα υπάρχουν επιβάτες. Εάν
προσδεθεί μία ζώνη ασφαλείας
πίσω καθισμάτων, η ενδεικτική
λυχνία για την άλλη απασφαλι‐
σμένη ζώνη ασφαλείας θα ανάψει
ξανά επί 35 δευτερόλεπτα και θα
σβήσει.
3. Εάν κάποια από τις πίσω ζώνες
ασφαλείας, ενώ είναι προσδεδε‐
μένη, απασφαλιστεί όταν η ταχύ‐
τητα του αυτοκινήτου υπερβαίνει
τα 10 km/h και όλες οι πόρτες είναι
κλειστές, η ενδεικτική λυχνία της
ζώνης θα αρχίσει να αναβοσβήνει
μέχρι η ζώνη ασφαλείας να προ‐
σδεθεί και η ηχητική ένδειξη θα
ηχήσει 4 φορές.
Ζώνη ασφαλείας τριών σημείων 3 40.

Όταν ανοίγετε το διακόπτη ανάφλε‐
ξης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει επί με‐
ρικά δευτερόλεπτα. Εάν δεν ανάψει,
δεν σβήσει μετά από μερικά δευτερό‐
λεπτα ή ανάψει ενώ οδηγείτε, σημαί‐
νει ότι υπάρχει βλάβη στο σύστημα
των αερόσακων. Απευθυνθείτε σε ένα
συνεργείο. Τα συστήματα αυτά ενδέ‐
χεται να μην μπορέσουν να ενεργο‐
ποιηθούν σε περίπτωση ατυχήματος.
Η ενδεικτική λυχνία v παραμένει συ‐
νεχώς αναμμένη ως ένδειξη ότι υπάρ‐
χει πρόβλημα στο όχημα ή ότι οι
προεντατήρες ζωνών ασφαλείας ή οι
αερόσακοι έχουν ενεργοποιηθεί.

Αερόσακοι και εντατήρες
ζωνών ασφαλείας

Προεντατήρες ζωνών ασφαλείας, σύ‐
στημα αερόσακων 3 38, 3 42.

Η λυχνία v ανάβει με κόκκινο χρώμα.

9 Προειδοποίηση
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για
την άμεση αποκατάσταση της αι‐
τίας της βλάβης.

Απενεργοποίηση
αερόσακων
Η λυχνία d ανάβει με κίτρινο χρώμα.
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Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμ‐
μένη, ο αερόσακος του συνοδηγού εί‐
ναι ενεργοποιημένος.
Η λυχνία c ανάβει με κίτρινο
χρώμα.
Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι σβη‐
στή, ο αερόσακος του συνοδηγού εί‐
ναι απενεργοποιημένος.
Απενεργοποίηση αερόσακου 3 46.

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

Ανάβει όταν ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία

Σταματήστε και σβήστε τον κινητήρα.
Η μπαταρία δεν φορτίζει. Ενδέχεται
να υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα
ψύξης του κινητήρα. Απευθυνθείτε σε
ένα συνεργείο.
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Ενδεικτική λυχνία βλάβης
Η λυχνία Z ανάβει ή αναβοσβήνει με
κίτρινο χρώμα.
Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης και σβήνει λίγο μετά την
εκκίνηση του κινητήρα.

Σύστημα φρένων
Η λυχνία 4 ανάβει με κόκκινο
χρώμα.
Ανάβει όταν λύσετε το χειρόφρενο εάν
η στάθμη του υγρού φρένων και του
συμπλέκτη είναι πολύ χαμηλή ή εάν
υπάρχει βλάβη στο σύστημα πέδη‐
σης. Υγρό φρένων 3 175.

9 Προειδοποίηση
Μην οδηγείτε εάν η προειδοποιη‐
τική λυχνία συστήματος πέδησης
είναι αναμμένη.
Αυτό σημαίνει ότι τα φρένα ενδέ‐
χεται να μη λειτουργούν σωστά.
Εάν οδηγείτε ενώ τα φρένα έχουν
υποστεί βλάβη, μπορεί να προ‐
κληθεί σύγκρουση με αποτέλεσμα

να επέλθει τραυματισμός και ζημιά
στο όχημά σας ή υλική ζημία τρί‐
των.
Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη
ανάφλεξης εάν το μηχανικό χειρό‐
φρενο είναι τραβηγμένο. Χειρόφρενο
3 155.

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 3 154.

Κιβώτιο ταχυτήτων
Ένδειξη κιβωτίου ταχυτήτων

Η λυχνία A/T ανάβει με κόκκινο
χρώμα.
Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει
στη θέση On, το μήνυμα αυτό εμφα‐
νίζεται επί 3 δευτερόλεπτα περίπου
και μετά πρέπει να σβήσει, ως επιβε‐
βαίωση ότι το αυτόματο κιβώτιο ταχυ‐
τήτων βρίσκεται σε λειτουργία.

Προσοχή
Εάν δεν ανάψει ή εάν δεν σβήσει
μετά από 3 δευτερόλεπτα ή εάν
ανάψει ενόσω οδηγείτε, αυτό ση‐
μαίνει πως υπάρχει βλάβη στο σύ‐
στημα.
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για
την επισκευή της βλάβης το συντο‐
μότερο δυνατόν. Συνιστούμε να
απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτη‐
μένο συνεργείο Chevrolet της πε‐
ριοχής σας.

Όργανα και χειριστήρια

Overdrive
απενεργοποιημένο
Η λυχνία X ανάβει με κίτρινο χρώμα.
Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν
η λειτουργία overdrive έχει ακυρωθεί.
Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί
overdrive στο πλάι του επιλογέα τα‐
χυτήτων, η ενδεικτική λυχνία απενερ‐
γοποίησης overdrive θα σβήσει και η
λειτουργία overdrive θα ενεργοποιη‐
θεί.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα
ευστάθειας
Η λυχνία b ανάβει ή αναβοσβήνει με
κίτρινο χρώμα.

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 σύστημα ελέγχου ευστά‐
θειας 3 156.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα
ευστάθειας εκτός
λειτουργίας
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όχημά σας και αφήστε τον κινητήρα
να λειτουργήσει στο ρελαντί επί με‐
ρικά λεπτά.
Εάν η λυχνία δεν σβήσει, πρέπει να
σβήσετε τον κινητήρα και να απευ‐
θυνθείτε σε κάποιο συνεργείο το συ‐
ντομότερο δυνατόν. Σας συνιστούμε
να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτη‐
μένο συνεργείο της περιοχής σας.

Πίεση λαδιού κινητήρα

Η λυχνία a αναβοσβήνει με κίτρινο
χρώμα.
Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.

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

Θερμοκρασία ψυκτικού
κινητήρα

Ανάβει όταν ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία

Η λυχνία W ανάβει με κόκκινο χρώμα.
Αυτή η λυχνία σάς ειδοποιεί ότι το ψυ‐
κτικό του κινητήρα έχει υπερθερμαν‐
θεί.
Εάν οδηγούσατε το όχημα υπό κανο‐
νικές συνθήκες, επιβραδύνετε στην
άκρη του δρόμου, σταματήστε το

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.
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Εάν η προειδοποιητική λυχνία θερμο‐
κρασίας λαδιού κινητήρα ανάψει ενώ
οδηγείτε, σταματήστε στην άκρη του
δρόμου, σβήστε τον κινητήρα και
ελέγξτε τη στάθμη λαδιού.

9 Προειδοποίηση
Όταν ο κινητήρας είναι σβηστός,
χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη δύ‐
ναμη για την πέδηση και για το χει‐
ρισμό του τιμονιού.
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. Λάδι
κινητήρα 3 168.

Χαμηλή στάθμη καυσίμου
Η λυχνία Y ανάβει με κίτρινο χρώμα.
Ανάβει όταν η στάθμη στο ρεζερ‐
βουάρ είναι πολύ χαμηλή.

Προσοχή
Μην αφήνετε το καύσιμο να εξα‐
ντληθεί.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στον καταλυτικό μετατρο‐
πέα.
Καταλυτικός μετατροπέας 3 146.

Μεγάλη σκάλα
Η λυχνία C ανάβει με μπλε χρώμα.
Ανάβει όταν είναι αναμμένη η μεγάλη
σκάλα και κατά το σινιάλο προβο‐
λέων. Μεγάλη σκάλα /μεσαία σκάλα
προβολέων 3 83.

Προβολέας ομίχλης
Η λυχνία > ανάβει με πράσινο
χρώμα.
Ανάβει όταν είναι αναμμένοι οι μπρο‐
στινοί προβολείς ομίχλης 3 86.

Πίσω φως ομίχλης
Η λυχνία r ανάβει με κίτρινο χρώμα.

Ανάβει όταν είναι αναμμένος ο πίσω
προβολέας ομίχλης 3 86.

Ανοικτή πόρτα
Η λυχνία b ανάβει με κόκκινο χρώμα.
Ανάβει όταν ανοίξει κάποια πόρτα ή η
πόρτα του χώρου αποσκευών.

Όργανα και χειριστήρια

Υπολογιστής ταξιδίου

Απόσταση που μπορεί να διανυθεί με
το υπολειπόμενο καύσιμο → Μέση τα‐
χύτητα → Χρόνος οδήγησης → Θερ‐
μοκρασία περιβάλλοντος → Από‐
σταση που μπορεί να διανυθεί με το
υπολειπόμενο καύσιμο.

Απόσταση που μπορεί να
διανυθεί με το υπολειπόμενο
καύσιμο

Ο υπολογιστής ταξιδίου παρέχει στον
οδηγό πληροφορίες σχετικά με την
οδήγηση, όπως η απόσταση που
μπορεί να διανύσει το όχημα με το
καύσιμο που απομένει στο ρεζερ‐
βουάρ, η εξωτερική θερμοκρασία, η
μέση ταχύτητα και ο χρόνος οδήγη‐
σης.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
MODE στον πίνακα οργάνων, στην
οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ οι ακό‐
λουθες ενδείξεις:
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Το εύρος απόστασης είναι
50~999 km.
Ο υπολογιστής ταξιδίου μπορεί να κα‐
ταγράψει ποσότητα ανεφοδιαζόμενου
καυσίμου 4 λίτρων τουλάχιστον.
Εάν συμπληρώσετε καύσιμο όταν η
μπαταρία είναι αποσυνδεδεμένη ή
όταν το όχημα βρίσκεται υπό κλίση, ο
υπολογιστής ταξιδίου μπορεί να δείξει
τις σωστές τιμές.
Όταν η απόσταση που μπορεί να δια‐
νυθεί με το υπολειπόμενο καύσιμο εί‐
ναι μικρότερη από 50km, στην οθόνη
εμφανίζεται και αναβοσβήνει η έν‐
δειξη "---".
Η απόσταση μπορεί να διαφέρει ανά‐
λογα με τα στυλ οδήγησης.
Επισήμανση
Ως βοηθητική συσκευή, ο υπολογι‐
στής ταξιδίου μπορεί να αντιμετωπί‐
σει δυσκολίες με τον υπολογισμό της

Εμφανίζεται η εκτιμώμενη απόσταση
που μπορεί να διανύσει το αυτοκίνητο
με το υπολειπόμενο καύσιμο στο ρε‐
ζερβουάρ.
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πραγματικής απόστασης που μπο‐
ρεί να διανυθεί με το υπολειπόμενο
καύσιμο, ανάλογα με τις συνθήκες.
Η απόσταση που μπορεί να διανυθεί
με το καύσιμο που απομένει, μπορεί
να μεταβληθεί ανάλογα με την οδη‐
γική συμπεριφορά του οδηγού, το
οδόστρωμα και την ταχύτητα του
οχήματος, καθώς υπολογίζεται σύμ‐
φωνα με την επάρκεια καυσίμου η
οποία μεταβάλλεται.

Η μέση ταχύτητα αθροίζεται όσο ο
κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία,
ακόμη κι αν το αυτοκίνητο δεν κινείται.
Το εύρος της μέσης ταχύτητας είναι
0~180 km/h.
Για να μηδενίσετε τη μέση ταχύτητα,
πατήστε το κουμπί MODE περισσό‐
τερο από 1 δευτερόλεπτο.

Ο χρόνος οδήγησης αθροίζεται όσο ο
κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία,
ακόμη κι αν το αυτοκίνητο δεν κινείται.
Ο χρόνος οδήγησης θα μηδενιστεί
στην ένδειξη 0:00, αφού πρώτα εμφα‐
νιστεί η ένδειξη 99:59.

Εξωτερική θερμοκρασία

Χρόνος οδήγησης

Μέση ταχύτητα

Εμφανίζεται η μέση ταχύτητα.

Εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος οδή‐
γησης.
Για να μηδενίσετε το χρόνο οδήγησης,
πατήστε το κουμπί MODE περισσό‐
τερο από 1 δευτερόλεπτο.

Εμφανίζεται η εξωτερική θερμοκρα‐
σία.
Το εύρος θερμοκρασίας είναι
-30~70 °C.

Όργανα και χειριστήρια
Η εξωτερική θερμοκρασία δεν αλλάζει
αμέσως όπως ένα σύνηθες θερμόμε‐
τρο, διότι μπορεί να προκαλέσει σύγ‐
χυση κατά την οδήγηση.
Η εξωτερική θερμοκρασία μπορεί να
διαφέρει από την τρέχουσα θερμο‐
κρασία, ανάλογα με τις συνθήκες οδή‐
γησης.
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Εξατομίκευση οχήματος
Προσωπικές ρυθμίσεις
οχήματος

Επισήμανση
Η απόσταση που μπορεί να διανυθεί
με το υπολειπόμενο καύσιμο, η μέση
ταχύτητα και η εξωτερική θερμοκρα‐
σία μπορεί να διαφέρουν από τις
πραγματικές τιμές, ανάλογα με τις
συνθήκες οδήγησης, το στυλ οδήγη‐
σης ή την ταχύτητα του αυτοκινήτου.
Μπορείτε να προσαρμόσετε το όχημα
στις προτιμήσεις σας αλλάζοντας τις
ρυθμίσεις στην οθόνη πληροφοριών.
Ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχή‐
ματος, ορισμένες από τις λειτουργίες
που περιγράφονται παρακάτω μπο‐
ρεί να μην είναι διαθέσιμες.

Πατήστε το κουμπί CONFIG, όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι ανοικτός
και το σύστημα Ιnfotainment ενεργο‐
ποιημένο.
Εμφανίζονται τα μενού ρυθμίσεων.
Για εναλλαγή του μενού ρυθμίσεων,
περιστρέψτε το κουμπί MENU.
Για να επιλέξετε ένα μενού ρυθμί‐
σεων, πατήστε το κουμπί MENU.
Για κλείσιμο ή για επιστροφή στο
προηγούμενο μενού, πατήστε το κου‐
μπί BACK.
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Μπορούν να εμφανιστούν τα παρα‐
κάτω μενού:
■ Γλώσσες
■ Ώρα Ημερομηνία
■ Ρυθμίσεις ραδιοφώνου
■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμί‐
σεων

Ρυθμίσεις γλώσσας
Αλλαγή γλώσσας.

Ρυθμίσεις ώρας και
ημερομηνίας

Σύστημα Ιnfotainment 3 96.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

Σύστημα Ιnfotainment 3 96.

Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων

Όλες οι ρυθμίσεις προσαρμόζονται
ξανά στις αρχικές τους τιμές.

Φωτισμός

Φωτισμός

Εξωτερικός φωτισμός
Διακόπτης φώτων

Εξωτερικός φωτισμός ................... 83
Πλαφονιέρες ................................ 86
Στοιχεία φωτισμού ........................ 87

Χειριστήρια εξωτερικών φώτων

83

8: Τα πίσω φώτα, τα φώτα πινακίδας
αριθμού κυκλοφορίας και οι λυχνίες
του πίνακα οργάνων ανάβουν.
9: Η μεσαία σκάλα των προβολέων
και όλα τα παραπάνω φώτα ανάβουν.
Οι προβολείς σβήνουν αυτόματα όταν
ανοίξει η πόρτα του οδηγού, αφότου
ο διακόπτης ανάφλεξης γυρίσει στη
θέση LOCK.

Μεγάλη σκάλα

Για να ανάψετε ή να σβήσετε τους
προβολείς και τα πίσω φώτα, περι‐
στρέψτε το άκρο του συνδυαστικού
μοχλοδιακόπτη. Ο μοχλοδιακόπτης
φώτων διαθέτει τρεις θέσεις οι οποίες
ενεργοποιούν διάφορες λειτουργίες
φώτων ως εξής:
OFF: Όλα τα φώτα είναι σβηστά.

Για να μεταβείτε από τη μεσαία στη
μεγάλη σκάλα, πιέστε το μοχλοδιακό‐
πτη.
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Φωτισμός

Για να μεταβείτε στη μεσαία σκάλα,
πιέστε το μοχλοδιακόπτη ξανά ή τρα‐
βήξτε τον.

Σινιάλο προβολέων

Ρύθμιση της δέσμης των
προβολέων

Επισήμανση
Η ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας
προβολέων ανάβει όταν είναι αναμ‐
μένη η μεγάλη σκάλα των προβο‐
λέων.

9 Προειδοποίηση
Όταν πλησιάζετε επερχόμενα οχή‐
ματα ή όταν προπορεύονται άλλα
οχήματα, γυρίζετε τους προβολείς
πάντοτε στη μεσαία σκάλα. Η με‐
γάλη σκάλα των προβολέων μπο‐
ρεί να τυφλώσει προσωρινά τους
άλλους οδηγούς, με αποτέλεσμα
να προκληθεί σύγκρουση.

Ο μοχλός επανέρχεται στην κανονική
του θέση όταν τον αφήνετε. Οι προ‐
βολείς παραμένουν αναμμένοι στη με‐
γάλη σκάλα για όσο διάστημα κρατάτε
το συνδυαστικό μοχλοδιακόπτη προς
το μέρος σας.

Για να ρυθμίσετε το ύψος της δέσμης
προβολέων ανάλογα με το φορτίο του
οχήματος ώστε το φως να μην είναι
εκτυφλωτικό: γυρίστε τον περιστρο‐
φικό διακόπτη ? στην επιθυμητή
θέση.

Φωτισμός
0 = Μπροστινά καθίσματα κατει‐
λημμένα
1 = Όλα τα καθίσματα κατειλημμένα
2 = Όλα τα καθίσματα κατειλημμένα
και φορτίο στο χώρο απο‐
σκευών
3 = Κάθισμα οδηγού κατειλημμένο
και φορτίο στο χώρο απο‐
σκευών

Φώτα πορείας ημέρας
Τα φώτα πορείας ημέρας βελτιώνουν
την ορατότητα του οχήματος στη
διάρκεια της ημέρας.
Τα πίσω φώτα δεν ανάβουν.
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Σήματα για στροφή και
αλλαγή λωρίδας

Αλάρμ

Προβολείς κατά την
οδήγηση στο εξωτερικό
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.

Μοχλοδιακόπτης
προς τα επάνω
Μοχλοδιακόπτης
προς τα κάτω
Για να τα ενεργοποιήσετε, πατήστε το
κουμπί ¨.
Για να ενεργοποιήσετε τα αλάρμ, πα‐
τήστε το κουμπί.
Για να σβήσετε τα αλάρμ, πατήστε το
κουμπί ξανά.

= 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.
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Φωτισμός

Μπροστινοί προβολείς
ομίχλης

Για να ανάψετε τα φώτα ομίχλης, βε‐
βαιωθείτε ότι οι προβολείς είναι αναμ‐
μένοι στη μεσαία σκάλα.
Γυρίστε το δακτύλιο στο κεντρικό
τμήμα του συνδυαστικού μοχλοδιακό‐
πτη στη θέση ΟΝ. Για να σβήσετε τα
φώτα ομίχλης, γυρίστε το δακτύλιο
στη θέση OFF.

Πίσω προβολείς ομίχλης

Πλαφονιέρες
Πλαφονιέρα

Για να ανάψετε το πίσω φως ομίχλης,
γυρίστε το άκρο του μοχλοδιακόπτη
υαλοκαθαριστήρων/πλύσης παρ‐
μπρίζ όταν οι προβολείς είναι αναμ‐
μένοι στη μεσαία σκάλα.
Για να σβήσετε το πίσω φως ομίχλης,
περιστρέψτε ξανά το άκρο του μοχλο‐
διακόπτη.

Φώτα όπισθεν
Το φως όπισθεν ανάβει όταν ο διακό‐
πτης ανάφλεξης είναι ανοικτός και
επιλέξετε την όπισθεν.

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη:
§ = ο φωτισμός είναι διαρκώς
αναμμένος μέχρι να τον σβή‐
σετε χειροκίνητα.
w = ο φωτισμός ανάβει αυτόματα
όταν ανοίξετε κάποια πόρτα
και σβήνει όταν κλείσουν όλες
οι πόρτες.
⃒ = ο φωτισμός είναι πάντοτε σβη‐
στός, ακόμη κι όταν ανοίγουν
οι πόρτες.

Φωτισμός
Επισήμανση
Η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί
εάν τα φώτα παραμείνουν αναμμένα
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

9 Προειδοποίηση
Μην ανάβετε την πλαφονιέρα ενώ
οδηγείτε στο σκοτάδι.
Εάν ο χώρος επιβατών είναι φωτι‐
σμένος, η ορατότητα στο σκοτάδι
μειώνεται και ενδέχεται να προκλη‐
θεί σύγκρουση.

Στοιχεία φωτισμού
Προστασία κατά της
αποφόρτισης της
μπαταρίας
Απενεργοποίηση του
ηλεκτρικού φωτισμού

Για να αποτραπεί η αποφόρτιση της
μπαταρίας, ορισμένα φώτα σβήνουν
αυτόματα εάν ανοίξετε την πόρτα του
οδηγού όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
γυρίσει στη θέση LOCK ή ACC.
Τα φώτα εσωτερικού χώρου δεν επη‐
ρεάζονται από αυτή τη λειτουργία.
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Σύστημα Infotainment

Εισαγωγή
Γενικές πληροφορίες

Εισαγωγή ..................................... 88
Ραδιόφωνο ................................... 99
Ηχοσυστήματα ........................... 113

Το σύστημα Ιnfotainment παρέχει
ενημέρωση και ψυχαγωγία στο αυτο‐
κίνητό σας, χρησιμοποιώντας την πιο
σύγχρονη τεχνολογία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρα‐
διόφωνο εύκολα εκχωρώντας έως και
36 ραδιοφωνικούς σταθμούς AM/FM
ή DAB (μόνο για Τύπο A) στα κουμπιά
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
[1~6] ανά έξι σελίδες.
Το ενσωματωμένο CD player μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την αναπαρα‐
γωγή CD ήχου και αρχείων MP3
(WMA), ενώ η συσκευή αναπαραγω‐
γής USB μπορεί να δεχτεί συνδεδεμέ‐
νες συσκευές αποθήκευσης USB ή
iPod.
Συνδέστε μια φορητή συσκευή ανα‐
παραγωγής μουσικής στην υποδοχή
εξωτερικής πηγής ήχου και απολαύ‐
στε τον πλούσιο ήχο του συστήματος
Ιnfotainment.

Ο επεξεργαστής ψηφιακού ήχου σας
παρέχει διάφορες προεπιλεγμένες
λειτουργίες ισοσταθμιστή για τη βελτι‐
στοποίηση του ήχου.
Το σύστημα μπορεί να ρυθμιστεί εύ‐
κολα με την προσεκτικά σχεδιασμένη
συσκευή ρύθμισης, την έξυπνη οθόνη
και τον περιστροφικό ρυθμιστή μενού
πολλαπλών λειτουργιών.
■ Στην ενότητα "Επισκόπηση" παρα‐
τίθεται μια συνοπτική παρουσίαση
των λειτουργιών του συστήματος
Ιnfotainment και μια σύνοψη όλων
των ρυθμιστικών συσκευών.
■ Η ενότητα "Λειτουργία" επεξηγεί τα
βασικά χειριστήρια του συστήματος
Ιnfotainment.

Σύστημα Infotainment
Οθόνη

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

Σύστημα Infotainment
Τύπος A: Ραδιόφωνο/DAB + CD/
MP3 + USB/iPod + AUX
Τύπος B: Ραδιόφωνο + CD/MP3 +
USB/iPod + AUX
1. Ενδείξεις
Οθόνη για την κατάσταση Αναπα‐
ραγωγής/Λήψης/Μενού και τις
σχετικές πληροφορίες.
2. (ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
[m] / ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ [VOL]
◆ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιή‐
στε το σύστημα πατώντας αυτό
το κουμπί.
◆ Γυρίστε τον περιστροφικό δια‐
κόπτη για να ρυθμίσετε τη συ‐
νολική ένταση ήχου.
3. Κουμπιά ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ [1-6]
◆ Κρατήστε πατημένο οποιοδή‐
ποτε από αυτά τα κουμπιά για
να προσθέσετε τον τρέχοντα
ραδιοφωνικό σταθμό στην τρέ‐
χουσα σελίδα Αγαπημένων.
◆ Πατήστε οποιοδήποτε από
αυτά τα κουμπιά για να επιλέ‐
ξετε το σταθμό που έχει αντι‐
στοιχιστεί σε αυτό το κουμπί.

4. ΕΞΑΓΩΓΗ [d]
Πατήστε αυτό το κουμπί για εξα‐
γωγή του CD.
5. Εσοχή δίσκων
Είναι η εσοχή για την εισαγωγή και
την εξαγωγή των CD.
6. Κουμπί ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ
[FAV1-2-3]
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
επιλέξετε τη σελίδα με τους απο‐
θηκευμένους αγαπημένους σταθ‐
μούς.
7. Κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [INFO]
◆ Πατήστε αυτό το κουμπί για να
δείτε πληροφορίες αρχείων
όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουρ‐
γίες αναπαραγωγής CD/MP3 ή
USB/iPod.
◆ Δείτε πληροφορίες για ένα ρα‐
διοφωνικό σταθμό και το τρα‐
γούδι που ακούγεται τη συγκε‐
κριμένη στιγμή όταν χρησιμο‐
ποιείτε το ραδιόφωνο.
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8. Κουμπιά dSEEKc
◆ Πατήστε αυτά τα κουμπιά ενώ
χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο ή
το DAB (ψηφιακό ραδιόφωνο:
μόνο για Τύπο A) για αυτόματη
αναζήτηση σταθμών με καθαρό
σήμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε
χειροκίνητα τη συχνότητα μετά‐
δοσης κρατώντας αυτά τα κου‐
μπιά πατημένα.
◆ Πατήστε αυτά τα κουμπιά ενώ
χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες
αναπαραγωγής CD/ MP3 ή
USB/iPod για να αρχίσει στιγ‐
μιαία η αναπαραγωγή του
προηγούμενου ή επόμενου
μουσικού κομματιού.
Μπορείτε να κρατήσετε πατη‐
μένα αυτά τα κουμπιά για γρή‐
γορη αναπαραγωγή πίσω/
μπροστά των τραγουδιών που
ακούτε τη συγκεκριμένη στιγμή.
9. Κουμπί CD/AUX
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
επιλέξετε CD/MP3/, USB/iPod ή
τη λειτουργία AUX.
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10. Κουμπί RADIO BAND
Εναλλαγή μεταξύ AM/FM ή της
λειτουργίας DAB (ψηφιακό ραδιό‐
φωνο: μόνο για Τύπο A).
11. Κουμπί TP
Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
FM RDS, μπορείτε να ενεργο‐
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία TP (πρόγραμμα οδι‐
κής κυκλοφορίας).
12. Κουμπί CONFIG
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ει‐
σέλθετε στο μενού ρύθμισης συ‐
στήματος.
13. Κουμπί TONE
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
ρυθμίσετε/επιλέξετε τη λειτουργία
ρύθμισης ήχου.
14. Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
◆ Πατήστε αυτό το κουμπί για να
εμφανιστεί το μενού που λει‐
τουργεί τη συγκεκριμένη στιγμή

ή για να επιλέξετε/εφαρμόσετε
το περιεχόμενο ρύθμισης και τις
τιμές ρύθμισης.
◆ Γυρίστε τον περιστροφικό δια‐
κόπτη για να μεταβείτε/αλλάξετε
το περιεχόμενο ρύθμισης ή τις
τιμές ρύθμισης.
15. Κουμπί PBACK
Ακύρωση του περιεχομένου εισό‐
δου ή επιστροφή σε προηγούμενο
μενού.
16. ΤΗΛΕΦΩΝΟ [y] / ΣΙΓΑΣΗ [@]
Πατήστε το κουμπί για να ενεργο‐
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία σίγασης.

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο
τιμόνι: προαιρετικά

1. Ένταση ήχου [+/-]

Σύστημα Infotainment
◆ Πατήστε τα κουμπιά για να αυ‐
ξήσετε/μειώστε τη βαθμίδα
έντασης ήχου.
◆ Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά
για γρήγορη αύξηση/μείωση της
στάθμης ήχου.
2. [SEEK]
◆ Πατήστε το κουμπί για να αλλά‐
ξετε τους καταχωρημένους ρα‐
διοφωνικούς σταθμούς ή το
μουσικό κομμάτι που αναπαρά‐
γεται.
◆ Κρατήστε το κουμπί πατημένο
για γρήγορη αναζήτηση επόμε‐
νης συχνότητας ή μπρος τα
εμπρός στα μουσικά κομμάτια
που αναπαράγονται.
3. MODE
Πατήστε το κουμπί για να επιλέ‐
ξετε στο ηχοσύστημα τη λειτουρ‐
γία Ραδιοφώνου, AUX ή CD/MP3/
USB/iPod (μόνο για Τύπο A).
4. (Απ)ενεργοποίηση [PWR] / ΣΙ‐
ΓΑΣΗ
Ενεργοποίηση: Πατήστε αυτό το
κουμπί.

Απενεργοποίηση: Πατήστε αυτό
το κουμπί περισσότερο από
1 δευτερόλεπτο.
Σίγαση ήχου: Πατήστε αυτό το
κουμπί σε οποιαδήποτε λειτουρ‐
γία αναπαραγωγής μουσικής για
να ενεργοποιήσετε/απενεργο‐
ποιήσετε τη λειτουργία σίγασης.
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Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του
συστήματος

Λειτουργία
Κουμπιά και συσκευή ελέγχου

Ο χειρισμός του συστήματος
Infotainment γίνεται χρησιμοποιώ‐
ντας τα κουμπιά λειτουργιών, το πε‐
ριστροφικό κουμπί πολλαπλών λει‐
τουργιών και το μενού που εμφανίζε‐
ται στην οθόνη.
Τα κουμπιά και οι συσκευές ελέγχου
που χρησιμοποιούνται στο σύστημα
είναι τα εξής.
■ Τα κουμπιά του συστήματος
Ιnfotainment και ο περιστροφικός
διακόπτης
■ Τα χειριστήρια στο τιμόνι

Πατήστε το κουμπί (ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟ‐
ΠΟΙΗΣΗΣ [m] για να ενεργοποιήσετε
το σύστημα.
Με την ενεργοποίηση του συστήμα‐
τος, θα αρχίσει να ακούγεται ο σταθ‐
μός ή το τραγούδι το ακουγόταν την
τελευταία φορά.
Πατήστε το κουμπί (ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟ‐
ΠΟΙΗΣΗΣ [m] για να απενεργοποιή‐
σετε το σύστημα.
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Ρύθμιση έντασης ήχου

Περιορισμός έντασης ήχου σε
υψηλή θερμοκρασία

Εάν η εσωτερική θερμοκρασία του
ραδιόφωνου είναι πολύ υψηλή, το σύ‐
στημα Ιnfotainment θα περιορίσει την
μέγιστη ωφέλιμη ένταση ήχου.
Εάν χρειαστεί, η ένταση ήχου θα μειω‐
θεί αυτόματα.

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί έντα‐
σης ήχου [VOL] για να ρυθμίσετε την
ένταση ήχου.
■ Από τα χειριστήρια στο τιμόνι, πα‐
τήστε τα κουμπιά έντασης ήχου [+/-]
για να ρυθμίσετε την ένταση.
■ Εμφανίζεται ένδειξη της τρέχουσας
έντασης ήχου.
■ Με την ενεργοποίηση του συστήμα‐
τος Ιnfotainment, η ένταση ρυθμίζε‐
ται στη στάθμη που είχε επιλεγεί την
τελευταία φορά (όταν είναι χαμηλό‐
τερη από τη μέγιστη ένταση ενερ‐
γοποίησης).

Από το μενού Ρυθμίσεις ηχητικών
τόνων, μπορείτε να ρυθμίσετε τα χα‐
ρακτηριστικά του ήχου ξεχωριστά για

τον ήχο του ραδιοφώνου FM/AM ή
DAB (μόνο για Τύπο Α) και για κάθε
λειτουργία του ηχοσυστήματος.
Πατήστε το κουμπί TONE ενώ χρησι‐
μοποιείτε την αντίστοιχη λειτουργία.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη ρύθ‐
μιση ηχητικών τόνων που θέλετε και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε την
τιμή ρύθμισης ηχητικών τόνων που
επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE.

Σύστημα Infotainment
Μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική
τιμή για το στοιχείο που είναι επιλεγ‐
μένο τη συγκεκριμένη στιγμή πατώ‐
ντας παρατεταμένα το κουμπί MENUTUNE στη λειτουργία παραμετρο‐
ποίησης ηχητικών τόνων ή να επανα‐
φέρετε τις αρχικές τιμές για όλα τα
στοιχεία παραμετροποίησης ηχητι‐
κών τόνων πατώντας παρατεταμένα
το κουμπί TONE.
Μενού Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων
■ Μπάσα: Ρυθμίστε τη στάθμη για τα
μπάσα από -12 έως +12.
■ Μεσαία: Ρυθμίστε τη στάθμη για τα
μεσαία από -12 έως +12.
■ Πρίμα: Ρυθμίστε τη στάθμη για τα
πρίμα από -12 έως +12.
■ Εξασθένιση: Ρυθμίστε την εξισορ‐
ρόπηση μπροστινών/πίσω ηχείων
από '15 μπροστά' έως '15 πίσω' στο
σύστημα έξι ηχείων του οχήματος.

■ Εξισορρόπηση: Ρυθμίστε την κατα‐
νομή ήχου στα αριστερά/δεξιά
ηχεία '15 αριστερά' έως '15 δεξιά'.
■ EQ (Ισοσταθμιστής): Επιλέξτε ή
απενεργοποιήστε το στυλ ήχου
(Απενεργοποίηση ↔ Pop ↔ Rock ↔
Classical ↔ Talk ↔ Country).

Επιλογή λειτουργίας
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Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να ανοίξετε το μενού FM/μενού AM ή
το μενού DAB που περιλαμβάνει επι‐
λογές για την επιλογή των ραδιοφω‐
νικών σταθμών.
Αναπαραγωγή ήχου CD/MP3/USB/
iPod ή υποδοχή εξωτερικού ήχου
(AUX)

Ραδιόφωνο FM/AM ή DAB (μόνο για
Τύπο A)

Πατήστε το κουμπί RADIO BAND για
να επιλέξετε τη ραδιόφωνο AM/FM ή
τη λειτουργία DAB (μόνο για Τύπο A).

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
CD/AUX για εναλλαγή μεταξύ των λει‐
τουργιών του ηχοσυστήματος, της λει‐
τουργίας για τους δίσκους CD/MP3 ή
της συνδεδεμένης συσκευής USB/
iPod. (CD/MP3 → AUX → USB/iPod →
CD/MP3...)
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Από το σχετικό κουμπί στα χειριστή‐
ρια στο τιμόνι, πατήστε MODE για να
επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε.

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να ανοίξει το μενού με επιλογές για τη
σχετική λειτουργία του μενού ή για το
μενού της σχετικής συσκευής.

Εξατομίκευση
Κύρια κουμπιά/περιστροφικός
διακόπτης

Τα κουμπιά και ο περιστροφικός δια‐
κόπτης που χρησιμοποιούνται στις
Ρυθμίσεις είναι τα παρακάτω.

(12) Κουμπί CONFIG
Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφα‐
νιστεί το μενού Ρυθμίσεις.
(14) Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
■ Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
για να μεταβείτε στο μενού ή στην
επιλογή ρύθμισης.
■ Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε/
εμφανίσετε τη λεπτομερή οθόνη
ελέγχου που παρέχεται από το τρέ‐
χον μενού ή το στοιχείο ρύθμισης.
(15) Κουμπί P BACK
Ακύρωση της εισαγωγής ή επιστροφή
σε προηγούμενη οθόνη/μενού.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το
μενού Ρυθμίσεις για
εξατομίκευση

■ Τα μενού ρυθμίσεων και οι λειτουρ‐
γίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα
με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
■ Παραπομπή: Πίνακας πληροφο‐
ριών για το μενού Ρυθμίσεις παρα‐
κάτω.

[Παράδειγμα] Ρυθμίσεις → Ώρα
Ημερομηνία → Ρύθμιση ημερομηνίας:
25 Μαΐου 2012

Πατήστε το κουμπί CONFIG για το με‐
νού Ρυθμίσεις.
Εμφανίζει τη λεπτομερή λίστα για το
σχετικό μενού Ρυθμίσεις παρακάτω,
γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στο με‐
νού Ρυθμίσεις και στη συνέχεια πατή‐
στε το κουμπί MENU-TUNE.

Σύστημα Infotainment

■ Εμφανίζει τη λεπτομερή λίστα για το
σχετικό μενού ρυθμίσεων ή την κα‐
τάσταση λειτουργίας.
■ Εάν υπάρχει και άλλη λεπτομερής
λίστα εκτός τη σχετική λεπτομερή
λίστα, μπορείτε να επαναλάβετε
αυτή την ενέργεια.

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να προκύψει η τιμή
ρύθμισης ή η κατάσταση λειτουργίας
που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE.
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■ Εάν η σχετική λεπτομερής λίστα
αποτελείται από αρκετά στοιχεία,
τότε επαναλάβετε αυτή την ενέρ‐
γεια.
■ Καθορίστε/εισάγετε τη σχετική τιμή
ρύθμισης, διαφορετικά η κατά‐
σταση λειτουργίας θα αλλάξει.
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Πίνακας πληροφοριών για Ρυθμίσεις
[Γλώσσες]

[Ώρα Ημερομηνία]

Συγχρονισμός ρολογιού RDS: Επι‐
λέξτε Ενεργοποίηση ή
Απενεργοποίηση
[Radio Settings] (Ρυθμίσεις ραδιοφώ‐
νου)

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε χειροκίνητα
τις ώρες και τα λεπτά για την τρέχουσα
ώρα.
Ρύθμιση ημερομηνίας: Ρυθμίστε χει‐
ροκίνητα το τρέχον έτος/μήνα/ημέρα.
Ρύθμιση μορφής ώρας: Επιλέξτε
12ωρη ή 24ωρη ένδειξη για την ώρα.
Ρύθμιση ημερομηνίας ώρας: Ρυθμί‐
στε τη μορφή με την οποία θα εμφα‐
νίζεται η ημερομηνία.
ΕΕΕΕ.MM.ΗΗ: 2012 Μαΐου 23.
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ: 23 Μαΐου 2012
MM/ΗΗ/ΕΕΕΕ: Μαΐου 23, 2012

Μέγιστη ένταση ήχου κατά την
εκκίνηση:
Ρυθμίστε χειροκίνητα τη μέγιστη
στάθμη για την ένταση ήχου κατά την
ενεργοποίηση.
Αγαπημένα ραδιοφώνου:
Ρυθμίστε χειροκίνητα τους αριθμούς
σελίδων αγαπημένων.

Σύστημα Infotainment
Επιλογές RDS: Ρυθμίστε τις επιλο‐
γές RDS.
■ RDS: On/Off (ενεργοποίηση ή απε‐
νεργοποίηση της λειτουργίας
RDS).
■ Τοπικοί σταθμοί: On/Off (ενεργο‐
ποίηση ή απενεργοποίηση της λει‐
τουργίας Τοπικά προγράμματα).
■ Πάγωμα κύλισης κειμένου: On/Off
(ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της λειτουργίας Πάγωμα κύλισης
κειμένου).
■ Ένταση ήχου δελτίων οδικής
κυκλοφορίας: Ρυθμίστε την ένταση
ήχου TA.
Ρυθμίσεις DAB (μόνο για Τύπο Α):
Ρύθμιση των επιλογών RDS.
■ Αυτόματη σύνδεση ensemble: On/
Off (ενεργοποίηση ή απενεργο‐
ποίηση της λειτουργίας Αυτόματη
σύνδεση ensemble).
■ Αυτόματη σύνδεση DAB-FM: On/
Off (ενεργοποίηση ή απενεργο‐
ποίηση της λειτουργίας Αυτόματη
σύνδεση DAB-FM).

■ Δυναμική προσαρμογή ήχου: On/
Off (ενεργοποίηση ή απενεργο‐
ποίηση της λειτουργίας Δυναμική
προσαρμογή ήχου).
■ Επιλογή ζώνης συχνοτήτων: Επι‐
λέξτε Και τα δύο, Ζώνη συχνοτή‐
των L ή Ζώνη συχνοτήτων III.
Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων:
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων
στις προεπιλεγμένες τιμές.
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Ραδιόφωνο
Ραδιόφωνο AM-FM
Πριν χρησιμοποιήσετε το
Ραδιόφωνο AM-FM και τη
λειτουργία DAB (μόνο για Τύπο
A)
Κύρια κουμπιά/περιστροφικός
διακόπτης
(10) Κουμπί RADIO BAND
Εναλλαγή μεταξύ ραδιοφώνου FM,
AM ή λειτουργίας DAB (ψηφιακό ρα‐
διόφωνο: μόνο για Τύπο A).
(14) Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
■ Γυρίστε αυτό το κουμπί/περιστρο‐
φικό διακόπτη για να βρείτε χειρο‐
κίνητα μια ραδιοφωνική συχνότητα.
■ Πατήστε αυτό το κουμπί/περιστρο‐
φικό διακόπτη για να ανοίξει η
οθόνη μενού από την τρέχουσα λει‐
τουργία.
(15) Κουμπί P BACK
Ακύρωση της εισαγωγής ή επιστροφή
σε προηγούμενη οθόνη/μενού.
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(8) Κουμπιά dSEEKc
■ Πατήστε αυτό το κουμπί για να γίνει
αυτόματη αναζήτηση διαθέσιμων
ραδιοφωνικών σταθμών ή σταθ‐
μών DAB (μόνο για Τύπο A).
■ Κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί
για να αλλάξετε τη ραδιοφωνική συ‐
χνότητα όπως επιθυμείτε και στη
συνέχεια αφήστε το κουμπί για να
σταματήσει το ραδιόφωνο στη συ‐
γκεκριμένη συχνότητα.
(6) Κουμπί ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ
[FAV1-2-3]
Πατήστε αυτό το κουμπί για να περά‐
σετε διαδοχικά από τις σελίδες των
αποθηκευμένων Αγαπημένων ραδιο‐
φωνικών σταθμών ή σταθμών DAB.
(3) Κουμπιά ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ [1 ~ 6]
■ Κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε
από αυτά τα κουμπιά ΠΡΟΕΠΙΛΕΓ‐
ΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ για να εκχω‐

ρήσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό
σταθμό ή σταθμό DAB στο συγκε‐
κριμένο κουμπί.
■ Πατήστε αυτό το κουμπί για να επι‐
λέξετε το σταθμό που έχει εκχωρη‐
θεί στο κουμπί ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕ‐
ΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.
(7) Κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [INFO]
Προβολή των πληροφοριών για τους
ραδιοφωνικούς σταθμούς ή τους
σταθμούς DAB που μεταδίδουν.
(11) Κουμπί TP
Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία FM
RDS, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
TP (πρόγραμμα οδικής κυκλοφο‐
ρίας).
(16) ΤΗΛΕΦΩΝΟ [y] / ΣΙΓΑΣΗ [@]
Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιή‐
σετε ή να απενεργοποιήσετε τη λει‐
τουργία σίγασης.

Ακρόαση ραδιοφωνικού
σταθμού ή σταθμού (μόνο για
Τύπο Α)
Επιλογή της λειτουργίας ραδιοφώνου
ή DAB

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
RADIO BAND για εναλλαγή μεταξύ
της ζώνης συχνοτήτων FM, AM ή
DAB.
Το ραδιόφωνο θα συντονιστεί στο ρα‐
διοφωνικό σταθμό που είχε επιλεγεί
την τελευταία φορά.

Σύστημα Infotainment
Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε τα κουμπιά dSEEKc για να
γίνει αυτόματη αναζήτηση για διαθέ‐
σιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς με
καλό σήμα.

Αυτόματη αναζήτηση στοιχείου
υπηρεσίας DAB (μόνο για Τύπο A)

Πατήστε τα κουμπιά dSEEKc για να
γίνει αυτόματη αναζήτηση του στοι‐
χείου διαθέσιμης υπηρεσίας DAB στο
τρέχον ensemble.
Για μεταπήδηση στο προηγούμενο/
επόμενο ensemble, πατήστε τα κου‐
μπιά dSEEKc.
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Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά
dSEEKc για να αλλάξετε τη συχνό‐
τητα και στη συνέχεια αφήστε το κου‐
μπί στη συχνότητα που επιθυμείτε.
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Αναζήτηση ensemble υπηρεσίας
DAB (μόνο για Τύπο A)

Πατήστε τα κουμπιά dSEEKc για να
γίνει αυτόματη αναζήτηση του στοι‐
χείου διαθέσιμης υπηρεσίας DAB με
καλό σήμα.

Σύνδεση της υπηρεσίας DAB (μόνο
για Τύπο A)
[Ενεργοποίηση DAB-DAB/Απενεργο‐
ποίηση DAB-FM]

[Απενεργοποίηση DAB-DAB/Ενεργο‐
ποίηση DAB-FM]

Σύστημα Infotainment
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[Ενεργοποίηση DAB-DAB/Ενεργο‐
ποίηση DAB-FM]

Μη αυτόματη αναζήτηση
ραδιοφωνικών σταθμών

Μη αυτόματη αναζήτηση σταθμών
DAB (μόνο για Τύπο A)

Όταν επιλέξετε την Αυτόματη σύν‐
δεση DAB-FM ως ενεργοποιημένη,
εάν το σήμα της υπηρεσίας DAB είναι
ασθενές, το σύστημα Ιnfotainment
λαμβάνει το στοιχείο της συνδεδεμέ‐
νης υπηρεσίας αυτόματα. [Βλ. Ρυθμί‐
σεις (πατήστε το κουμπί CONFIG) →
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου → Ρυθμίσεις
DAB → Αυτόματη σύνδεση DAB-FM].

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να βρείτε χειροκί‐
νητα τη συχνότητα αναμετάδοσης
που επιθυμείτε.

Από τη λειτουργία DAB, πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE για να εμφανι‐
στεί το μενού DAB.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε
Χειροκίνητος συντονισμός DAB και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να βρείτε χειροκί‐
νητα τη συχνότητα μετάδοσης που θέ‐
λετε και στη συνέχεια πατήστε το κου‐
μπί MENU-TUNE.
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Χρήση της λίστας σταθμών DAB
(μόνο για Τύπο A)

πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να γίνει λήψη του σχετικού καναλιού
αναμετάδοσης.
Εμφάνιση των πληροφοριών DAB
(μόνο για Τύπο A)

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να εμφανιστεί η
λίστα σταθμών DAB.
■ Θα εμφανιστούν πληροφορίες της
λίστας σταθμών.
■ Εάν η λίστα σταθμών είναι κενή, η
ενημέρωση της λίστας σταθμών
DAB αρχίζει αυτόματα.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη λί‐
στα που επιθυμείτε και στη συνέχεια

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ INFO για να επιλέ‐
ξετε τον τρόπο εμφάνισης που θέλετε
για τις πληροφορίες σταθμών DAB.

Χρήση των κουμπιών
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
Εκχώρηση των κουμπιών
προεπιλεγμένων σταθμών

Πατήστε το κουμπί ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ
[FAV1-2-3] για να επιλέξετε τη σελίδα
με τους αποθηκευμένους Αγαπημέ‐
νους σταθμούς που επιθυμείτε.
Κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε
από τα κουμπιά ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕ‐
ΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ [1 ~ 6] για να εκχω‐
ρήσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό

Σύστημα Infotainment
σταθμό ή σταθμό DAB σε αυτό το κου‐
μπί της επιλεγμένης σελίδας
Αγαπημένων.
■ Μπορούν να αποθηκευτούν έως 3
σελίδες Αγαπημένων ενώ σε κάθε
σελίδα μπορούν να αποθηκευτούν
έως έξι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή
σταθμοί DAB.
■ Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε
τον αριθμό των σελίδων Αγαπημέ‐
νων που χρησιμοποιούνται στην
Παραμετροποίηση συστήματος →
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου →
Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί
(Μέγ. αριθμός σελίδων Αγαπημέ‐
νων).
■ Εάν εκχωρήσετε ένα νέο ραδιοφω‐
νικό σταθμό σε ένα κουμπί ΠΡΟΕ‐
ΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ [1 ~ 6]
στο οποίο έχετε ήδη εκχωρήσει
άλλο σταθμό, ο προηγούμενος
σταθμός θα διαγραφεί και θα αντι‐
κατασταθεί από το νέο ραδιοφω‐
νικό σταθμό που έχει αποθηκευτεί.

Απευθείας ενεργοποίηση ενός
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
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Πατήστε ένα από τα κουμπιά ΠΡΟΕ‐
ΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ [1 ~ 6] για
ενεργοποιηθεί απευθείας ο ραδιοφω‐
νικός σταθμός ή ο σταθμός DAB που
έχει αποθηκευτεί σε αυτό το κουμπί.

Χρήση του μενού ραδιοφώνου
ή DAB (μόνο για Τύπο A)

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ [FAV1-2-3] για να
επιλέξετε τη σελίδα με τους προεπι‐
λεγμένους σταθμούς FAV (Αγαπη‐
μένα) που επιθυμείτε.
Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες για
το σταθμό 1 της επιλεγμένης σελίδας
προεπιλεγμένων σταθμών FAV (Αγα‐
πημένα).

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

106

Σύστημα Infotainment

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στο
στοιχείο μενού που θέλετε και στη συ‐
νέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE για να επιλέξετε το σχετικό
στοιχείο ή για να εμφανιστεί το λεπτο‐
μερές μενού αυτού του στοιχείου.
Μενού AM/FM ή DAB (μόνο για
Τύπο A) → Λίστα Αγαπημένων

Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες για
τη Λίστα Αγαπημένων.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στη
Λίστα Αγαπημένων που θέλετε και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για να γίνει λήψη του
σχετικού καναλιού αναμετάδοσης.
Μενού AM/FM → Λίστα σταθμών
FM/AM

σταθμών FM/Λίστα σταθμών AM και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
Θα εμφανιστούν πληροφορίες της λί‐
στας σταθμών.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στη λί‐
στα που επιθυμείτε και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να γίνει λήψη του σχετικού καναλιού
αναμετάδοσης.
Μενού FM ή DAB (μόνο για Τύπο A)
→ Λίστα κατηγοριών FM ή DAB

Από το στοιχείο μενού FM/μενού AM
ή μενού DAB, γυρίστε το περιστρο‐
φικό κουμπί MENU-TUNE για να με‐
ταβείτε στη Λίστα Αγαπημένων και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Από το μενού FM/μενού AM, γυρίστε
το περιστροφικό κουμπί MENUTUNE για να μεταβείτε στη Λίστα

Σύστημα Infotainment
Από το μενού FM ή μενού DAB, γυρί‐
στε το περιστροφικό κουμπί MENUTUNE για να μεταβείτε στη Λίστα
κατηγοριών FM/Λίστα κατηγοριών
DAB και στη συνέχεια πατήστε το κου‐
μπί MENU-TUNE.
Θα εμφανιστεί η Λίστα κατηγοριών
FM ή η Λίστα κατηγοριών DAB.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στη λί‐
στα που επιθυμείτε και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να γίνει λήψη της σχετικής συχνότη‐
τας αναμετάδοσης.

Μενού DAB → Αναγγελίες DAB (μόνο
για Τύπο A)

Από το μενού DAB, γυρίστε το περι‐
στροφικό κουμπί MENU-TUNE και
μεταβείτε στις Αναγγελίες DAB και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.
Θα εμφανιστεί η λίστα αναγγελιών
DAB.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε τις λί‐
στες που επιθυμείτε και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να γίνει λήψη της σχετικής συχνότη‐
τας αναμετάδοσης.
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Μενού AM/FM ή DAB (μόνο για
Τύπο A) → Ενημέρωση λίστας
σταθμών FM/AM ή DAB

Από το μενού FM/μενού AM ή το
μενού DAB, γυρίστε το περιστροφικό
κουμπί MENU-TUNE και μεταβείτε
στην Ενημέρωση λίστας σταθμών
FM/Ενημέρωση λίστας σταθμών AM
ή την Ενημέρωση λίστας σταθμών
DAB και στη συνέχεια πατήστε το κου‐
μπί MENU-TUNE.
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Διαμόρφωση RDS

■ Η διαδικασία ενημέρωσης λίστας
σταθμών FM/λίστας σταθμών AM ή
λίστας σταθμών DAB θα προχωρή‐
σει.
■ Στη διάρκεια της ενημέρωσης της
λίστας σταθμών FM/λίστας
σταθμών AM ή της λίστας
σταθμών DAB, πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE ή το κουμπί P
BACK για να μην αποθηκευτούν οι
αλλαγές.

Σύστημα Ραδιοφωνικών
Δεδομένων (RDS)
Το Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομέ‐
νων (RDS) είναι μια υπηρεσία που
παρέχεται από τους σταθμούς FM η
οποία διευκολύνει σημαντικά την εύ‐
ρεση ραδιοφωνικών σταθμών με
απρόσκοπτη λήψη.
Οι σταθμοί RDS επισημαίνονται με το
όνομα του προγράμματος και τη συ‐
χνότητα στην οποία εκπέμπουν.

Προβολή πληροφοριών
αναμετάδοσης RDS

Κατά τη λήψη αναμετάδοσης RDS,
πατήστε το κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[INFO] για να ελέγξετε τις πληροφο‐
ρίες αναμετάδοσης RDS που λαμβά‐
νει το σύστημα.

Πατήστε το κουμπί CONFIG για να
εμφανιστεί το μενού Ρυθμίσεις.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στις
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου και στη συνέ‐
χεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε
Επιλογές RDS και στη συνέχεια πα‐
τήστε το κουμπί MENU-TUNE.

Σύστημα Infotainment
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση RDS

Ρυθμίστε την επιλογή RDS ως On ή
Off.
Η ενεργοποίηση του RDS ενέχει τα
εξής πλεονεκτήματα:
■ Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα
προγράμματος του ορισμένου
σταθμού αντί για τη συχνότητά του.
■ Το σύστημα Infotainment συντονί‐
ζεται πάντοτε στη συχνότητα του
επιλεγμένου σταθμού με την καλύ‐
τερη λήψη μέσω της λειτουργίας AF
(Εναλλακτική Συχνότητα).
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Από το μενού Επιλογές RDS, γυρίστε
το περιστροφικό κουμπί MENUTUNE για να μεταβείτε στην επιλογή
RDS Off, και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE για να ενεργο‐
ποιήσετε τη λειτουργία RDS.

Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση τοπικών
προγραμμάτων

Το RDS πρέπει να είναι ενεργοποιη‐
μένο για τα τοπικά προγράμματα.
Ορισμένοι σταθμοί RDS, σε συγκεκρι‐
μένες ώρες της ημέρας, εκπέμπουν
τοπικά διαφορετικά προγράμματα σε
διαφορετικές συχνότητες.
Ρυθμίστε την επιλογή Τοπικά
προγράμματα (REG) ως On ή Off.
Επιλέγονται μόνο εναλλακτικές συ‐
χνότητες (AF) με τα ίδια τοπικά προ‐
γράμματα.
Εάν η λειτουργία τοπικών προγραμ‐
μάτων είναι απενεργοποιημένη, επι‐
λέγονται εναλλακτικές συχνότητες
των σταθμών ανεξάρτητα από τα το‐
πικά προγράμματα.

Από το μενού Επιλογές RDS, γυρίστε
το περιστροφικό κουμπί MENUTUNE για να μεταβείτε στην επιλογή
Τοπικά προγράμματα Off, και στη συ‐
νέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE για να ενεργοποιήσετε τη λει‐
τουργία Τοπικά προγράμματα.

Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση Παγώματος
κύλισης κειμένου

Για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Πάγωμα κύλισης κειμένου (για την εμ‐
φάνιση πληροφοριών της υπηρεσίας
προγράμματος):
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Η ελάχιστη ένταση ήχου των δελτίων
οδικής κυκλοφορίας μπορεί να αυξη‐
θεί ή να μειωθεί σε σχέση με την κα‐
νονική ένταση ήχου.

Από το μενού Επιλογές RDS, πατή‐
στε το περιστροφικό κουμπί MENUTUNE για να μεταβείτε στην επιλογή
Πάγωμα κύλισης κειμένου Off και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE για να ενεργοποιήσετε τη λει‐
τουργία Πάγωμα κύλισης κειμένου.

Ένταση των δελτίων οδικής
κυκλοφορίας (TA)

Μπορείτε να προεπιλέξετε την ελάχι‐
στη ένταση ήχου των δελτίων οδικής
κυκλοφορίας (TA).

Από το μενού Επιλογές RDS, γυρίστε
τον περιστροφικό διακόπτη MENUTUNE για να μεταβείτε στην επιλογή
Ένταση ήχου TA και στη συνέχεια πα‐
τήστε το κουμπί MENU-TUNE.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να ρυθμίσετε τη
στάθμη της Έντασης ήχου TA και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.

Υπηρεσία δελτίων οδικής
κυκλοφορίας

TP = πρόγραμμα οδικής κυκλοφορίας
Οι σταθμοί υπηρεσίας δελτίων οδικής
κυκλοφορίας είναι σταθμοί RDS που
μεταδίδουν ειδήσεις οδικής κυκλοφο‐
ρίας.
Για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανα‐
μονής δελτίων οδικής κυκλοφορίας
του συστήματος Infotainment:

Πατήστε το κουμπί TP για να ενεργο‐
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την
υπηρεσία προγράμματος οδικής κυ‐
κλοφορίας.

Σύστημα Infotainment
■ Αν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυ‐
κλοφορίας είναι ενεργοποιημένη,
εμφανίζεται [ ] στο κύριο μενού ρα‐
διοφώνου.

■ Μόλις εντοπιστεί κάποιος σταθμός
με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλο‐
φορίας, στο βασικό μενού του ρα‐
διοφώνου εμφανίζεται η ένδειξη
[TP].
■ Εάν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυ‐
κλοφορίας είναι ενεργοποιημένη, η
αναπαραγωγή μουσικής CD/MP3/
USB/iPod/Bluetooth ή AUX διακό‐
πτεται όσο διαρκεί η μετάδοση του
δελτίου.

Μπλοκάρισμα δελτίων οδικής
κυκλοφορίας
■ Εάν ο τρέχων σταθμός δεν υποστη‐
ρίζει την υπηρεσία δελτίων οδικής
κυκλοφορίας, αρχίζει αυτόματα μια
αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό
με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλο‐
φορίας.
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Για να αναστείλετε τη μετάδοση ενός
δελτίου οδικής κυκλοφορίας, π.χ.
κατά την αναπαραγωγή CD/MP3 ή τη
λήψη ραδιοφωνικού σταθμού:

Πατήστε το κουμπί TP.
Ενεργοποιήστε την υπηρεσία δελτίων
οδικής κυκλοφορίας και χαμηλώστε
εντελώς την ένταση ήχου του συστή‐
ματος Infotainment.
Το δελτίο οδικής κυκλοφορίας διακό‐
πτεται, αλλά η υπηρεσία δελτίων οδι‐
κής κυκλοφορίας παραμένει ενεργο‐
ποιημένη.

Αναστολή τρέχοντων δελτίων
οδικής κυκλοφορίας

Για να αναστείλετε τη μετάδοση του
τρέχοντος δελτίου οδικής κυκλοφο‐
ρίας, π.χ. κατά τη λήψη TA:
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Κεραία σταθερού ιστού

Μόνο για τύπο Β

Μόνο για τύπο A

Πατήστε το κουμπί TP.
Για να αφαιρέστε την κεραία οροφής,
περιστρέψτε την αριστερά. Για να το‐
ποθετήσετε την κεραία οροφής, περι‐
στρέψτε τη δεξιά.

Σύστημα Infotainment
Προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει
την κεραία πριν το αυτοκίνητο εισ‐
έλθει σε χώρο με χαμηλή οροφή,
διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζη‐
μιά.
Η είσοδος του οχήματος σε αυτό‐
ματο πλυντήριο αυτοκινήτων με
την κεραία τοποθετημένη, ενδέχε‐
ται να έχει ως αποτέλεσμα τη ζημιά
της κεραίας ή της οροφής. Φροντί‐
στε να αποσυνδέετε την κεραία
πριν την είσοδο του οχήματος σε
αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά
σφιγμένη και ότι βρίσκεται σε εντελώς
όρθια θέση για την καλύτερη δυνατή
λήψη.

Ηχοσυστήματα
CD player
Το CD/MP3 αυτού του συστήματος
έχει δυνατότητα αναπαραγωγής CD
ήχου και CD αρχείων MP3 (WMA).

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

Προσοχή
Σε κάθε περίπτωση, μην εισάγετε
DVD, mini disk διαμέτρου 8 cm ή
δίσκους με τραχιά επιφάνεια σε
αυτή τη μονάδα αναπαραγωγής
CD/MP3 (WMA).
Μην κολλάτε αυτοκόλλητα στην
επιφάνεια του δίσκου. Ο δίσκος
μπορεί έτσι να "κολλήσει" μέσα
στο CD player και να προκληθεί
ζημιά στη συσκευή. Εάν συμβεί
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κάτι τέτοιο, χρειάζεται αντικατά‐
σταση της συσκευής η οποία έχει
υψηλό κόστος.
■ Τα CD ήχου με λειτουργία προστα‐
σίας κατά της παράνομης αντιγρα‐
φής χωρίς συμβατότητα με το πρό‐
τυπο ήχου CD ενδέχεται να μη λει‐
τουργούν σωστά ή καθόλου.
■ Τα CD-R και CD-RW που έχουν εγ‐
γραφεί χειροκίνητα είναι πιο επιρ‐
ρεπή στην απρόσεκτη μεταχείριση
από τα αυθεντικά CD. Ο χειρισμός
των CD-R και των CD-RW που
έχουν εγγραφεί χειροκίνητα πρέπει
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ανα‐
τρέξτε στα παρακάτω.
■ Τα CD-R και CD-RW που έχουν εγ‐
γραφεί χειροκίνητα ενδέχεται να
μην ακούγονται σωστά ή καθόλου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρ‐
χει πρόβλημα στη συσκευή.
■ Όταν αλλάζετε CD, προσέξτε να
μην αφήνετε δαχτυλιές στη γυαλι‐
στερή τους πλευρά.
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■ Όταν αφαιρείτε ένα CD από το CD/
MP3 player, φροντίστε να το τοπο‐
θετείτε αμέσως στη θήκη του για να
προστατευτεί από ζημιά ή σκόνη.
■ Εάν το CD λερωθεί από σκόνη ή
υγρό, μπορεί να δημιουργηθούν
προβλήματα λόγω ρύπανσης του
φακού του CD/MP3 player στο
εσωτερικό της συσκευής.
■ Προστατεύστε το δίσκο από τη θερ‐
μότητα και την έκθεση στο άμεσο
φως.
Τύποι δίσκων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
■ Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής δίσκων CD/MP3
(WMA).
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ Η αναπαραγωγή των παρακάτω
αρχείων MP3 (WMA) δεν είναι εφι‐
κτή.

◆ Αρχεία κωδικοποιημένα με πρό‐
τυπα MP3i (MP3 interactive) ή
MP3 PRO
◆ Αρχεία MP3 (WMA) κωδικοποιη‐
μένα χωρίς πρότυπο
◆ Αρχεία MP3 με τύπο διαφορετικό
από MPEG1 Layer3
Επισημάνσεις για τη χρήση των
δίσκων
■ Μη χρησιμοποιείτε κάποιον από
τους δίσκους που αναγράφονται
παρακάτω. Η υπερβολική χρήση
αυτών των δίσκων στο σύστημα
μπορεί να προκαλέσει προβλή‐
ματα.
◆ Δίσκοι με αυτοκόλλητα, ετικέτες ή
προστατευτικό κάλυμμα
◆ Δίσκοι με κολλημένη ετικέτα που
έχει εκτυπωθεί από εκτυπωτή ψε‐
κασμού (inkjet)
◆ Δίσκοι που έχουν υποστεί εγγρα‐
φεί πολλές φορές, με συνέπεια να
περιέχουν δεδομένα που υπερ‐
βαίνουν τη στάνταρ χωρητικό‐
τητά τους

■

■

■

■

◆ Οι δίσκοι με ρωγμές ή γδαρσί‐
ματα ή που έχουν στραβώσει δεν
αναπαράγονται σωστά
◆ Δίσκος 8 cm ή μη κυκλικός δίσκος
(τετράγωνος, πεντάγωνος, οβάλ)
Μην τοποθετείτε τίποτε άλλο εκτός
από δίσκους στην εσοχή CD διότι
μπορεί έτσι να δημιουργηθεί πρό‐
βλημα ή ζημιά.
Η μονάδα αναπαραγωγής δίσκων
ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά
εάν το καλοριφέρ ενεργοποιηθεί σε
συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας
λόγω υγρασίας στο εσωτερικό της
συσκευής. Εάν αυτό αποτελεί πρό‐
βλημα, αφήστε τη συσκευή εκτός
λειτουργίας επί μία ώρα περίπου
πριν τη χρησιμοποιήσετε.
Η αναπαραγωγή ενδέχεται να στα‐
ματήσει λόγω κραδασμών του οχή‐
ματος ενώ οδηγείτε σε τραχύ οδό‐
στρωμα.
Μην τραβάτε έξω με δύναμη το CD,
μην το σπρώχνετε και μην το εμπο‐
δίζετε με το χέρι σας την ώρα που
βγαίνει από την εσοχή.

Σύστημα Infotainment
■ Εισάγετε το CD με την έντυπη
πλευρά προς τα πάνω. Η αναπα‐
ραγωγή του δεν είναι εφικτή εάν ει‐
σαχθεί ανάποδα.
■ Μην πιάνετε την πλευρά εγγραφής
(πλευρά χωρίς έντυπες ή άλλες εν‐
δείξεις) με το χέρι σας όταν κρατάτε
το CD.
■ Τοποθετείτε τα CD που δεν χρησι‐
μοποιείτε σε θήκες και φυλάξτε τα
σε ένα σημείο που δεν εκτίθενται
άμεσα στο φως ή σε υψηλές θερ‐
μοκρασίες.
■ Προσέξτε ώστε το CD να μη λερω‐
θεί από οποιεσδήποτε χημικές ου‐
σίες. Καθαρίστε τα CD από τυχόν
βρομιά με ένα υγρό, μαλακό πανί,
σκουπίζοντας από το κέντρο προς
τα άκρα.
Επισήμανση για τη χρήση CD-R/RW
■ Όταν χρησιμοποιείτε CD-R/CDRW, μόνο οι δίσκοι που έχουν "ορι‐
στικοποιηθεί" μπορούν να χρησιμο‐
ποιηθούν.

■ Οι δίσκοι που δημιουργούνται
μέσω Η/Υ μπορεί να μην αναπαρα‐
χθούν σωστά σύμφωνα με το πρό‐
γραμμα εφαρμογής και το περιβάλ‐
λον.
■ Οι δίσκοι CD-R/CD-RW, ιδίως οι δί‐
σκοι 'παρτίδας', μπορεί να μη λει‐
τουργούν εάν εκτίθενται άμεσα σε
φως ή υψηλές θερμοκρασίες ή εάν
παραμείνουν μέσα στο αυτοκίνητό
σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
■ Ο τίτλος και άλλες πληροφορίες κει‐
μένου που έχουν εγγραφεί στα CDR/CD-RW ενδέχεται να μην εμφανί‐
ζονται σε αυτή τη συσκευή.
■ Η φόρτωση των CD-RW μπορεί να
διαρκεί περισσότερο απ' ό,τι τα CD
ή τα CD-R.
■ Εάν υπάρχουν κατεστραμμένα
μουσικά αρχεία, η αναπαραγωγή
τους μπορεί να μην είναι εφικτή ή
ένα μέρος τους να μην ακουστεί
κατά την αναπαραγωγή.
■ Η αναπαραγωγή ορισμένων δί‐
σκων με προστασία κατά της πα‐
ράνομης αντιγραφής μπορεί να μην
είναι εφικτή.
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■ Ένα CD αρχείων MP3 (WMA) μπο‐
ρεί να περιέχει έως 512 αρχεία για
κάθε ένα από 10 επίπεδα φακέλων,
ενώ μπορούν να αναπαραχθούν
έως και 999 αρχεία.
■ Αυτό το σύστημα μπορεί να ανα‐
γνωρίσει μόνο CD αρχείων MP3
(WMA) προτύπου ISO-9660 επιπέ‐
δου 1/2 ή με σύστημα αρχείων
Joliet. (Δεν υποστηρίζει το σύστημα
αρχείων UDF.)
■ Τα αρχεία MP3/WMA δεν είναι συμ‐
βατά με τη λειτουργία αποστολής
δεδομένων εγγραφής πακέτων.
■ Η αναπαραγωγή του δίσκου στον
οποίο εγγράφονται τα αρχεία MP3/
WMA και τα δεδομένα ήχου
(CDDA) ενδέχεται να μην είναι εφι‐
κτή εάν πρόκειται για CD-Extra ή
Mixed-Mode CD.
■ Τα ονόματα των αρχείων/φακέλων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σύμφωνα με τον τύπο αποθήκευ‐
σης του δίσκου, συμπ. των προε‐
κτάσεων τεσσάρων χαρακτήρων
για τα ονόματα αρχείων (.mp3),
έχουν ως εξής.
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◆ ISO 9660 επίπεδο 1: έως 12 χα‐
ρακτήρες
◆ ISO 9660 επίπεδο 2: έως 31 χα‐
ρακτήρες
◆ Joliet: Έως 64 χαρακτήρες
(1 byte)
◆ Μακρύ όνομα αρχείου Windows:
Έως 28 χαρακτήρες (1 byte)
Προσοχή για τη χρήση μουσικών
αρχείων MP3/WMA
■ Αυτό το σύστημα έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων MP3
(WMA) με προέκταση ονόματος αρ‐
χείου mp3, .wma (πεζοί χαρακτή‐
ρες) ή .MP3 ή .WMA (κεφαλαίοι χα‐
ρακτήρες).
■ Τα αρχεία MP3 που μπορούν να
αναπαραχθούν από αυτό το σύ‐
στημα είναι τα εξής:
◆ Ταχύτητα Bit: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Συχνότητα δειγματοληψίας:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (για
MPEG-1), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (για MPEG-2)

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

Σειρά αναπαραγωγής μουσικών
αρχείων

Σύστημα Infotainment
Αναπαραγωγή CD/MP3
Κύρια κουμπιά/διακόπτης
(9) Κουμπί CD/AUX
Επιλέξτε το CD/MP3 player.
(14) Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
■ Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στις
πληροφορίες για τη λίστα μουσικών
κομματιών, το μενού ή τα μουσικά
κομμάτια MP3 (WMA).
■ Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE
για να εμφανιστεί η οθόνη του μενού
για το τρέχον σημείο ή την τρέ‐
χουσα λειτουργία.
(8) Κουμπιά dSEEKc
■ Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να
ακούσετε το προηγούμενο ή το επό‐
μενο μουσικό κομμάτι.
■ Κρατήστε πατημένα αυτά τα κου‐
μπιά για γρήγορη αναπαραγωγή
πίσω ή μπροστά του μουσικού κομ‐
ματιού, και αφήστε το κουμπί για να
συνεχιστεί η αναπαραγωγή στην
κανονική ταχύτητα.
(4) Κουμπί ΕΞΑΓΩΓΗΣ d

Εξαγωγή του δίσκου.
(7) Κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [INFO]
Εμφάνιση των πληροφοριών για το
μουσικό κομμάτι που αναπαράγεται.
(15) Κουμπί P BACK
Ακύρωση της εισαγωγής ή επιστροφή
σε προηγούμενη οθόνη/μενού.
(16) ΤΗΛΕΦΩΝΟ [y] / ΣΙΓΑΣΗ [@]
Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιή‐
σετε ή να απενεργοποιήσετε τη λει‐
τουργία σίγασης.
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Εισάγετε το δίσκο που θέλετε να
ακούσετε με την έντυπη επιφάνεια
προς τα πάνω στην εσοχή CD.

Εισαγωγή CD
■ Μόλις η ανάγνωση των πληροφο‐
ριών του CD ολοκληρωθεί, η ανα‐
παραγωγή θα αρχίσει αυτόματα
από το μουσικό κομμάτι 1.
■ Όταν εισαχθεί ένα μη αναγνώσιμο
CD, θα εξαχθεί αυτόματα και πα‐
ράλληλα θα εμφανιστεί ένα μήνυμα
σφάλματος δίσκου, και στη συνέ‐
χεια το σύστημα θα μεταβεί στη λει‐
τουργία που ήταν ενεργή προηγου‐
μένως ή στη λειτουργία ραδιοφώ‐
νου FM.
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Εξαγωγή CD

Όταν το CD που θέλετε να ακούσετε
βρίσκεται ήδη μέσα στη μονάδα, πα‐
τήστε επανειλημμένα το κουμπί CD/
AUX για να επιλέξετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής CD/MP3.
■ Εάν δεν υπάρχει CD προς αναπα‐
ραγωγή, θα εμφανιστεί το μήνυμα
Δεν έχει εισαχθεί CD στην οθόνη
και η λειτουργία δεν θα επιλεγεί.
■ Θα αρχίσει αυτόματα η αναπαρα‐
γωγή του μουσικού κομματιού που
ακουγόταν προηγουμένως.

Για να εξάγετε ένα CD, πατήστε το
κουμπί ΕΞΑΓΩΓΗΣ d για να βγει έξω
το CD.
■ Όταν το CD βγει έξω, το σύστημα
Ιnfotainment μεταβαίνει αυτόματα
στη λειτουργία που χρησιμοποιού‐
νταν προηγουμένως ή στη λειτουρ‐
γία ραδιοφώνου FM.
■ Το CD θα εισέλθει αυτόματα ξανά
μέσα στη μονάδα εάν δεν το τραβή‐
ξετε για κάποιο χρονικό διάστημα.

Αλλαγή του μουσικού κομματιού που
αναπαράγεται

Πατήστε τα κουμπιά dSEEKc στη
λειτουργία αναπαραγωγής για να
ακούσετε το προηγούμενο ή το επό‐
μενο μουσικό κομμάτι.
Χρησιμοποιώντας το περιστροφικό
κουμπί στα χειριστήρια στο τιμόνι,
μπορείτε να αλλάξετε εύκολα μουσικά
κομμάτια πατώντας το κουμπί SEEK.

Σύστημα Infotainment
Αλλαγή της θέσης αναπαραγωγής

Ή γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στη λί‐
στα των μουσικών κομματιών αναπα‐
ραγωγής και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE για να το αλλά‐
ξετε.

Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά
dSEEKc στη λειτουργία αναπαρα‐
γωγής για γρήγορη αναπαραγωγή
του τραγουδιού πίσω ή μπροστά.
Αφήστε το κουμπί για να συνεχίσει η
αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα.
Η ένταση ήχου μειώνεται ελαφρά κατά
τη γρήγορη αναπαραγωγή πίσω ή
μπροστά, ενώ εμφανίζεται η διάρκεια
αναπαραγωγής.
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Εμφάνιση πληροφοριών στο μουσικό
κομμάτι που αναπαράγεται

Πατήστε το κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[INFO] στη λειτουργία αναπαραγω‐
γής για να εμφανιστούν οι πληροφο‐
ρίες σχετικά με το μουσικό κομμάτι
που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη
στιγμή.
Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες για
το μουσικό κομμάτι που ακούγεται τη
συγκεκριμένη στιγμή για CD ήχου, το
σύστημα θα εμφανίσει την ένδειξη Δεν
υπάρχουν πληροφορίες.
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Για τα μουσικά κομμάτια MP3 (WMA),
μπορείτε να δείτε περισσότερες πλη‐
ροφορίες γυρίζοντας τον περιστρο‐
φικό διακόπτη MENU-TUNE στην
οθόνη πληροφοριών μουσικών κομ‐
ματιών.
■ Οι πληροφορίες που εμφανίζονται
περιλαμβάνουν το όνομα αρχείου,
το όνομα φακέλου και πληροφορίες
στην ετικέτα ID3 που αποθηκεύο‐
νται μαζί με το τραγούδι.
Εάν προστεθούν λανθασμένες
πληροφορίες ετικέτας ID3 (π.χ.
καλλιτέχνης, τίτλος τραγουδιού)
στα αρχεία MP3 (WMA) πριν την
εγγραφή στο CD, αυτές οι πληρο‐

φορίες θα εμφανίζονται ως έχουν
από το σύστημα Ιnfotainment.
Οι λανθασμένες πληροφορίες ετικέ‐
τας ID3 δεν μπορούν να τροπο‐
ποιηθούν ή να διορθωθούν στο σύ‐
στημα Ιnfotainment (η διόρθωση
ετικετών ID3 είναι εφικτή μόνο σε
Η/Υ).
■ Οι πληροφορίες για τα τραγούδια
που εκφράζονται με ειδικά σύμβολα
ή σε μη διαθέσιμες γλώσσες ενδέ‐
χεται να εμφανίζονται ως ---- ή να
μην εμφανίζονται καθόλου.

Χρήση του μενού CD
Αλλαγή της λειτουργίας
αναπαραγωγής

Από τη λειτουργία αναπαραγωγής
CD/MP3, πατήστε το κουμπί MENUTUNE για να εμφανιστεί το μενού CD.

Σύστημα Infotainment
Μενού CD → Λίστα μουσικών
κομματιών

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη λει‐
τουργία Αναδιευθέτηση μουσικών
κομματιών ή Επανάληψη αναπαρα‐
γωγής και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE για
ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη λει‐
τουργία.

Για τα CD ήχου, γυρίστε το περιστρο‐
φικό κουμπί MENU-TUNE από το
μενού CD για να μεταβείτε στη Λίστα
μουσικών κομματιών και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να βρείτε τη Λίστα
μουσικών κομματιών που θέλετε και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για να ακούσετε το επι‐
λεγμένο μουσικό κομμάτι.
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Μενού CD → Φάκελοι

Για τα CD αρχείων MP3 (WMA), γυ‐
ρίστε το περιστροφικό κουμπί MENUTUNE από το μενού CD για να μετα‐
βείτε στους Φακέλους και στη συνέ‐
χεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να μεταβείτε στο
φάκελο που θέλετε και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
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Μενού CD → Αναζήτηση...

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU-TUNE για να βρείτε το μου‐
σικό κομμάτι που θέλετε και στη συ‐
νέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE για να ακούσετε το επιλεγμένο
μουσικό κομμάτι από τον επιλεγμένο
φάκελο.

Για τα CD αρχείων MP3 (WMA), γυ‐
ρίστε το περιστροφικό κουμπί MENUTUNE από το μενού CD για να μετα‐
βείτε στην Αναζήτηση... και στη συνέ‐
χεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.
■ Όταν το σύστημα διαβάσει τις πλη‐
ροφορίες στο CD, θα εμφανιστεί το
πρώτο τραγούδι της λίστας αναπα‐
ραγωγής [iP].
■ Εάν δεν υπάρχουν μουσικά αρχεία
στη λίστα αναπαραγωγής [iP], θα
εμφανιστεί το πρώτο τραγούδι για
κάθε καλλιτέχνη [iA].

Ωστόσο, μπορεί να παρέλθει ένα χρο‐
νικό διάστημα μέχρι το σύστημα να
ολοκληρώσει την ανάγνωση του δί‐
σκου, ανάλογα με τον αριθμό των
μουσικών αρχείων.

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE
ξανά και, από το στοιχείο αναζήτησης
που εμφανίζεται, γυρίστε το περιστρο‐
φικό κουμπί MENU-TUNE για να επι‐
λέξετε το στοιχείο αναζήτησης.
Ο αριθμός των σχετικών τραγουδιών
θα εμφανιστεί κατά Λίστα αναπαρα‐
γωγής [iP]/Καλλιτέχνη [iA]/Άλμπουμ
[iL]/Τίτλο τραγουδιού [iS]/Μουσικό εί‐
δος [iG].

Σύστημα Infotainment
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Βοηθητικές συσκευές
Συσκευή αναπαραγωγής USB

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στο
στοιχείο λεπτομερούς κατάταξης και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να βρείτε το μου‐
σικό κομμάτι/τίτλο που θέλετε και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE για να ακούσετε το επιλεγμένο
μουσικό κομμάτι.

Εάν το όχημά σας διαθέτει πρόσθετες
συσκευές, μπορείτε να χρησιμοποιή‐
σετε την υποδοχή AUX και τη θύρα
USB για να συνδέσετε συσκευές
ήχου.
Επισημάνσεις για τη χρήση
συσκευών αναπαραγωγής USB
■ Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη
εάν ο σκληρός δίσκος που είναι εν‐
σωματωμένος στη συσκευή μαζι‐
κής αποθήκευσης USB ή η κάρτα
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μνήμης CF ή SD συνδεθεί με αντά‐
πτορα USB. Χρησιμοποιήστε μια
συσκευή αποθήκευσης USB ή
μνήμη flash.
Προσέξτε ώστε να αποφύγετε την
εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού
όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τη
συσκευή USB. Εάν επαναλάβετε τη
σύνδεση και την αποσύνδεση πολ‐
λές φορές σε μικρό χρονικό διά‐
στημα, μπορεί να δημιουργηθεί
πρόβλημα στη χρήση της συ‐
σκευής.
Για να αφαιρέσετε τη συσκευή USB,
χρησιμοποιήστε το Μενού USB →
Αφαίρεση USB και το κουμπί
MENU-TUNE για την αφαίρεση της
συσκευής USB.
Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη
εάν η υποδοχή σύνδεσης της συ‐
σκευής USB δεν είναι μεταλλική.
Η σύνδεση με συσκευές αποθήκευ‐
σης USB τύπου i-Stick μπορεί να
είναι προβληματική λόγω κραδα‐
σμών του οχήματος και, για το λόγο
αυτό, η λειτουργία τους δεν είναι εγ‐
γυημένη.

■ Προσέξτε να μην αγγίξετε την υπο‐
δοχή σύνδεσης USB με κάποιο
αντικείμενο ή μέρος του σώματός
σας.
■ Η συσκευή αποθήκευσης USB
μπορεί να αναγνωριστεί από το σύ‐
στημα όταν έχει διαμορφωθεί ως
FAT16/32. Μόνο συσκευές με εκ‐
χωρημένο μέγεθος μονάδων 512
Byte/τομέα ή 2.048 Byte/τομέα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το
NTFS και άλλα συστήματα αρχείων
δεν αναγνωρίζονται από το σύ‐
στημα.
■ Ανάλογα με τον τύπο και τη χωρη‐
τικότητα της συσκευής αποθήκευ‐
σης USB και τον τύπο του αποθη‐
κευμένου αρχείου, το διάστημα που
απαιτείται για την αναγνώριση των
αρχείων μπορεί να διαφέρει. Αυτό
δεν αποτελεί πρόβλημα στο σύ‐
στημα σε αυτή την περίπτωση, και
για το λόγο θα πρέπει να περιμένετε
μέχρι το σύστημα να επεξεργαστεί
τα αρχεία.
■ Τα αρχεία σε ορισμένες συσκευές
αποθήκευσης USB μπορεί να μην
αναγνωρίζονται από το σύστημα

λόγω προβλημάτων συμβατότητας,
και οι συνδέσεις με συσκευή ανά‐
γνωσης μνήμης ή USB hub δεν
υποστηρίζονται. Ελέγξτε τη λει‐
τουργία της συσκευής στο όχημα
πριν τη χρησιμοποιήσετε.
■ Όταν συσκευές όπως MP3 player,
κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακή κάμερα
συνδέονται μέσω κινητού δίσκου,
μπορεί να μη λειτουργούν σωστά.
■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή απο‐
θήκευσης USB στη διάρκεια της
αναπαραγωγής. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο σύστημα ή να
επηρεάσει την απόδοση της συ‐
σκευής USB.
■ Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συ‐
σκευή αποθήκευσης USB όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης του οχήματος
είναι κλειστός. Εάν ο διακόπτης
ανάφλεξης ανοίξει όταν η συσκευή
αποθήκευσης USB είναι συνδεδε‐
μένη, η συσκευή αποθήκευσης
USB ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή
να μη λειτουργήσει κανονικά σε ορι‐
σμένες περιπτώσεις.

Σύστημα Infotainment
Προσοχή
Οι συσκευές αποθήκευσης USB
μπορούν να συνδεθούν σε αυτό το
προϊόν με μόνο σκοπό την αναπα‐
ραγωγή μουσικών αρχείων.
Ο ακροδέκτης USB του προϊόντος
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για
τη φόρτιση βοηθητικού εξοπλι‐
σμού USB διότι η θερμότητα που
αναπτύσσεται από τη χρήση του
ακροδέκτη USB μπορεί να επη‐
ρεάσει την απόδοση ή να προκα‐
λέσει ζημιά στο προϊόν.
■ Όταν η λογική μονάδα αφαιρεθεί
από τη συσκευή αποθήκευσης
USB, μόνο τα αρχεία από τη λογική
μονάδα του επάνω επιπέδου μπο‐
ρούν να αναπαραχθούν για μου‐
σικά αρχεία USB. Αυτός είναι ο λό‐
γος που τα μουσικά αρχεία που
πρόκειται να αναπαραχθούν πρέ‐
πει να είναι αποθηκευμένα στο
επάνω επίπεδο της μονάδας της
συσκευής. Τα μουσικά αρχεία σε
ορισμένες συσκευές αποθήκευσης
USB ενδέχεται να μην αναπαράγο‐

νται σωστά εάν μια εφαρμογή φορ‐
τωθεί με διαμέριση ξεχωριστής μο‐
νάδας στην ίδια τη συσκευή USB.
■ Τα μουσικά αρχεία στα οποία εφαρ‐
μόζεται DRM (Digital Right
Management) δεν μπορούν να
αναπαραχθούν.
■ Αυτό το σύστημα μπορεί να υπο‐
στηρίξει συσκευές αποθήκευσης
USB χωρητικότητας έως 16
Gigabyte με όριο 999 αρχεία, 512
φακέλους και δομή φακέλων 10 επι‐
πέδων. Η κανονική χρήση δεν είναι
εγγυημένη για συσκευές αποθήκευ‐
σης που υπερβαίνουν αυτό το όριο.
Επισήμανση για τη χρήση των
μουσικών αρχείων USB
■ Εάν υπάρχουν μουσικά αρχεία που
έχουν καταστραφεί, μπορεί ένα μέ‐
ρος τους να μην ακουστεί κατά την
αναπαραγωγή ή τα αρχεία να μην
αναπαραχθούν καν.
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■ Οι φάκελοι και τα μουσικά αρχεία
εμφανίζονται με την εξής σειρά Σύμ‐
βολο → Αριθμός → Γλώσσα.
■ Μπορούν να αναγνωριστούν έως
64 χαρακτήρες για τα ονόματα φα‐
κέλων ή αρχείων στο σύστημα αρ‐
χείων Joliet.
Σχετικά με τα μουσικά αρχεία MP3
(WMA)
■ Τα αρχεία MP3 που μπορούν να
αναπαραχθούν από αυτό το σύ‐
στημα είναι τα παρακάτω.
◆ Ταχύτητα Bit: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Συχνότητα δειγματοληψίας:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (για
MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (για
MPEG-2)
■ Αυτό το σύστημα εμφανίζει αρχεία
MP3 (WMA) με προέκταση ονόμα‐
τος αρχείου mp3, .wma (πεζοί χα‐
ρακτήρες) ή .MP3 ή .WMA (κεφα‐
λαίοι χαρακτήρες).
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■ Αυτό το σύστημα μπορεί να εμφα‐
νίσει ετικέτες ID3 (έκδοσης 1.0, 1.1,
2.2, 2.3, 2.4) για το άλμπουμ, τον
καλλιτέχνη, κ.λπ. για τα αρχεία
MP3.
■ Τα ονόματα των αρχείων/φακέλων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σύμφωνα με τον τύπο αποθήκευ‐
σης του δίσκου, συμπ. των προε‐
κτάσεων τεσσάρων χαρακτήρων
για τα ονόματα αρχείων (.mp3)
έχουν ως εξής.
◆ ISO 9660 επίπεδο 1: έως 12 χα‐
ρακτήρες
◆ ISO 9660 επίπεδο 2: έως 31 χα‐
ρακτήρες
◆ Joliet: Έως 64 χαρακτήρες
(1 byte)
◆ Μακρύ όνομα αρχείου Windows:
έως 28 χαρακτήρες (1 byte)
■ Αυτό το σύστημα έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων MP3 που
χρησιμοποιούν VBR. Κατά την ανα‐
παραγωγή ενός αρχείου MP3 τύ‐
που VBR, η ένδειξη του χρόνου

που απομένει μπορεί να διαφέρει
από τον πραγματικό χρόνο που
απομένει.
Κύρια κουμπιά/περιστροφικός
διακόπτης
Τα παρακάτω κύρια κουμπιά και χει‐
ριστήρια χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή των μουσικών αρ‐
χείων USB.
(9) Κουμπί CD/AUX
Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα
όταν η συσκευή USB είναι συνδεδε‐
μένη για να επιλέξετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής USB.
(14) Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
■ Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
για να μεταβείτε στις πληροφορίες
για τη λίστα μουσικών κομματιών,
το μενού ή τα μουσικά κομμάτια
MP3 (WMA).
■ Πατήστε το κουμπί για να εμφανι‐
στεί η οθόνη του μενού που ενερ‐
γοποιείται από το τρέχον στοιχείο ή
την τρέχουσα λειτουργία.

(8) Κουμπιά dSEEKc
■ Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να
ακούσετε το προηγούμενο ή το επό‐
μενο μουσικό κομμάτι.
■ Κρατήστε πατημένα αυτά τα κου‐
μπιά για γρήγορη αναπαραγωγή
πίσω ή μπροστά και έπειτα αφήστε
τα για αναπαραγωγή σε κανονική
ταχύτητα.
(7) Κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [INFO]
Εμφάνιση των πληροφοριών του μου‐
σικού κομματιού που αναπαράγεται.
(15) Κουμπί P BACK
Ακύρωση της εισαγωγής ή επιστροφή
σε προηγούμενο μενού.
(16) ΤΗΛΕΦΩΝΟ [y] / ΣΙΓΑΣΗ [@]
Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιή‐
σετε ή να απενεργοποιήσετε τη λει‐
τουργία σίγασης.

Σύστημα Infotainment
Σύνδεση της συσκευής
αποθήκευσης USB

Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης
USB με τα μουσικά αρχεία που θέλετε
να ακούσετε στον ακροδέκτη σύνδε‐
σης USB.

■ Μόλις το σύστημα ολοκληρώσει την
ανάγνωση των πληροφοριών στη
συσκευή αποθήκευσης USB, θα
αρχίσει αυτόματα την αναπαρα‐
γωγή.
■ Εάν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη
συσκευή αποθήκευσης USB, θα εμ‐
φανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος και
το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα
στη λειτουργία που χρησιμοποιού‐
νταν προηγουμένως ή στη λειτουρ‐
γία ραδιοφώνου FM.
Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB
που πρόκειται να αναπαραχθεί είναι
ήδη συνδεδεμένη, πατήστε επανει‐
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λημμένα το κουμπί CD/AUX για να
επιλέξετε τη συσκευή αναπαραγω‐
γής USB.
Θα αρχίσει αυτόματα την αναπαρα‐
γωγή από το προηγούμενο σημείο
αναπαραγωγής.
Στη συνέχεια, ο χειρισμός των λει‐
τουργιών της συσκευής αναπαραγω‐
γής USB είναι παρόμοιος με την ανα‐
παραγωγή CD/MP3.
Τερματισμός της αναπαραγωγής
μουσικών αρχείων USB
Πατήστε το κουμπί RADIO BAND ή
CD/AUX για να επιλέξετε άλλες λει‐
τουργίες.
Για να σταματήσετε η αναπαραγωγή
και να αποσυνδέσετε τη συσκευή
αποθήκευσης USB, χρησιμοποιήστε
το Μενού USB → Λειτουργία
αφαίρεσης USB για να αφαιρέσετε με
ασφάλεια τη συσκευή αποθήκευσης
USB.
Χρήση του μενού USB
Οι οδηγίες για Αναδιευθέτηση
τραγουδιών / Επανάληψη / Φάκελοι /
Αναζήτηση... από το Μενού USB είναι
παρόμοιες με το μενού CD του CD/
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MP3 player - έχει προστεθεί απλώς το
στοιχείο Αφαίρεση USB. Ανατρέξτε
στις λειτουργίες του CD/MP3 player
στο μενού CD.
Μενού USB → Αποθήκευση USB

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE από
τη λειτουργία αναπαραγωγής για να
εμφανιστεί το Μενού USB. Γυρίστε το
περιστροφικό κουμπί MENU-TUNE
για να μεταβείτε στην επιλογή
Αφαίρεση USB και στη συνέχεια πα‐
τήστε το κουμπί MENU-TUNE για να
εμφανιστεί το μήνυμα που σας ειδο‐
ποιεί ότι μπορείτε να αφαιρέσετε τη
συσκευή USB με ασφάλεια.

Αποσυνδέστε τη συσκευή USB από
την υποδοχή σύνδεσης USB.
Επιστρέψτε στη λειτουργία που χρη‐
σιμοποιούνταν προηγουμένως.

iPod player
Κύρια κουμπιά/περιστροφικός
διακόπτης
Τα παρακάτω κύρια κουμπιά και χει‐
ριστήρια χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή των μουσικών αρ‐
χείων iPod.
(9) Κουμπί CD/AUX
Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα
όταν η συσκευή iPod είναι συνδεδε‐
μένη για να επιλέξετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής iPod.
(14) Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
■ Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
για μετάβαση και εμφάνιση της λί‐
στας μουσικών κομματιών που
αναπαράγονται.
■ Πατήστε το κουμπί για να εμφανι‐
στεί η οθόνη του μενού που ενερ‐
γοποιείται από το τρέχον στοιχείο ή
την τρέχουσα λειτουργία.

(8) Κουμπιά dSEEKc
■ Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να
ακούσετε το προηγούμενο ή το επό‐
μενο μουσικό κομμάτι.
■ Κρατήστε πατημένα αυτά τα κου‐
μπιά για γρήγορη αναπαραγωγή
πίσω ή μπροστά και έπειτα αφήστε
τα για αναπαραγωγή σε κανονική
ταχύτητα.
(7) Κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [INFO]
Εμφάνιση των πληροφοριών του μου‐
σικού κομματιού που αναπαράγεται.
(15) Κουμπί P BACK
Ακύρωση του προηγούμενου στοι‐
χείου ή επιστροφή σε προηγούμενο
μενού.
(16) ΤΗΛΕΦΩΝΟ [y] / ΣΙΓΑΣΗ [@]
Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιή‐
σετε ή να απενεργοποιήσετε τη λει‐
τουργία σίγασης.

Σύστημα Infotainment
Σύνδεση του iPod player

Συνδέστε το USB με τα μουσικά αρ‐
χεία που θέλετε να ακούσετε στον
ακροδέκτη σύνδεσης USB.
Ορισμένα μοντέλα iPod/iPhone μπο‐
ρεί να μην υποστηρίζονται.
Συνδέετε το iPod σε αυτό το σύστημα
μόνο με καλώδια σύνδεσης που υπο‐
στηρίζονται από τα προϊόντα iPod.
Δεν μπορούν να συνδεθούν άλλα κα‐
λώδια σύνδεσης.
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λειτουργία που χρησιμοποιούνταν
προηγουμένως ή στη λειτουργία
ραδιοφώνου FM.

■ Σε ορισμένες περιπτώσεις, το iPod
μπορεί να υποστεί ζημιά εάν κλεί‐
σετε το διακόπτη ανάφλεξης όταν
είναι συνδεδεμένο στο σύστημα.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το iPod,
φυλάξτε το αποσυνδεδεμένο από
το σύστημα με το διακόπτη ανάφλε‐
ξης του αυτοκινήτου κλειστό.
■ Μόλις το σύστημα ολοκληρώσει την
ανάγνωση των πληροφοριών στη
συσκευή iPod, θα αρχίσει αυτόματα
την αναπαραγωγή.
■ Εάν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη
συσκευή iPod, θα εμφανιστεί το
σχετικό μήνυμα σφάλματος και το
σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη

Εάν η συσκευή iPod που πρόκειται να
αναπαραχθεί είναι ήδη συνδεδεμένη,
πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
CD/AUX για να επιλέξετε τη συσκευή
αναπαραγωγής iPod.
■ Θα αρχίσει αυτόματα την αναπαρα‐
γωγή από το προηγούμενο σημείο
αναπαραγωγής.
■ Οι λειτουργίες αναπαραγωγής και
τα στοιχεία της οθόνης πληροφο‐
ριών του iPod player που χρησιμο‐
ποιούνται με αυτό το προϊόν μπορεί
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να διαφέρουν από το iPod ως προς
τη μέθοδο και τη σειρά αναπαρα‐
γωγής και τις πληροφορίες που εμ‐
φανίζονται.
■ Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα
για την κατάταξη των στοιχείων που
αφορούν στη λειτουργία αναζήτη‐
σης που παρέχει το iPod.

Στη συνέχεια, ο χειρισμός των λει‐
τουργιών του iPod είναι παρόμοιος με
την αναπαραγωγή CD/MP3.

Αποσύνδεση αναπαραγωγής iPod
Για να τερματιστεί η αναπαραγωγή,
πατήστε το κουμπί RADIO BAND ή
CD/AUX για να επιλέξετε άλλες λει‐
τουργίες.
Χρήση του μενού iPod
Από το μενού iPod, οι οδηγίες για
Αναδιευθέτηση μουσικών κομματιών /
Επανάληψη / Φάκελοι / Αναζήτηση...
(συμπ. των Ηχητικών βιβλίων και Συν‐
θετών) είναι παρόμοιες με το μενού
CD του CD/MP3 player - έχει προστε‐
θεί απλώς το στοιχείο Εξαγωγή iPod.
Ανατρέξτε σε κάθε στοιχείο του CD/
MP3 για τη χρήση.

Μενού iPod → Εξαγωγή iPod

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE από
τη λειτουργία αναπαραγωγής για να
εμφανιστεί το μενού iPod.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στη λει‐
τουργία Εξαγωγή iPod και στη συνέ‐
χεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE για να εμφανιστεί το μήνυμα
που σας ειδοποιεί ότι μπορείτε να
αφαιρέσετε τη συσκευή με ασφάλεια.
Αφαιρέστε τη συσκευή iPod από την
υποδοχή σύνδεσης USB.
Επιστρέψτε στη λειτουργία που χρη‐
σιμοποιούνταν προηγουμένως.

Σύστημα Infotainment
Είσοδος εξωτερικού ήχου (AUX)
Κύρια κουμπιά/περιστροφικός
διακόπτης
Τα παρακάτω κύρια κουμπιά και χει‐
ριστήρια χρησιμοποιούνται για να
απολαμβάνετε τον πλούσιο ήχο συ‐
στήματος Ιnfotainment από την έξοδο
ήχου μιας συνδεδεμένης συσκευής
εξωτερικού ήχου.
(9) Κουμπί CD/AUX
Όταν έχει συνδεθεί μια συσκευή εξω‐
τερικού ήχου, πατήστε το κουμπί επα‐
νειλημμένα για να επιλέξετε τη λει‐
τουργία εισόδου εξωτερικού ήχου
(AUX).
(2) Περιστροφικός διακόπτης
(ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
(16) ΤΗΛΕΦΩΝΟ [y] / ΣΙΓΑΣΗ [@]
Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιή‐
σετε ή να απενεργοποιήσετε τη λει‐
τουργία σίγασης.
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Σύνδεση εξωτερικής πηγής ήχου
Συνδέστε την έξοδο ήχου της εξωτε‐
ρικής πηγής ήχου στην υποδοχή AUX
In.

Το σύστημα Ιnfotainment θα μεταβεί
αυτόματα στη λειτουργία εισόδου
εξωτερικού ήχου (AUX) όταν συνδε‐
θεί η συσκευή εξωτερικού ήχου.

Πατήστε το κουμπί CD/AUX για να με‐
ταβείτε στη λειτουργία εισόδου εξωτε‐
ρικού ήχου εάν το σύστημα εξωτερι‐
κού ήχου είναι ήδη συνδεδεμένο.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
POWER/VOLUME για να ρυθμίσετε
την ένταση ήχου.
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Χειριστήρια για:
■ Θερμοκρασία
■ Κατανομή αέρα
■ Ταχύτητα ανεμιστήρα
■ Θέρμανση
■ Ξεπάγωμα του παρμπρίζ
■ Ανακυκλοφορία αέρα 4
■ Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ Ü
3 32.

Θερμοκρασία

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

Σύστημα κλιματισμού
Κόκκινη = Θέρμανση
Μπλε
= Ψύξη
Η πλήρης απόδοση του συστήματος
θέρμανσης επιτυγχάνεται όταν ο κινη‐
τήρας φτάσει στην κανονική θερμο‐
κρασία λειτουργίας του.

Κατανομή αέρα

Επιλέξτε αεραγωγό περιστρέφοντας
το κεντρικό περιστροφικό κουμπί.
L = προς το πρόσωπο και το
χώρο ποδιών.
K = προς το χώρο ποδιών, ενώ μια
μικρή ποσότητα αέρα διοχε‐
τεύεται προς το παρμπρίζ, τα
μπροστινά παράθυρα και τους
πλευρικούς αεραγωγούς.
M = προς το χώρο της κεφαλής
μέσω ρυθμιζόμενων αεραγω‐
γών.

J = προς το παρμπρίζ και το χώρο
ποδιών, ενώ μια μικρή ποσό‐
τητα αέρα διοχετεύεται προς
τα μπροστινά παράθυρα και
τους πλευρικούς αεραγωγούς.
V = προς το παρμπρίζ και τα
μπροστινά παράθυρα, ενώ
μια μικρή ποσότητα αέρα διο‐
χετεύεται προς τους πλευρι‐
κούς αεραγωγούς.

Ταχύτητα ανεμιστήρα

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

Θέρμανση
Κανονική θέρμανση
1. Τύπος 1: Μετακινήστε το μοχλό
ανακυκλοφορίας προς τα δεξιά για
να ενεργοποιηθεί η ανακυκλοφο‐
ρία αέρα.
Τύπος 2: Πατήστε το κουμπί ανα‐
κυκλοφορίας αέρα για να ενεργο‐
ποιηθεί η ανακυκλοφορία αέρα.
Ανάβει μια ενδεικτική λυχνία ως
ένδειξη ότι η ανακυκλοφορία αέρα
είναι ενεργοποιημένη.
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2. Περιστρέψτε το κουμπί κατανομής
αέρα.
3. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου ανεμι‐
στήρα στην επιθυμητή ταχύτητα.

Μέγιστη θέρμανση

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μέγι‐
στης θέρμανσης για να ζεσταθεί γρή‐
γορα ο χώρος επιβατών.
Μην το χρησιμοποιείτε για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Μπορεί να προ‐
κληθεί ατύχημα διότι ο αέρας στο
εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να
γίνει πνιγηρός και τα παράθυρα να
θαμπώσουν με αποτέλεσμα να εμπο‐
δίζεται η ορατότητα του οδηγού.
Για να ξεθαμπώσουν τα παράθυρα:
Τύπος 1: Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη κατανομής αέρα στη θέση
V και μετακινήστε το μοχλό ανακυ‐
κλοφορίας αριστερά για να εισέλθει
φρέσκος αέρας στο αυτοκίνητο.
Τύπος 2: Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη κατανομής αέρα στη θέση
V και ρυθμίστε τη λειτουργία ανακυ‐
κλοφορίας στη θέση εξωτερικού αέρα
για να εισέλθει φρέσκος αέρας στο αυ‐
τοκίνητο.
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Για τη μέγιστη θέρμανση:
1. Τύπος 1: Μετακινήστε το μοχλό
ανακυκλοφορίας προς τα δεξιά για
να ενεργοποιηθεί η ανακυκλοφο‐
ρία αέρα.
Τύπος 2: Πατήστε το κουμπί ανα‐
κυκλοφορίας αέρα για να ενεργο‐
ποιηθεί η ανακυκλοφορία αέρα.
Ανάβει μια ενδεικτική λυχνία ως
ένδειξη ότι η ανακυκλοφορία αέρα
είναι ενεργοποιημένη.
2. Για θέρμανση, γυρίστε το κουμπί
ελέγχου θερμοκρασίας έως το
τέρμα στην κόκκινη ζώνη.
3. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου ανεμι‐
στήρα στη μέγιστη ταχύτητα.

Ξεπάγωμα του παρμπρίζ
Τύπος 1

Τύπος 2

1. Τύπος 1: Ρυθμίστε τη λειτουργία
ανακυκλοφορίας στη θέση εξωτε‐
ρικού αέρα και γυρίστε το κουμπί
κατανομής αέρα στη θέση ΞΕΠΑ‐
ΓΩΜΑ V.
Τύπος 2: Γυρίστε το περιστροφικό
κουμπί κατανομής αέρα στη θέση
ΞΕΠΑΓΩΜΑ V, η λειτουργία
ανακυκλοφορίας ρυθμίζεται αυτό‐
ματα στη θέση εξωτερικού αέρα
σταθερά. Το σύστημα κλιματι‐
σμού λειτουργεί αλλά η ενδεικτική
λυχνία δεν αλλάζει.
2. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμο‐
κρασίας στην κόκκινη ζώνη για ζε‐
στό αέρα.
3. Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου ανε‐
μιστήρα στη μέγιστη ταχύτητα για
γρήγορο ξεπάγωμα.
4. Ανοίξτε τους πλευρικούς αεραγω‐
γούς όπως είναι απαραίτητο και
στρέψτε τους προς τα παράθυρα.

Σύστημα κλιματισμού
Προσοχή
Λόγω της διαφοράς μεταξύ του
εξωτερικού αέρα και της θερμο‐
κρασίας του παρμπρίζ, τα παρά‐
θυρα μπορεί να θαμπώσουν, με
αποτέλεσμα η ορατότητά σας να
εμποδίζεται.
Μην χρησιμοποιείτε τις θέσεις
FLOOR/DEFROST J ή
DEFROST V σε συνθήκες υψη‐
λής υγρασίας όταν έχετε γυρίσει το
κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
στην μπλε ζώνη.
Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε
ατύχημα με αποτέλεσμα να προ‐
κληθεί ζημιά στο όχημα και τραυ‐
ματισμός.

Σύστημα ανακυκλοφορίας
αέρα 4
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Τύπος 2

Τύπος 1

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
ενεργοποιείται από το μοχλό 4.

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
ενεργοποιείται από το κουμπί 4.
Ανάβει μια ενδεικτική λυχνία ως έν‐
δειξη ότι η ανακυκλοφορία αέρα είναι
ενεργοποιημένη.
* Κατά τη λειτουργία στη θέση ΞΕΠΑ‐
ΓΩΜΑ, η λειτουργία ανακυκλοφορίας
πρέπει να παραμείνει σταθερά στη
θέση εξωτερικού αέρα για να ξεθα‐
μπώσει γρήγορα το παρμπρίζ.
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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.

Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ

Ο χειρισμός του θερμαινόμενου πίσω
παρμπρίζ γίνεται από το κουμπί Ü.
Ανάβει μια ενδεικτική λυχνία ως έν‐
δειξη ότι η λειτουργία είναι ενεργο‐
ποιημένη.

Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ 3 32.

Τύπος 2

Σύστημα κλιματισμού
9 Προειδοποίηση
Μην κοιμάστε μέσα στο όχημα με
το σύστημα κλιματισμού ή θέρμαν‐
σης ενεργοποιημένο. Μπορεί να
προκληθούν σοβαρές βλάβες ή
και θάνατος λόγω μείωσης της πο‐
σότητας οξυγόνου ή/και της θερ‐
μοκρασίας του σώματος.
Τύπος 1

Χειριστήρια για:
■ Θερμοκρασία
■ Κατανομή αέρα
■ Ταχύτητα ανεμιστήρα
■ Ξεπάγωμα και αποθάμβωση
■ Ανακυκλοφορία αέρα 4
■ Ψύξη n
■ Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ

Θερμοκρασία

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

Σύστημα κλιματισμού
Κόκκινη = Θέρμανση
Μπλε
= Ψύξη

Κατανομή αέρα

Επιλέξτε αεραγωγό περιστρέφοντας
το κεντρικό περιστροφικό κουμπί.
L = προς το πρόσωπο και το
χώρο ποδιών.
K = προς το χώρο ποδιών, ενώ μια
μικρή ποσότητα αέρα διοχε‐
τεύεται προς το παρμπρίζ, τα
μπροστινά παράθυρα και τους
πλευρικούς αεραγωγούς.
M = προς το χώρο της κεφαλής
μέσω ρυθμιζόμενων αεραγω‐
γών.
J = προς το παρμπρίζ και το χώρο
ποδιών, ενώ μια μικρή ποσό‐
τητα αέρα διοχετεύεται προς
τα μπροστινά παράθυρα και
τους πλευρικούς αεραγωγούς.
V = προς το παρμπρίζ και τα
μπροστινά παράθυρα, ενώ
μια μικρή ποσότητα αέρα διο‐
χετεύεται προς τους πλευρι‐
κούς αεραγωγούς.

Ταχύτητα ανεμιστήρα
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Τύπος 2

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

Αποθάμβωση του παρμπρίζ
Τύπος 1

1. Τύπος 1: Ρυθμίστε τη λειτουργία
ανακυκλοφορίας στη θέση εξωτε‐
ρικού αέρα και γυρίστε το κουμπί
κατανομής αέρα στη θέση ΞΕΠΑ‐
ΓΩΜΑ V.
Τύπος 2: Γυρίστε το περιστροφικό
κουμπί κατανομής αέρα στη θέση
ΞΕΠΑΓΩΜΑ V, η λειτουργία
ανακυκλοφορίας ρυθμίζεται αυτό‐
ματα στη θέση εξωτερικού αέρα
σταθερά.
2. Τύπος 1: Ενεργοποιήστε τη λει‐
τουργία ψύξης n.
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Τύπος 2: Το σύστημα κλιματισμού
λειτουργεί αλλά η ενδεικτική λυ‐
χνία δεν αλλάζει.
3. Επιλέξτε τη θερμοκρασία που επι‐
θυμείτε.
4. Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου ανε‐
μιστήρα στην επιθυμητή ταχύτητα.

Τύπος 2

Σύστημα ανακυκλοφορίας
αέρα 4

Τύπος 1

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
ενεργοποιείται από το κουμπί 4.
Ανάβει μια ενδεικτική λυχνία ως έν‐
δειξη ότι η ανακυκλοφορία αέρα είναι
ενεργοποιημένη.
* Κατά τη λειτουργία στη θέση ΞΕΠΑ‐
ΓΩΜΑ, η λειτουργία ανακυκλοφορίας
πρέπει να παραμείνει σταθερά στη
θέση εξωτερικού αέρα για να ξεθα‐
μπώσει γρήγορα το παρμπρίζ.
Η λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
ενεργοποιείται από το μοχλό 4.

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

Τύπος 1:
Ενεργοποιείται από το κουμπί n και
λειτουργεί μόνο όταν ο κινητήρας και
ο ανεμιστήρας βρίσκονται σε λειτουρ‐
γία.

Σύστημα κλιματισμού
Τύπος 2:
Ενεργοποιείται από το κουμπί n και
λειτουργεί μόνο όταν ο κινητήρας και
ο ανεμιστήρας βρίσκονται σε λειτουρ‐
γία. Ανάβει μια ενδεικτική λυχνία ως
ένδειξη ότι το σύστημα κλιματισμού εί‐
ναι ενεργοποιημένο.
* Στη διάρκεια της λειτουργίας Ξεπα‐
γώματος, η λυχνία στο διακόπτη A/C
ανάβει και παραμένει σταθερά στη
θέση A/C ON χωρίς η ενδεικτική λυ‐
χνία να αλλάζει κατάσταση.
Το σύστημα κλιματισμού ψύχει και
αφυγραίνει τον αέρα μόλις η εξωτε‐
ρική θερμοκρασία αυξηθεί λίγο
επάνω από το μηδέν. Για το λόγο αυτό
ενδέχεται να σχηματιστούν υδρατμοί
και να στάζουν κάτω από το όχημα.
Εάν δεν θέλετε ψύξη ή αφύγρανση,
απενεργοποιήστε το σύστημα ψύξης
για να εξοικονομήσετε καύσιμο.
Το σύστημα κλιματισμού δεν λειτουρ‐
γεί εάν το κουμπί ελέγχου ανεμιστήρα
βρίσκεται στη θέση OFF.

Ακόμη και όταν το σύστημα κλιματι‐
σμού είναι ενεργοποιημένο, το όχημα
εκλύει θερμό αέρα εάν ο περιστροφι‐
κός διακόπτης θερμοκρασίας βρίσκε‐
ται στην κόκκινη ζώνη.
Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα
κλιματισμού, γυρίστε το κουμπί του
ανεμιστήρα στη θέση 0.

Προσοχή
Να χρησιμοποιείτε μόνο το σωστό
ψυκτικό

9 Προειδοποίηση
Τα συστήματα κλιματισμού πρέπει
να συντηρούνται αποκλειστικά
από ειδικευμένους τεχνικούς. Τυ‐
χόν ακατάλληλες μέθοδοι συντή‐
ρησης ενδέχεται να προκαλέσουν
τραυματισμό.
Κανονική ψύξη
1. Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιμα‐
τισμού.
2. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμο‐
κρασίας στην μπλε ζώνη για ψύξη.
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3. Περιστρέψτε το κουμπί κατανομής
αέρα.
4. Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου ανε‐
μιστήρα στην επιθυμητή ταχύτητα.
Μέγιστη ψύξη
Τύπος 1
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Τύπος 2

Για τη μέγιστη ψύξη σε συνθήκες υψη‐
λής θερμοκρασίας ή όταν το όχημα
έχει εκτεθεί στον ήλιο επί μεγάλο χρο‐
νικό διάστημα:
1. Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιμα‐
τισμού.
2. Τύπος 1: Μετακινήστε το μοχλό
ανακυκλοφορίας προς τα δεξιά για
να ενεργοποιηθεί η ανακυκλοφο‐
ρία αέρα.
Τύπος 2: Πατήστε το κουμπί ανα‐
κυκλοφορίας αέρα για να ενεργο‐
ποιηθεί η ανακυκλοφορία αέρα.

3. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμο‐
κρασίας έως το τέρμα στην μπλε
ζώνη για ψύξη.
4. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου ανεμι‐
στήρα στη μέγιστη ταχύτητα.

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.

Ο κεντρικός αεραγωγός δεν κλείνει
εντελώς.
Κατευθύνετε τη ροή του αέρα ρυθμί‐
ζοντας τις περσίδες κάθετα και οριζό‐
ντια.

Σύστημα κλιματισμού

Σταθεροί αεραγωγοί
Πρόσθετοι αεραγωγοί υπάρχουν
κάτω από το παρμπρίζ, τα παράθυρα
μπροστινής πόρτας και στους χώ‐
ρους ποδιών.

Πιέστε το κάλυμμα κάθε αεραγωγού
για να ανοίξετε τους πλευρικούς αε‐
ραγωγούς, και περιστρέψτε το προς
την κατεύθυνση που επιθυμείτε.
Εάν θέλετε ροή αέρα, κλείστε το κά‐
λυμμα του αεραγωγού.

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

Προσοχή

Φίλτρο αέρα χώρου επιβατών

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

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλ‐
τρου τραβώντας το κάλυμμα προς
τα πάνω.
3. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα
του χώρου επιβατών.
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλ‐
τρου και το ντουλαπάκι συνοδη‐
γού με αντίστροφη σειρά
Αντικατάσταση φίλτρου
1. Αφαιρέστε το ντουλαπάκι του συ‐
νοδηγού.
Για να αφαιρέσετε το ντουλαπάκι
του συνοδηγού, ανοίξτε το και
τραβήξτε το προς τα πάνω από
κάθε πλευρά.

Επισήμανση
Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε
στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της
περιοχής σας για την αντικατάσταση
του φίλτρου.

Απαιτείται συχνότερη συντήρηση
του φίλτρου αέρα του χώρου επι‐
βατών εάν οδηγείτε το αυτοκίνητο
σε δρόμους με πολύ σκόνη, σε πε‐
ριοχές με υψηλά επίπεδα ρύπαν‐
σης και σε χωματόδρομους.
Το φίλτρο θα έχει μειωμένη από‐
δοση, γεγονός που επηρεάζει
άσχημα τους πνευμονικούς βρόγ‐
χους.

Κανονική λειτουργία
συστήματος κλιματισμού
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.

Σύστημα κλιματισμού

Σέρβις
Για τη βέλτιστη απόδοση της λειτουρ‐
γίας ψύξης, συνιστάται ο έλεγχος του
συστήματος κλιματισμού κάθε χρόνο:
■ Δοκιμή λειτουργίας και πίεσης
■ Λειτουργία συστήματος θέρμανσης
■ Έλεγχος διαρροής
■ Έλεγχος ιμάντων κίνησης
■ Καθαρισμός συμπυκνωτή και απο‐
στράγγιση εξατμιστή
■ Έλεγχος απόδοσης

Προσοχή
Να χρησιμοποιείτε μόνο το σωστό
ψυκτικό

9 Προειδοποίηση
Τα συστήματα κλιματισμού πρέπει
να συντηρούνται αποκλειστικά
από ειδικευμένους τεχνικούς. Τυ‐
χόν ακατάλληλες μέθοδοι συντή‐
ρησης ενδέχεται να προκαλέσουν
τραυματισμό.
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Συμβουλές οδήγησης

Εκκίνηση και λειτουργία

Έλεγχος του οχήματος

Ροντάρισμα καινούργιου
οχήματος

Ποτέ μην κινείστε με τον
κινητήρα σβηστό

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.

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,
ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά
στον κινητήρα και να εξοικονομηθεί
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.

Θέσεις διακόπτη
ανάφλεξης

2 (ON)
3 (START)

= Διακόπτης ανά‐
φλεξης ανοικτός
= Εκκίνηση

9 Κίνδυνος
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Εκκίνηση του κινητήρα
Εκκίνηση του κινητήρα με το
διακόπτη ανάφλεξης

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

Προσοχή

0
(ΚΛΕΊΔΩΜΑ)
1 (ACC)

= Διακόπτης ανά‐
φλεξης κλειστός
= Διακόπτης ανά‐
φλεξης κλειστός,
τιμόνι ξεκλείδωτο

Μην αφήνετε το κλειδί στη θέση 1
ή 2 για μεγάλο χρονικό διάστημα
όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.
Αυτό προκαλεί αποφόρτιση της
μπαταρίας.

■ Γυρίστε το κλειδί στη θέση 1,
στρίψτε ελαφρά το τιμόνι για να
απασφαλίσετε την κλειδαριά τιμο‐
νιού
■ Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: πα‐
τήστε το πεντάλ του συμπλέκτη
■ Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων: Με‐
τακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων
στη θέση P ή N.
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■ Μην πατάτε το πεντάλ γκαζιού.
■ Γυρίστε το κλειδί στη θέση 3, πατώ‐
ντας το πεντάλ του συμπλέκτη και
το πεντάλ φρένου, και στη συνέχεια
αφήστε τα όταν ο κινητήρας τεθεί σε
λειτουργία
Πριν επανεκκινήσετε ή σβήσετε τον
κινητήρα, γυρίστε το κλειδί πίσω στη
θέση 0.

Προσοχή
Μη γυρίζετε τη μίζα επί περισσό‐
τερα από 10 δευτερόλεπτα κάθε
φορά.
Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λει‐
τουργία, περιμένετε 10 δευτερόλε‐
πτα πριν προσπαθήσετε ξανά.
Με αυτό τον τρόπο, αποτρέπεται
τυχόν ζημιά στη μίζα.

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 πριν
απενεργοποιήσετε την ανάφλεξη.
Σε επιφάνεια με ανηφορική κλίση,
στρέψτε τους μπροστινούς τροχούς
αντίθετα από το πεζοδρόμιο.
Αν το όχημα βρίσκεται σε επιφάνεια
με κατηφορική κλίση, επιλέξτε την
όπισθεν πριν απενεργοποιήσετε
την ανάφλεξη. Στρέψτε τους μπρο‐
στινούς τροχούς προς το πεζοδρό‐
μιο.
■ 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.

Καταλυτικός μετατροπέας
Ο καταλυτικός μετατροπέας μειώνει
την ποσότητα επιβλαβών ουσιών στα
καυσαέρια.

Οδήγηση και χρήση
Προσοχή
Εάν χρησιμοποιηθεί καύσιμο
ποιότητας διαφορετικής από αυτές
που αναγράφονται στις σελίδες
3 159, 3 223 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.
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Αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων
Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων είναι
ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο
ταχυτήτων τεσσάρων σχέσεων.
Η τέταρτη σχέση είναι η οβερντράιβ.

Εκκίνηση του οχήματος
1. Μετά το ζέσταμα του κινητήρα,
συνεχίστε να πατάτε το πεντάλ
φρένου ενώ το μοχλό ενώ αλλά‐
ζετε τον επιλογέα ταχυτήτων στη
θέση R, D, 2 ή 1.

Προσοχή
Όταν το όχημα βρίσκεται σε
κίνηση, μην αλλάξετε ταχύτητα με‐
ταξύ των θέσεων D (Οδήγηση)
και R (Όπισθεν) ή P (Στάθμευση).
Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζημιά
στο κιβώτιο ταχυτήτων σας, αλλά
και τραυματισμό.
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2. Ελευθερώστε το χειρόφρενο και
το πεντάλ φρένου.
3. Πατήστε αργά το πεντάλ γκαζιού
για να θέσετε το όχημα σε κίνηση.

Επιλογέας ταχυτήτων

P (ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ): Κλειδώνει τους
μπροστινούς τροχούς. Επιλέγετε P
μόνο όταν το όχημα είναι σταματη‐
μένο και το χειρόφρενο τραβηγμένο.
R (ΟΠΙΣΘΕΝ): Επιλέγετε R μόνο όταν
το όχημα είναι σταματημένο.
N (ΝΕΚΡΑ): Θέση νεκράς

D: Αυτή η θέση οδήγησης είναι για
όλες τις κανονικές συνθήκες οδήγη‐
σης. Επιτρέπει στο κιβώτιο ταχυτήτων
να αλλάζει και στις τέσσερις ταχύτητες
κίνησης προς τα εμπρός. Η τέταρτη
ταχύτητα είναι η οβερντράιβ η οποία
μειώνει τις στροφές κινητήρα και το
επίπεδο θορύβου ενώ αυξάνει την οι‐
κονομία καυσίμου.
2: Επιτρέπει στο κιβώτιο ταχυτήτων
να αλλάξει από την 1η στη
2η ταχύτητα και εμποδίζει αυτόματη
αλλαγή στην 3η ή στην 4η ταχύτητα.
Επιλέξτε το εύρος οδήγησης 2 για με‐
γαλύτερη ισχύ όταν οδηγείτε σε ανη‐
φόρες και για πέδηση από τον κινη‐
τήρα όταν οδηγείτε σε απότομες κα‐
τηφόρες.
1: Αυτή η θέση κλειδώνει το κιβώτιο
ταχυτήτων στην πρώτη ταχύτητα.
Επιλέξτε 1 για μέγιστη πέδηση από
τον κινητήρα όταν οδηγείτε σε πολύ
απότομες κατηφόρες.

Προσοχή
Μην επιταχύνετε επιλέγοντας ταυ‐
τόχρονα μια σχέση στο κιβώτιο.
Ποτέ μην πατάτε το πεντάλ γκα‐
ζιού και το πεντάλ φρένου ταυτό‐
χρονα.
Όταν έχετε επιλέξει μια σχέση, το
όχημα θα αρχίσει να κινείται με
πολύ χαμηλή ταχύτητα χωρίς να
πατάτε γκάζι, όταν αφήσετε το πε‐
ντάλ φρένου.
Μην επιλέγετε τη θέση P (Στάθ‐
μευση) αντί του χειρόφρενου.
Σβήστε τον κινητήρα, δέστε το χει‐
ρόφρενο και αφαιρέστε το κλειδί
από τη μίζα προτού απομακρυν‐
θείτε από το όχημα.
Ποτέ μην αφήνετε το όχημα χωρίς
επίβλεψη, ενόσω ο κινητήρας βρί‐
σκεται σε λειτουργία.

Οδήγηση και χρήση
Αλλαγή ανάμεσα στις θέσεις
ταχυτήτων

Η κίνηση μεταξύ ορισμένων θέσεων
ταχυτήτων απαιτεί την πίεση του κου‐
μπιού απασφάλισης στην πλευρά του
επιλογέα ταχυτήτων.
Ακολουθήστε τις περιγραφές όπως
υποδεικνύονται από τα βέλη όταν αλ‐
λάζετε τον επιλογέα ταχυτήτων.
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Σπρώξτε το κουμπί απασφάλισης για
να αλλάξετε ταχύτητα. Τα βέλη δεί‐
χνουν αλλαγές ταχύτητας που δεν
απαιτούν να πατήσετε το κουμπί απα‐
σφάλισης.

Πατήστε το πεντάλ φρένου και πατή‐
στε το κουμπί απασφάλισης για να
αλλάξετε ταχύτητα.
Οι αλλαγές ταχυτήτων που απαιτούν
να πατήσετε το κουμπί απασφάλισης
υποδεικνύονται με βέλη.

Αλλάξτε ταχύτητα ελεύθερα.

Προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά
στο κιβώτιο ταχυτήτων, τηρήστε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
Μην πατάτε το πεντάλ γκαζιού
όταν αλλάζετε σχέση από P ή N
σε R, D, 2 ή 1.
Εάν το κάνετε, όχι μόνο θα προ‐
καλέσετε ζημιά στο κιβώτιο ταχυ‐
τήτων, αλλά ενδέχεται να χάσετε
και τον έλεγχο του οχήματος.
Να χρησιμοποιείτε τη σχέση D όσο
το δυνατόν περισσότερο.
Ποτέ μην αλλάζετε σε P ή R, ενόσω
το όχημα κινείται.
Κατά το σταμάτημα του οχήματος
σε ανωφέρεια, μην κρατάτε το
όχημα στην ίδια θέση πατώντας το
πεντάλ γκαζιού. Χρησιμοποιήστε
το ποδόφρενο.
Πατήστε το πεντάλ φρένου κατά
την αλλαγή σχέσης από P ή N σε
R ή σε άλλη σχέση εμπρόσθιας
κίνησης.
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Διαφορετικά, το κιβώτιο ταχυτήτων
ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να
προκληθεί ακούσια κίνηση του
οχήματος, με αποτέλεσμα ο οδη‐
γός να χάσει τον έλεγχο του οχή‐
ματος και να προκληθεί τραυματι‐
σμός ή ζημιά στο όχημα ή σε άλλη
περιουσία.

Πέδηση από τον κινητήρα

Για να χρησιμοποιήσετε την πέδηση
από τη συμπίεση κινητήρα όταν οδη‐
γείτε σε μια μεγάλη κατηφόρα:
Για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, επι‐
λέξτε το εύρος οδήγησης "2" ή "1" αν
είναι απαραίτητο.
Η πέδηση από τον κινητήρα είναι πιο
αποτελεσματική στο εύρος οδήγησης
"1". Αν επιλεγεί το εύρος οδήγησης
"1" σε πολύ μεγάλη ταχύτητα, το κι‐
βώτιο ταχυτήτων παραμένει στην τρέ‐
χουσα ταχύτητα μέχρι το όχημα να
επιβραδύνει.
Επιλέξτε το εύρος οδήγησης "2" για
κανονική πέδηση από τον κινητήρα.
Για ακόμα μεγαλύτερη ικανότητα επι‐
βράδυνσης, επιλέξτε "1".

Επισήμανση
Η χρήση της συμπίεσης κινητήρα σε
μεγάλες καταβάσεις βουνών, ενδέ‐
χεται να παρατείνει τη διάρκεια ζωής
των φρένων σας.

Kickdown

Απελευθέρωση του οχήματος

Η απελευθέρωση του οχήματος επι‐
τρέπεται μόνο εάν έχει κολλήσει σε
άμμο, λάσπη ή χιόνι.
Μετακινήστε αρκετές φορές τον επι‐
λογέα ταχυτήτων μεταξύ των θέσεων
D και R.
Μη ζορίζετε τον κινητήρα και αποφύ‐
γετε την απότομη επιτάχυνση.

Στάθμευση

Μετά το σταμάτημα του οχήματος με
το πάτημα του πεντάλ φρένου, επι‐
λέξτε P και τραβήξτε το μοχλό στα‐
θερά προς τα πάνω και στη συνέχεια
αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης.

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.

Οδήγηση και χρήση
Απενεργοποίηση οβερντράιβ

Επισήμανση
Υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης,
να οδηγείτε με τη λειτουργία
overdrive ενεργοποιημένη για μεγα‐
λύτερη εξοικονόμηση καυσίμου.

Σφάλμα

Η τέταρτη σχέση του αυτόματου κιβω‐
τίου ταχυτήτων είναι η οβερντράιβ.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
οβερντράιβ, πατήστε το κουμπί
οβερντράιβ, και ο δείκτης O/D OFF
στο κουτί λυχνιών προειδοποίησης
θα περάσει στο ON.
Η λειτουργία O/D OFF μπορεί να χρη‐
σιμοποιηθεί όταν συμβαίνει ανεπιθύ‐
μητη αλλαγή στην τέταρτη ταχύτητα
όπως σε μια μεγάλη ανηφορική κλίση.

Στην περίπτωση βλάβης, ανάβει η εν‐
δεικτική λυχνία βλάβης ή το προειδο‐
ποιητικό φως του αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων. Οι αλλαγές σχέσεων στο
κιβώτιο ταχυτήτων δεν γίνονται πλέον
ούτε αυτόματα ούτε χειροκίνητα, διότι
το κιβώτιο έχει ασφαλίσει σε μια συ‐
γκεκριμένη σχέση.
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για
την αποκατάσταση της αιτίας της βλά‐
βης.

Διακοπή της ηλεκτρικής
τροφοδοσίας
Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρι‐
κής τροφοδοσίας, ο επιλογέας ταχυ‐
τήτων δεν μπορεί να μετακινηθεί από
τη θέση Ρ σε άλλη θέση.
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Εάν ή μπαταρία έχει αποφορτιστεί,
θέστε το όχημα σε λειτουργία χρησι‐
μοποιώντας καλώδια βοηθητικής εκ‐
κίνησης.
Εάν το σφάλμα δεν οφείλεται στη
μπαταρία, απασφαλίστε τον επιλογέα
ταχυτήτων και βγάλτε το κλειδί από το
διακόπτη ανάφλεξης.

Απασφάλιση του επιλογέα
ταχυτήτων

Το όχημά σας έχει σύστημα ενδοα‐
σφάλισης φρένων-αλλαγής κιβωτίου
ταχυτήτων (BTSI). Πριν αλλάξετε από
τη στάθμευση (P), η ανάφλεξη πρέπει
να είναι Ενεργοποιημένη και πρέπει
να πατήσετε το πεντάλ φρένου μέχρι
κάτω. Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε
από τη θέση P όταν η ανάφλεξη είναι
ενεργοποιημένη και το πεντάλ φρένου
πατημένο:
1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το πεντάλ φρένου και τραβήξτε το
μοχλό του χειρόφρενου προς τα
πάνω.
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έξω από τη θέση P. Θέστε τον
κινητήρα σε εκκίνηση και αλλάξτε
στην ταχύτητα που θέλετε.
Εάν επιλέξετε πάλι P, ο επιλογέας
ταχυτήτων θα ασφαλίσει και πάλι
στη θέση του.
5. Κλείστε το κάλυμμα.
6. Πηγαίνετε το όχημα για επισκευή
το συντομότερο δυνατό.

Μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων

3. Ανοίξτε το κάλυμμα.

4. Εισάγετε ένα κατσαβίδι στο
άνοιγμα για όσο διάστημα πάει και
κινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων

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 συμπλέκτη.
Όταν αλλάζετε σχέσεις, πατάτε το πε‐
ντάλ του συμπλέκτη μέχρι τέρμα. Μην
αφήνετε το πόδι σας επάνω στο πε‐
ντάλ.

Οδήγηση και χρήση
Προσοχή
Δεν συνιστάται να οδηγείτε με το
χέρι επάνω στον επιλογέα ταχυτή‐
των.

Πέδηση από τον κινητήρα

Για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, επι‐
λέξτε χαμηλότερη ταχύτητα με διαδο‐
χική σειρά.

9 Προειδοποίηση
Κατά το κατέβασμα ταχυτήτων στο
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, να
επιλέγετε μία σχέση κάθε φορά.
Αυτό αποτρέπει την πρόκληση ζη‐
μιάς στο κιβώτιο ταχυτήτων ή την
απώλεια ελέγχου, καθώς και την
πρόκληση τραυματισμού.
Επισήμανση
Η χρήση της συμπίεσης κινητήρα σε
μεγάλες καταβάσεις βουνών, ενδέ‐
χεται να παρατείνει τη διάρκεια ζωής
των φρένων σας.

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.

Προσοχή
Εάν κάποιο από τα κυκλώματα
υποστεί βλάβη, θα πρέπει να πα‐
τήσετε το πεντάλ του φρένου με
μεγαλύτερη δύναμη, ενώ ενδέχεται
να αυξηθεί η απόσταση φρεναρί‐
σματος. Απευθυνθείτε άμεσα σε
ένα συνεργείο για τον έλεγχο και
την επισκευή του συστήματος πέ‐
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δησης. Σας συνιστούμε να απευ‐
θυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο συ‐
νεργείο της περιοχής σας.
Εάν η διαδρομή του πεντάλ φρέ‐
νου είναι μεγαλύτερη από τη φυ‐
σιολογική, τα φρένα ενδέχεται να
χρειάζονται επισκευή.
Απευθυνθείτε άμεσα σε ένα συ‐
νεργείο. Σας συνιστούμε να απευ‐
θυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο συ‐
νεργείο της περιοχής σας.

Προσοχή
Μην οδηγείτε ακουμπώντας το
πόδι σας στο πεντάλ φρένου. Εάν
το κάνετε, θα επισπευσθεί η
φθορά των εξαρτημάτων των φρέ‐
νων. Επίσης, τα φρένα ενδέχεται
να υπερθερμανθούν, με αποτέλε‐
σμα την αύξηση της απόστασης
φρεναρίσματος και την πρόκληση
επικίνδυνων καταστάσεων.
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Μετά από οδήγηση διασχίζοντας
βαθιά νερά, πλύσιμο του οχήματος
ή εκτεταμένη χρήση των φρένων
σε κατωφέρεια, τα φρένα ενδέχεται
να χάσουν προσωρινά τη δύναμη
πέδησης. Αυτό μπορεί να οφείλε‐
ται στα υγρά εξαρτήματα των φρέ‐
νων ή στην υπερθέρμανσή τους.
Εάν τα φρένα σας χάσουν προσω‐
ρινά τη δύναμη πέδησης λόγω
υπερθέρμανσης: Επιλέξτε χαμη‐
λότερη ταχύτητα στις κατωφέρειες.
Μην πατάτε συνεχώς φρένο.
Εάν χαθεί προσωρινά η δύναμη
πέδησης από τα φρένα επειδή τα
εξαρτήματα φρένων έχουν βραχεί,
η παρακάτω διαδικασία θα συμ‐
βάλλει στην αποκατάσταση της
δύναμης πέδησης:

1. Ελέγξτε εάν πίσω σας υπάρ‐
χουν άλλα οχήματα.
2. Οδηγήστε με ασφαλή ταχύτητα
αφήνοντας επαρκή απόσταση
πίσω και πλευρικά του οχήμα‐
τος.
3. Πατήστε απαλά το πεντάλ φρέ‐
νου μέχρι να αποκατασταθεί η
κανονική απόδοση πέδησης.

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
διάρκεια του φρεναρίσματος, παρά
τους κραδασμούς στο πεντάλ. Μη
μειώσετε την πίεση που ασκείτε στο
πεντάλ.
Μη μειώνετε τη δύναμη με την οποία
πατάτε το πεντάλ φρένου.
Όταν θέτετε το όχημα σε εκκίνηση
μετά από την ενεργοποίηση της ανά‐
φλεξης, ένας μηχανικός ήχος μπορεί
να ακουστεί μια φορά. Αυτό είναι φυ‐
σιολογικό και δείχνει ότι το ABS είναι
έτοιμο για λειτουργία.
Ενδεικτική λυχνία u 3 76.

Οδήγηση και χρήση
Σφάλμα

Χειρόφρενο

Υποβοήθηση πέδησης
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.
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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.
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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 4 3 76.
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Συστήματα ελέγχου
οδηγικής
συμπεριφοράς
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
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.

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 77.

Απενεργοποίηση

Για οδήγηση πολύ υψηλών επιδό‐
σεων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε
το ESC πατώντας το κουμπί a.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία a.
Το σύστημα ESC επανενεργοποιείται
εάν πατήσετε και πάλι το κουμπί a.
Το σύστημα ESC επανενεργοποιείται
επίσης την επόμενη φορά που θα
ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης.
Όταν το σύστημα ESC βελτιώνει
ενεργά τη σταθερότητα του οχήματος,
μειώστε ταχύτητα και δώστε ιδιαίτερη
προσοχή στην κατάσταση του δρό‐
μου. Το σύστημα ESC είναι απλά μια
συμπληρωματική συσκευή για το
όχημα. Όταν το όχημα υπερβαίνει τα
φυσικά του όρια, δεν μπορεί πλέον να
ελεγχθεί. Επομένως, μη βασίζεστε σε
αυτό το σύστημα. Συνεχίστε να οδη‐
γείτε με ασφάλεια.

Οδήγηση και χρήση

Συστήματα ανίχνευσης
εμποδίων
Υποβοήθηση στάθμευσης

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευ‐
σης βοηθά τον οδηγό όταν κινείται με
την όπισθεν, ενεργοποιώντας μια
ηχητική προειδοποίηση εάν ανιχνευ‐
θεί κάποιο αντικείμενο πίσω από το
όχημα.
Το σύστημα αυτό μπορεί να ενεργο‐
ποιηθεί αυτόματα κάθε φορά που ο
διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη

θέση ON και ο επιλογέας του αυτόμα‐
του κιβωτίου ταχυτήτων βρίσκεται στη
θέση R.
Το σύστημα απενεργοποιείται όταν η
ταχύτητα του οχήματος είναι μεγαλύ‐
τερη από 5 km/h περίπου.
Εάν η ηχητική προειδοποίηση ακου‐
στεί όταν μετακινείτε τον επιλογέα στη
θέση R, αυτό είναι φυσιολογικό.
Στη συγκεκριμένη στιγμή, μπορείτε να
υπολογίσετε την απόσταση ανάμεσα
στο αυτοκίνητό σας και τυχόν εμπόδια
με βάση την ηχητική προειδοποίηση.
Ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέεται με
το ηχητικό σήμα που συνεχίζει να
ακούγεται όταν τα εμπόδια βρίσκονται
σε απόσταση 40 cm.

Προσοχή
Εάν συμβούν τα ακόλουθα, αυτό
υποδεικνύει βλάβη στο σύστημα
υποβοήθησης στάθμευσης. Ο
συναγερμός ηχεί 3 συνεχόμενες
φορές, όταν δεν υπάρχουν εμπό‐
δια γύρω από τον πίσω προφυλα‐
κτήρα. Απευθυνθείτε σε ένα συ‐
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νεργείο το συντομότερο δυνατόν.
Συνιστούμε να απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της
περιοχής σας.
Συναγερμός και
Ήχος προει‐
απόσταση ανίχνευσης δοποίησης
1η ηχητική προειδ.
--μπιπ-μπιπ-περίπου 0,8~1,5 m
από τον πίσω προφυ‐
λακτήρα
2η ηχητική προειδ.
περίπου μέσα σε
80 cm από τον πίσω
προφυλακτήρα

--μπιπ μπιπ
μπιπ μπιπ

3η ηχητική προειδ.
Ηχεί
διαρκώς
περίπου 20~40 cm
από τον πίσω προφυ‐
λακτήρα
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Το σύστημα υποβοήθησης στάθ‐
μευσης θα πρέπει να θεωρηθεί ως
συμπληρωματική λειτουργία. Ο
οδηγός φέρει την ευθύνη για τον
έλεγχο του πίσω μέρους.
Το ηχητικό προειδοποιητικό σήμα
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το
αντικείμενο που έχει ανιχνευθεί.
Το ηχητικό προειδοποιητικό σήμα
ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί
εάν ο αισθητήρας έχει παγώσει ή
έχει καλυφθεί με βρομιά ή λάσπη.
Μην πιέσετε και μην γρατσουνί‐
σετε την επιφάνεια του αισθητήρα.
Είναι πολύ πιθανό να προκληθεί
ζημιά στο περίβλημα.
Υπάρχει το ενδεχόμενο το σύ‐
στημα υποβοήθησης στάθμευσης
να υποστεί βλάβη εάν οδηγείτε σε
ανώμαλες επιφάνειες, όπως στο
δάσος, σε δρόμους με χαλίκια, σε
ανώμαλους δρόμους ή σε δρό‐
μους με κλίση.

Το σύστημα υποβοήθησης στάθ‐
μευσης μπορεί να μην αναγνωρί‐
σει τυχόν αιχμηρά αντικείμενα,
χοντρά χειμερινά ρούχα ή άλλα
χοντρά και μαλακά υλικά, καθώς
θα μπορούσαν να απορροφήσουν
τη συχνότητα του σήματος.

Προσοχή
Όταν λαμβάνει υπερηχητικά σή‐
ματα (μεταλλικούς ήχους ή θόρυβο
από τον αέρα από βαριά επαγγελ‐
ματικά οχήματα), το σύστημα υπο‐
βοήθησης στάθμευσης ενδέχεται
να μη λειτουργήσει σωστά.
Εάν έχει συσσωρευτεί βρομιά
στους αισθητήρες, καθαρίστε τους
με ένα μαλακό σφουγγάρι και κα‐
θαρό νερό.
Αυτά μπορεί να μην ανιχνευθούν
από το σύστημα σε πολύ κοντινή
εμβέλεια (περίπου 25 cm) και από‐
σταση 1 m περίπου.
Θα πρέπει να συνεχίσετε να πα‐
ρακολουθείτε τους καθρέπτες ή να
γυρίζετε πίσω το κεφάλι σας. Κατά

την οπισθοπορεία, θα πρέπει να
τηρούνται οι τυπικές προφυλάξεις.
Αποφύγετε την πίεση ή την
κρούση των αισθητήρων, που
προκαλείται από χτυπήματα ή από
τη χρήση πλυστικού υψηλής πίε‐
σης κατά το πλύσιμο, διαφορετικά
οι αισθητήρες μπορεί να υποστούν
ζημιά.

Προσοχή
Το άνω τμήμα του αυτοκινήτου
μπορεί να χτυπηθεί προτού ενερ‐
γοποιηθεί ο αισθητήρας και για το
λόγο αυτό πρέπει να ελέγχετε το
χώρο με τους εξωτερικούς καθρέ‐
πτες ή γυρίζοντας το κεφάλι προς
τα πίσω όταν σταθμεύετε.
Το σύστημα υποβοήθησης στάθ‐
μευσης λειτουργεί σωστά όταν το
όχημα βρίσκεται σε επίπεδο έδα‐
φος.

Οδήγηση και χρήση

Καύσιμο

Προσοχή

Καύσιμο για
βενζινοκινητήρες
Χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη βεν‐
ζίνη που πληροί το πρότυπο EN 228.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί‐
στοιχα τυποποιημένα καύσιμα με μέ‐
γιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη
10% κατ' όγκο.
Χρησιμοποιείτε καύσιμο με το συνι‐
στώμενο αριθμό οκτανίων 3 223.
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.

Η χρήση καυσίμου με πολύ μικρό
αριθμό οκτανίων μπορεί να προ‐
καλέσει ανεξέλεγκτη καύση και ζη‐
μιά στον κινητήρα.

Ανεφοδιασμός καυσίμου

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.

Προσοχή
Εάν χρησιμοποιήσετε καύσιμο
ακατάλληλης ποιότητας ή λανθα‐
σμένα πρόσθετα καυσίμου στο ρε‐
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ζερβουάρ, ο κινητήρας και ο κατα‐
λυτικός μετατροπέας ενδέχεται να
υποστούν σοβαρή ζημιά.
Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το
σωστό καύσιμο (βενζίνη ή πετρέ‐
λαιο) για το αυτοκίνητό σας κατά
τον ανεφοδιασμό καυσίμου. Εάν
το αυτοκίνητό σας διαθέτει πετρε‐
λαιοκινητήρα και χρησιμοποιήσετε
βενζίνη, μπορεί να υποστεί σο‐
βαρή ζημιά.
Για λόγους ασφαλείας, τα δοχεία
καυσίμου, οι αντλίες και οι λαστι‐
χένιοι σωλήνες πρέπει να γειώνο‐
νται κατάλληλα. Ο στατικός ηλεκ‐
τρισμός μπορεί να προκαλέσει την
ανάφλεξη των αναθυμιάσεων καυ‐
σίμου. Μπορεί να υποστείτε
έγκαυμα και να προκληθεί ζημιά
στο όχημά σας.
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9 Κίνδυνος

Προτού ανεφοδιαστείτε με καύ‐
σιμο, σβήστε τον κινητήρα και τυ‐
χόν εξωτερικούς θερμαντήρες με
θαλάμους καύσης. Απενεργοποιή‐
στε τυχόν κινητά τηλέφωνα.
Τυχόν ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή
η χρήση κινητών τηλεφώνων μπο‐
ρεί να προκαλέσει ανάφλεξη των
αναθυμιάσεων καυσίμου.
Το καύσιμο είναι εύφλεκτο και
εκρηκτικό. Απαγορεύεται το κάπνι‐
σμα. Απαγορεύονται οι γυμνές
φλόγες και οι σπινθήρες. Κατά τον
ανεφοδιασμό, να τηρείτε τις οδη‐
γίες λειτουργίας και ασφάλειας του
πρατηρίου καυσίμων.
Αφαιρέστε το στατικό ηλεκτρισμό
από τα χέρια σας αγγίζοντας κά‐
ποιο άλλο αντικείμενο για να εκτο‐
νωθεί ο στατικός ηλεκτρισμός όταν
πιάνετε ή όταν ανοίγετε την τάπα
του ρεζερβουάρ καυσίμου ή το
ακροφύσιο της αντλίας καυσίμου
του πρατηρίου.

Κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου,
μην προβαίνετε σε ενέργειες που
δημιουργούν στατικό ηλεκτρισμό
όπως π.χ. επιβίβαση ή αποβίβαση
από το όχημα. Ο στατικός ηλεκτρι‐
σμός μπορεί να προκαλέσει ανά‐
φλεξη των αναθυμιάσεων καυσί‐
μου.
Εάν υπάρχει οσμή καυσίμου μέσα
στο όχημα, απευθυνθείτε αμέσως
σε ένα συνεργείο για την αποκα‐
τάσταση της αιτίας.

1. Σβήστε στον κινητήρα.

2. Τραβήξτε προς τα πάνω το μοχλό
απελευθέρωσης για το πορτάκι
του στομίου πλήρωσης καυσίμου
που βρίσκεται στο δάπεδο, στην
μπροστινή αριστερή πλευρά του
καθίσματος του οδηγού.
3. Περιστρέψτε αργά προς τα αρι‐
στερά την τάπα στομίου πλήρω‐
σης καυσίμου. Αν ακουστεί ένας
συριστικός ήχος, περιμένετε να
πάψει πριν ξεβιδώσετε εντελώς
την τάπα. Το πορτάκι στομίου
πλήρωσης καυσίμου είναι στο δε‐
ξιό πίσω φτερό.

4. Αφαιρέστε την τάπα. Η τάπα είναι
προσδεδεμένη στο όχημα.

Οδήγηση και χρήση
5. Μετά τον ανεφοδιασμό καυσίμου,
τοποθετήστε πάλι την τάπα. Περι‐
στρέψτε τη προς τα δεξιά μέχρι να
ακούσετε αρκετά "κλικ".
6. Πιέστε το πορτάκι του στομίου
πλήρωσης μέχρι να ασφαλίσει.
Επισήμανση
Εάν, κατά τους χειμερινούς μήνες, το
πορτάκι πλήρωσης καυσίμου δεν
ανοίγει, χτυπήστε ελαφρά το πορ‐
τάκι. Κατόπιν, δοκιμάστε και πάλι να
το ανοίξετε.

Προσοχή
Σκουπίστε αμέσως τυχόν καύσιμο
που έχει υπερχειλίσει.
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Γενικές πληροφορίες
Αξεσουάρ και
τροποποιήσεις οχήματος
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε
γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ
και ανταλλακτικά τα οποία έχουν
εγκριθεί από το εργοστάσιο και διατί‐
θενται συγκεκριμένα για τον τύπο του
οχήματός σας. Δεν μπορούμε να αξιο‐
λογήσουμε ή να εγγυηθούμε την αξιο‐
πιστία άλλων προϊόντων - 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).

Προσοχή
Ποτέ μην προβαίνετε σε μετατρο‐
πές του οχήματός σας. Μπορεί να
επηρεαστεί η απόδοση, η ανθεκτι‐
κότητα και η ασφάλεια του οχήμα‐
τος, ενώ είναι πιθανό η εγγύηση να

μην καλύψει τυχόν προβλήματα
που θα προκύψουν λόγω της με‐
τατροπής.

Αποθήκευση οχήματος
Αποθήκευση για μεγάλο
χρονικό διάστημα

Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το
όχημα για αρκετούς μήνες, πρέπει να
κάνετε τα εξής:
■ Πλύνετε και κερώστε το όχημα.
■ Ελέγξτε την προστατευτική επί‐
στρωση κεριού στο χώρο του κινη‐
τήρα και την κάτω πλευρά του αμα‐
ξώματος.
■ Γεμίστε το ρεζερβουάρ.
■ Καθαρίστε και συντηρήστε τα στε‐
γανοποιητικά λάστιχα.
■ 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.

Φροντίδα οχήματος
■ Σταθμεύστε το όχημα σε ένα στε‐
γνό, καλά αεριζόμενο χώρο. Επι‐
λέξτε την πρώτη ταχύτητα ή την όπι‐
σθεν. 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.
■ Κλείστε το καπό.

Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το
όχημα
Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το
όχημα:
■ Συνδέστε την κλέμα στον αρνητικό
πόλο της μπαταρίας του οχήματος.
Ενεργοποιήστε το ηλεκτρονικό 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.
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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.

164

Φροντίδα οχήματος
9 Κίνδυνος

Τύπος 2

Το σύστημα ανάφλεξης χρησιμο‐
ποιεί εξαιρετικά υψηλή τάση. Μην
το αγγίζετε.

2. Σπρώξτε το μάνδαλο ασφαλείας
προς τα πάνω και ανοίξτε το καπό
του κινητήρα.

9 Προειδοποίηση
Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός,
πιάνετε μόνο την επένδυση αφρώ‐
δους υλικού στη λαβή της ράβδου
στήριξης του καπό.

Καπό κινητήρα
Άνοιγμα
Τύπος 1
1. Τραβήξτε τη λαβή απασφάλισης
και επαναφέρετέ τη στην αρχική
της θέση.

3. Τραβήξτε ελαφρά προς τα πάνω
τη ράβδο στήριξης από την υπο‐
δοχή της. Και στη συνέχεια στε‐
ρεώστε την στο άγκιστρο στην
αριστερή πλευρά του χώρου κινη‐
τήρα.

Φροντίδα οχήματος
Κλείσιμο

Πριν κλείσετε το καπό του κινητήρα,
πιέστε το υποστήριγμα μέσα στην
υποδοχή.
Κατεβάστε το καπό του κινητήρα και
αφήστε το να πέσει ώστε να ασφαλί‐
σει στο μάνδαλο. Βεβαιωθείτε ότι έχει
ασφαλίσει.

9 Προειδοποίηση
Να λαμβάνετε πάντοτε τις ακόλου‐
θες προφυλάξεις: Τραβήξτε το
μπροστινό άκρο του καπό κινη‐
τήρα για να βεβαιωθείτε ότι έχει
ασφαλίσει προτού οδηγήσετε το
όχημα.
Μην τραβήξετε τη λαβή απασφά‐
λισης του καπό κινητήρα ενώ το
όχημα κινείται.
Μην μετακινήσετε το όχημά σας με
το καπό του κινητήρα ανοικτό. Το
ανοικτό καπό κινητήρα εμποδίζει
το οπτικό πεδίο του οδηγού.
Εάν οδηγήσετε το όχημά σας με το
καπό του κινητήρα ανοικτό, μπο‐
ρεί να προκληθεί σύγκρουση με

αποτέλεσμα να σημειωθεί ζημιά
στο όχημά σας ή υλική ζημία τρί‐
των, τραυματισμός ή ακόμη και θά‐
νατος.
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Επισκόπηση χώρου κινητήρα
Βενζινοκινητήρας

<Τύπος 1>

Φροντίδα οχήματος

<Τύπος 2>

167

168

Φροντίδα οχήματος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Δοχείο ψυκτικού κινητήρα
Τάπα λαδιού κινητήρα
Δοχείο υγρού φρένων
Μπαταρία
Ασφαλειοθήκη
Φίλτρο αέρα κινητήρα
Δείκτης στάθμης λαδιού κινητήρα
Δοχείο υγρού πλύσης
Δοχείο υγρού υδραυλικού τιμο‐
νιού
10. Ράβδος μέτρησης υγρού αυτόμα‐
του κιβωτίου ταχυτήτων

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.

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.

Λάδι κινητήρα
Πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι, συνι‐
στάται να ελέγχετε τη στάθμη λαδιού
κινητήρα χρησιμοποιώντας το δείκτη
στάθμης λαδιού.
Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με το
όχημα σε επίπεδη επιφάνεια. Ο κινη‐
τήρας πρέπει να βρίσκεται σε θερμο‐
κρασία λειτουργίας και να έχει παρα‐
μείνει σβηστός επί 5 λεπτά τουλάχι‐
στον.

Όταν η στάθμη λαδιού του κινητήρα
μειωθεί μέχρι την ένδειξη MIN, συ‐
μπληρώστε λάδι κινητήρα.

Φροντίδα οχήματος
9 Προειδοποίηση

Η τάπα πλήρωσης λαδιού κινητήρα
βρίσκεται στο καπάκι του εκκεντρο‐
φόρου.

Προσοχή
Το πλεονάζον λάδι κινητήρα πρέ‐
πει να αποστραγγιστεί ή να "μετα‐
γγιστεί" σε δοχείο μέσω ενός σω‐
λήνα.
Χωρητικότητες και Ιξώδες 3 227,
3 217.

Το λάδι του κινητήρα είναι ερεθι‐
στικό και, σε περίπτωση κατάπο‐
σης, μπορεί να προκαλέσει αδια‐
θεσία ή θάνατο.
Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από
παιδιά.
Αποφύγετε την επαναλαμβανό‐
μενη ή παρατεταμένη επαφή με το
δέρμα.
Πλύνετε τα σημεία που ήρθαν σε
επαφή με λάδι με νερό και σαπούνι
ή καθαριστικό χεριών.
Απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν
αποστραγγίζετε το λάδι κινητήρα,
διότι μπορεί να είναι καυτό και να
προκαλέσει έγκαυμα!
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Φίλτρο αέρα κινητήρα
Τύπος 1

1. Λασκάρετε τα κλιπ σύνδεσης του
καλύμματος του φίλτρου αέρα και
ανοίξτε το κάλυμμα.
2. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.
3. Ασφαλίστε το κάλυμμα με τα κλιπ
σύνδεσης του καλύμματος.
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Τύπος 2

Προσοχή
Ο κινητήρας χρειάζεται καθαρό
αέρα για να λειτουργήσει σωστά.
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία
εάν δεν έχει τοποθετηθεί το στοι‐
χείο του φίλτρου αέρα.
Εάν οδηγήσετε χωρίς το στοιχείο
του φίλτρου αέρα να έχει τοποθε‐
τηθεί σωστά, ο κινητήρας ενδέχε‐
ται να υποστεί ζημιά.

1. Αφαιρέστε τις βίδες και αφαιρέστε
το κάλυμμα τραβώντας το προς τα
πάνω.
2. Επιθεωρήστε ή αντικαταστήστε το
φίλτρο αέρα κινητήρα.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη
θέση του σφικτά και σφίξτε τις βί‐
δες.

Υγρό αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων
Για να διασφαλίσετε τη σωστή λει‐
τουργία, αποδοτικότητα και ανθεκτι‐
κότητα του αυτόματου κιβωτίου ταχυ‐
τήτων, βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το
υγρό κιβωτίου ταχυτήτων στη σωστή
στάθμη. Υπερβολικό ή πολύ λίγο
υγρό μπορεί να προκαλέσει προβλή‐
ματα.
Η στάθμη υγρού πρέπει να ελέγχεται
με τον κινητήρα σε λειτουργία και τον
επιλογέα ταχυτήτων στο P (Στάθ‐
μευση). Το όχημα πρέπει να είναι

στην κανονική θερμοκρασία λειτουρ‐
γίας και να είναι σταματημένο σε επί‐
πεδο έδαφος.
Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας
για το υγρό (70°C ~ 80°C) θα επιτευ‐
χθεί μετά την οδήγηση.

Έλεγχος υγρού αυτόματου
κιβωτίου ταχυτήτων

Αν το υγρό βρεθεί μολυσμένο ή απο‐
χρωματισμένο μετά τον έλεγχο, αλ‐
λάξτε το υγρό αυτόματου κιβωτίου τα‐
χυτήτων.
Χρησιμοποιείτε μόνο το υγρό που κα‐
θορίζεται στον πίνακα υγρών σε αυτό
το εγχειρίδιο.
Μείωση της στάθμης υγρού δείχνει
διαρροή στο αυτόματο κιβώτιο ταχυ‐
τήτων. Αν εντοπιστεί, επισκεφτείτε
ένα συνεργείο για να διορθώσετε το
πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.
Συνιστούμε το εγκεκριμένο συνεργείο
σας.

Φροντίδα οχήματος
Προσοχή
Προσέξτε ώστε να μην ρυπανθεί
το υγρό κιβωτίου ταχυτήτων από
πιθανή εισροή σκόνης ή ξένων
σωματιδίων.
Τυχόν ρυπασμένο υγρό ενδέχεται
να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, με
αποτέλεσμα να χρειαστούν δαπα‐
νηρές επισκευές.

1. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.

2. Θερμάνετε μέχρι η θερμοκρασία
του υγρού αυτόματου κιβωτίου τα‐
χυτήτων φτάσει περίπου τους
70°C ~ 80°C.
3. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτή‐
των από το "P" στο "1" και επι‐
στρέψτε στο "P". Περιμένετε με‐
ρικά δευτερόλεπτα σε κάθε επι‐
λεγμένη θέση μέχρι να συμπλα‐
κούν εντελώς οι επιλεγμένες ταχύ‐
τητες.
4. Τραβήξτε έξω τη ράβδο μέτρησης
και σκουπίστε τη για να καθαρίσει.
5. Εισάγετε πάλι τη ράβδο μέτρησης
ως το τέλος. Αυτή τη φορά, δεν
πρέπει να έρθει σε επαφή με άλλα
εξαρτήματα.
6. Τραβήξτε πάλι έξω τη ράβδο μέ‐
τρησης.
7. Ελέγξτε το λάδι στη ράβδο μέτρη‐
σης για να βεβαιωθείτε ότι δεν εί‐
ναι μολυσμένο.
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Προσοχή
Επανατοποθετήστε εντελώς το
δείκτη στάθμης υγρού. Εκείνη τη
στιγμή, δεν θα πρέπει να έρθει σε
επαφή με άλλα εξαρτήματα.
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8. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού. Το λάδι
πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των
ενδείξεων MIN και MAX της ρά‐
βδου μέτρησης όπως φαίνεται
στην εικόνα.
9. Αν η στάθμη λαδιού είναι κάτω
από το MIN, προσθέστε αρκετό
ATF για να ανεβάσετε τη στάθμη
λαδιού στο MAX. Μη γεμίζετε
πάνω από την ένδειξη MAX.

Προσοχή
Η υπερβολική ποσότητα υγρού θα
μειώσει τις επιδόσεις του οχήμα‐
τος.
Μην γεμίζετε το δοχείο αυτόματου
κιβωτίου ταχυτήτων με υπερβο‐
λική ποσότητα υγρού.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Ψυκτικό κινητήρα
Σε χώρες με ήπιο κλίμα, το ψυκτικό
παρέχει προστασία έως και τους
-35 °C περίπου.

Σε χώρες με ψυχρό κλίμα, το ψυκτικό
παρέχει προστασία έως και τους
-50 °C περίπου.
Η συγκέντρωση του αντιψυκτικού
πρέπει να διατηρείται σε επαρκή επί‐
πεδα.

Προσοχή
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο
αντιψυκτικό.

Στάθμη ψυκτικού
Προσοχή
Εάν η στάθμη του ψυκτικού είναι
πολύ χαμηλή, μπορεί να προκλη‐
θεί ζημιά στον κινητήρα.

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.
Γεμίστε με μείγμα αποσταγμένου νε‐
ρού και αντιψυκτικού εγκεκριμένου
για το όχημα. Σφίξτε την τάπα. Απευ‐
θυνθείτε σε ένα συνεργείο για τον

Φροντίδα οχήματος
έλεγχο της συγκέντρωσης αντιψυκτι‐
κού και την αποκατάσταση της αιτίας
απώλειας ψυκτικού.
Επισήμανση
Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού
μειωθεί κάτω από το σημάδι της
γραμμής πλήρωσης, συμπληρώστε
στο ψυγείο μίγμα αποσταγμένου νε‐
ρού και αντιψυκτικού φωσφορικού
σε αναλογία 50/50.
Προκειμένου να προστατεύσετε το
όχημά σας όταν επικρατεί δριμύ ψύ‐
χος, χρησιμοποιήστε μίγμα 40% νε‐
ρού και 60% αντιψυκτικού.

Προσοχή
Το σκέτο νερό ή τυχόν ακατάλληλο
μίγμα μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στο σύστημα ψύξης.
Μη χρησιμοποιείτε σκέτο νερό, οι‐
νόπνευμα ή αντιψυκτικό μεθανό‐
λης στο σύστημα ψύξης.
Ο κινητήρας μπορεί να υπερθερ‐
μανθεί ή να αναφλεγεί.

Προσοχή
Το ψυκτικό μπορεί να είναι επιβλα‐
βές υλικό.
Αποφύγετε την επαναλαμβανό‐
μενη ή παρατεταμένη επαφή με το
ψυκτικό.
Καθαρίστε το δέρμα και τα νύχια
σας με νερό και σαπούνι μετά από
επαφή με ψυκτικό.
Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από
παιδιά.
Το ψυκτικό μπορεί να ερεθίσει το
δέρμα και να προκαλέσει αδιαθε‐
σία ή θάνατο σε περίπτωση κατά‐
ποσης.

Προσοχή
Δεν είναι απαραίτητο να συμπλη‐
ρώνετε ψυκτικό συχνότερα από τα
συνιστώμενα μεσοδιαστήματα.
Η ανάγκη για συχνή συμπλήρωση
ψυκτικού ενδέχεται να αποτελεί έν‐
δειξη ότι ο κινητήρας χρειάζεται
συντήρηση.
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Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε
στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο
της περιοχής σας.

Υγρό υδραυλικού
συστήματος διεύθυνσης

Ανοίξτε την τάπα και αφαιρέστε την.
Η στάθμη υγρού υδραυλικού συστή‐
ματος διεύθυνσης πρέπει να βρίσκε‐
ται μεταξύ των ενδείξεων MIN και
MAX.
Συμπληρώστε υγρό εάν η στάθμη εί‐
ναι χαμηλή.
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Προσοχή

9 Προειδοποίηση

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.

Τυχόν υπερχείλιση υγρού μπορεί
να προκαλέσει ανάφλεξη του
υγρού ή αποχρωματισμό των βαμ‐
μένων επιφανειών.
Αποφύγετε την υπερπλήρωση του
δοχείου.
Τυχόν φωτιά στον κινητήρα μπο‐
ρεί να προκαλέσει τραυματισμό,
ζημιά στο όχημά σας και υλική ζη‐
μία τρίτων.

Προσοχή

Υγρό συστήματος πλύσης

Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία
εάν η στάθμη του υγρού υδραυλι‐
κού συστήματος διεύθυνσης δεν
είναι σωστή.
Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, το υδραυ‐
λικό σύστημα διεύθυνσης του οχή‐
ματός σας μπορεί να υποστεί ζη‐
μιά με αποτέλεσμα να χρειαστούν
δαπανηρές επισκευές.

Συμπληρώστε καθαρό νερό αναμε‐
μιγμένο με την κατάλληλη ποσότητα
υγρού πλύσης που περιέχει αντιψυ‐
κτικό. Για τη σωστή αναλογία μίγμα‐
τος, δείτε το δοχείο του υγρού πλύ‐
σης.

Προσοχή
Μόνο το υγρό πλύσης με επαρκή
συγκέντρωση αντιψυκτικού παρέ‐
χει προστασία στις χαμηλές θερ‐
μοκρασίες ή απότομη πτώση στη
θερμοκρασία.
Για την επαναπλήρωση του δοχείου
υγρού συστήματος πλύσης παρ‐
μπρίζ:
■ Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό πλύσης
που διατίθεται στο εμπόριο έτοιμο
προς χρήση για αυτό το σκοπό.

Φροντίδα οχήματος
■ Μη χρησιμοποιείτε νερό της βρύ‐
σης. Τα ορυκτά που βρίσκονται στο
νερό της βρύσης μπορεί να φρά‐
ξουν τους σωλήνες του συστήματος
πλύσης παρμπρίζ.
■ Εάν η θερμοκρασία του αέρα ενδέ‐
χεται να μειωθεί κάτω από το μηδέν,
χρησιμοποιήστε υγρό πλύσης το
οποίο διαθέτει επαρκείς αντιψυκτι‐
κές ιδιότητες.

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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Προσοχή

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
εγκεκριμένο για το αυτοκίνητο, Υγρό
φρένων και συμπλέκτη 3 217.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει
καλά την περιοχή γύρω από την
τάπα του δοχείου υγρού φρένων,
πριν αφαιρέσετε την τάπα.
Τυχόν ρύπανση του συστήματος
υγρού φρένων μπορεί να επηρεά‐
σει την απόδοση του συστήματος,
με αποτέλεσμα να χρειαστούν δα‐
πανηρές επισκευές.
Τυχόν υπερχείλιση του υγρού
φρένων στον κινητήρα μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη του υγρού.
Αποφύγετε την υπερπλήρωση του
δοχείου.
Τυχόν φωτιά στον κινητήρα μπο‐
ρεί να προκαλέσει τραυματισμό,
ζημιά στο όχημά σας και υλική ζη‐
μία τρίτων.
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Προσοχή

Μην πετάτε το χρησιμοποιημένο
υγρό φρένων μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα.
Χρησιμοποιήστε τις εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις διαχείρισης απορ‐
ριμμάτων της περιοχής σας.
Τα χρησιμοποιημένα υγρά φρέ‐
νων, καθώς και τα δοχεία τους εί‐
ναι επικίνδυνα. Είναι επιβλαβή για
την υγεία σας, αλλά και για το πε‐
ριβάλλον.
Το υγρό φρένων είναι όξινο και
μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τα
μάτια σας.
Προσέξτε να μην έρθει σε επαφή
το υγρό φρένων με το δέρμα ή τα
μάτια σας. Εάν γίνει κάτι τέτοιο,
πλύνετε αμέσως την περιοχή που
προσβλήθηκε με άφθονο σαπούνι
και νερό ή με καθαριστικό χεριών.

Μπαταρία
Το όχημα διαθέτει μπαταρία μολύ‐
βδου οξέος. Η μπαταρία του αυτοκι‐
νήτου δεν χρειάζεται συντήρηση, με

την προϋπόθεση ότι ο τρόπος οδήγη‐
σης επιτρέπει την επαρκή φόρτιση της
μπαταρίας. Η οδήγηση σε μικρές
αποστάσεις και οι συχνές εκκινήσεις
του κινητήρα μπορεί να οδηγήσουν σε
αποφόρτιση της μπαταρίας. Μη χρη‐
σιμοποιείτε τους ηλεκτρικούς κατανα‐
λωτές 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.
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 σπιν‐
θήρες 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.
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Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από
παιδιά.
Εάν η μπαταρία είναι ανοικτή, μην
τη γέρνετε στο πλάι.
Προστασία κατά της αποφόρτισης της
μπαταρίας 3 87.

Προειδοποιητική πινακίδα

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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Αντικατάσταση μάκτρου
υαλοκαθαριστήρα

Σηκώστε το βραχίονα του υαλοκαθα‐
ριστήρα. Πιέστε το μοχλό απασφάλι‐
σης και αποσυνδέστε το μάκτρο του
υαλοκαθαριστήρα.
Η σωστή λειτουργία των υαλοκαθαρι‐
στήρων παρμπρίζ είναι απαραίτητη
για την καλή ορατότητα και την
ασφαλή οδήγηση. Ελέγχετε τακτικά
την κατάσταση των μάκτρων υαλοκα‐
θαριστήρα. Αντικαταστήστε τα μάκ‐
τρα εάν έχουν σκληρύνει, εάν είναι εύ‐
θραυστα, εάν έχουν σπάσει ή εάν
αφήνουν βρομιά στο παρμπρίζ.
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Ξένο υλικό στο παρμπρίζ ή στα μάκ‐
τρα υαλοκαθαριστήρων μπορεί να
μειώσει την αποτελεσματικότητα των
υαλοκαθαριστήρων. Αν τα μάκτρα δεν
καθαρίζουν σωστά, καθαρίστε το
παρμπρίζ και τα μάκτρα με καλό κα‐
θαριστικό ή ήπιο απορρυπαντικό. Ξε‐
πλύνετέ τα εντελώς με νερό.
Επαναλάβετε τη διαδικασία, αν είναι
απαραίτητο. Δεν υπάρχει τρόπος να
αφαιρέσετε ίχνη σιλικόνης από το
γυαλί. Για το λόγο αυτό, μην εφαρμό‐
ζετε ποτέ βερνίκι με σιλικόνη στο παρ‐
μπρίζ του οχήματός σας διαφορετικά
θα δημιουργηθούν γραμμώσεις που
θα μειώνουν την όραση του οδηγού.
Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη,
κηροζίνη ή διαλυτικό χρώματος για να
καθαρίσετε τους υαλοκαθαριστήρες.
Πρόκειται για τραχιά υλικά και μπο‐
ρούν να προκαλέσουν ζημιά στα μάκ‐
τρα και τις βαμμένες επιφάνειες.

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.
Επισήμανση
Μετά από οδήγηση σε έντονη βρο‐
χόπτωση ή μετά από πλύσιμο, κά‐
ποια κρύσταλλα εξωτερικών φώτων
μπορεί να φαίνονται παγωμένα.
Αυτό προκαλείται από τη διαφορά
θερμοκρασίας ανάμεσα στην εσωτε‐
ρική και εξωτερική επιφάνεια του
φωτός.

Η κατάσταση αυτή είναι παρόμοια με
το σχηματισμό υδρατμών στην εσω‐
τερική πλευρά των παραθύρων του
αυτοκινήτου όταν βρέχει και δεν
αποτελεί ένδειξη προβλήματος στο
αυτοκίνητο.
Εάν εισρεύσει νερό στα κυκλώματα
του λαμπτήρα, το αυτοκίνητο πρέπει
να ελεγχθεί από το εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της περιοχής σας.

Προβολείς
Μεσαία σκάλα και μεγάλη σκάλα
1. Αποσυνδέστε τη φίσα από το λα‐
μπτήρα.

Φροντίδα οχήματος
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κά‐
λυμμα.

3. Πιέστε το ελατηριωτό κλιπ, και
αποσυνδέστε το.

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.
Ευθυγράμμιση προβολέων
Η ευθυγράμμιση της μεσαίας σκάλας
προβολέα μπορεί να ρυθμιστεί με τη
βίδα που βρίσκεται πάνω από τον
προβολέα.

Προσοχή
Εάν οι προβολείς χρειάζονται ξανά
ρύθμιση, συνιστάται να μεταβείτε
με το όχημα στο εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της περιοχής σας για
σέρβις, διότι αφορά την ασφάλειά
σας.
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Φώτα στάθμευσης
1. Αποσυνδέστε τη φίσα από το λα‐
μπτήρα.

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.

Προσοχή
Εάν οι προβολείς ομίχλης χρειάζο‐
νται εκ νέου ρύθμιση, συνιστάται
να μεταβείτε με το όχημα στο εξου‐
σιοδοτημένο συνεργείο της περιο‐
χής σας για σέρβις, διότι αφορά
την ασφάλειά σας.

Μπροστινά φλας

Φώτα ομίχλης

Η αντικατάσταση των λαμπτήρων
πρέπει να πραγματοποιείται σε συ‐
νεργείο.

Ευθυγράμμιση προβολέα
ομίχλης

Η ευθυγράμμιση προβολέα ομίχλης
μπορεί να ρυθμιστεί με τη βίδα που
βρίσκεται πάνω από τον προβολέα
ομίχλης.
1. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐
μπτήρα αριστερόστροφα και απο‐
συνδέσετε το.

Φροντίδα οχήματος
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Πίσω φώτα

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.

1. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες.
2. Αφαιρέστε το πίσω φωτιστικό
σώμα. Προσέξτε ώστε η καλωδίω‐
σης να μείνει στη θέση της.

3. Πίσω φως/φως φρένων (1)
Φλας (2)
Φως όπισθεν (πλευρά συνοδη‐
γού) / Πίσω φως ομίχλης (πλευρά
οδηγού) (3)
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4. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐
μπτήρα αριστερά.

5. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα.
Πιέστε ελαφρά το λαμπτήρα μέσα
στο ντουί, περιστρέψτε τον αρι‐
στερά, αφαιρέστε τον και αντικα‐
ταστήστε τον.
6. 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.
7. Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης,
ενεργοποιήστε και ελέγξτε όλα τα
φώτα.

3. Τραβήξτε το λαμπτήρα έξω από το
ντουί και αντικαταστήστε τον.
4. Για την επανατοποθέτηση ακο‐
λουθήστε την αντίστροφη διαδικα‐
σία.

Τρίτο φως φρένων
<Τύπος λαμπτήρα>

Πλευρικά φλας
1. Πιέστε το φως προς το πίσω μέ‐
ρος του οχήματος και αφαιρέστε
το.
2. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐
μπτήρα αριστερά.

1. Ανοίξτε την πόρτα χώρου απο‐
σκευών.
2. Αφαιρέστε τις δύο βίδες και το πε‐
ρίβλημα φωτός. Αποσυνδέστε το
φις καλωδίωσης πριν αφαιρέσετε
το περίβλημα φωτός.
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3. Αφαιρέστε τις δύο βίδες και το
συγκρότημα κατόπτρων.
4. Αφαιρέστε το λαμπτήρα τραβώ‐
ντας τον έξω από το ντουί.
5. Τοποθετήστε καινούργιο λα‐
μπτήρα.
6. Επανατοποθετήστε το κέλυφος
του φωτιστικού σώματος.

Φωτισμός πινακίδας
κυκλοφορίας
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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.

Πλαφονιέρες

<Τύπου LED>

Η αντικατάσταση των λαμπτήρων
πρέπει να πραγματοποιείται σε συ‐
νεργείο.
1. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες.
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.

1. Για να αφαιρέσετε, αποσπάστε
την αντίθετη πλευρά του διακόπτη
φωτός με ένα κατσαβίδι με επί‐
πεδη μύτη. (Προσέξτε να μην κά‐
νετε γρατσουνιές.)
2. Αφαιρέστε το λαμπτήρα.
3. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.
4. Επανατοποθετήστε το φωτιστικό
σώμα.
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Φως χώρου αποσκευών

1. Ανασηκώστε το λαμπτήρα με ένα
κατσαβίδι και αφαιρέστε τον.

2. Αφαιρέστε το λαμπτήρα.
3. Τοποθετήστε καινούργιο λα‐
μπτήρα.
4. Τοποθετήστε το φωτιστικό σώμα.

Ηλεκτρικό σύστημα
Ασφάλειες
Τα χαρακτηριστικά της καινούργιας
ασφάλειας πρέπει να είναι ίδια με τα
χαρακτηριστικά της καμένης ασφά‐
λειας.
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.
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.

Φροντίδα οχήματος
Τσιμπίδα ασφαλειών

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

Ασφαλειοθήκη χώρου
κινητήρα

H ασφαλειοθήκη βρίσκεται στο χώρο
κινητήρα.

Απασφαλίστε το κάλυμμα, ανασηκώ‐
στε το και αφαιρέστε το.
Επισήμανση
Ενδέχεται να μην ισχύουν για το
όχημά σας όλοι οι τύποι ασφαλειο‐
θήκης που περιγράφονται σε αυτό το
εγχειρίδιο.
Όταν ελέγχετε την ασφαλειοθήκη,
ανατρέξτε στην ετικέτα της ασφα‐
λειοθήκης.
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Αρ. Κύκλωμα

Αρ. Κύκλωμα

Αρ. Κύκλωμα

1

Αντλία καυσίμου

35 Θερμαινόμενο κάθισμα

2

Ρελέ φωτός στάθμευσης

17 Ρελέ μεγάλης σκάλας προβο‐
λέων

3

Ρελέ χαμηλής ταχύτητας ανεμι‐
στήρα

18 Μεγάλη σκάλα προβολέων

36 Ρελέ θερμαινόμενων καθι‐
σμάτων

19 Μεσαία σκάλα προβολέων ΑΡ.

37 Μονάδα ελέγχου κινητήρα

4

Υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα

20 Μεσαία σκάλα προβολέων ΔΕΞ.

38 –

5

Σύστημα κλιματισμού

21 Εφεδρική ασφάλεια

39 Εφεδρική ασφάλεια

6

Ρελέ υψηλής ταχύτητας ανεμι‐
στήρα

22 Εφεδρική ασφάλεια

7

Ρελέ συστήματος κλιματισμού

23 Ανάφλεξη 2 / μίζα

Ασφαλειοθήκη ταμπλό

8

ABS 2

24 Ανάφλεξη 1 / αξεσουάρ

Τύπος 1

9

Φως στάθμευσης ΑΡ.

10 Φως στάθμευσης ΔΕΞ.
11 Μπροστινός προβολέας
ομίχλης
12 Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα
13 ABS 1
14 Ρελέ μπροστινού προβολέα
ομίχλης
15 Ρελέ αντλίας καυσίμου
16 Εφεδρική ασφάλεια

25 Αλάρμ
26 Κόρνα
27 Ρελέ μεσαίας σκάλας προβο‐
λέων
28 Ρελέ κόρνας
29 Κύριο ρελέ κινητήρα
30 Την ανάφλεξη
31 EMS 1
32 EMS 2
33 Μπαταρία ταμπλό
34 –
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Τύπος 2

Η ασφαλειοθήκη χώρου επιβατών
βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τα‐
μπλό στην πλευρά του οδηγού.

2. Αφαιρέστε την πόρτα της ασφα‐
λειοθήκης διαγώνια.

1. Ανοίξτε την πόρτα της ασφαλειο‐
θήκης τραβώντας την προς τα έξω
από το επάνω μέρος.

Αρ. Κύκλωμα
1

Πίσω υαλοκαθαριστήρας

2

Καθρέπτης/εξωτερικοί καθρέ‐
πτες

3

Προβολέας

4

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέ‐
πτες

5

Κλείδωμα θυρών

6

Υαλοκαθαριστήρας μπροστινού
παρμπρίζ

Φροντίδα οχήματος
Αρ. Κύκλωμα

Αρ. Κύκλωμα

7

–

8

Φώτα όπισθεν

9

Φλας

19 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
κινητήρα (ECM) / σύστ. αντικλε‐
πτικής προστασίας

10 Σύστ. αποθάμβωσης πίσω
παρμπρίζ
11 Πίσω φώτα ομίχλης
12 Πίνακας οργάνων
13 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
μοτέρ ανεμιστήρα
14 Αερόσακος
15 Σύστ. αντικλεπτικής προστα‐
σίας / φίσα συνδέσμου δεδο‐
μένων
16 Μονάδα ελέγχου κιβωτίου ταχυ‐
τήτων
17 Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
18 Ραδιόφωνο / σύστ. εισόδου με
τηλεχειριστήριο χωρίς κλειδί /
σύστ. εισόδου με τηλεχειρι‐
στήριο

20 Μπροστινά ηλεκτρικά παρά‐
θυρα
21 Αναπτήρας
22 Φως φρένων
23 Μίζα
24 Ραδιόφωνο /ρολόι / σύστ.
εισόδου με τηλεχειριστήριο
χωρίς κλειδί
25 SDM
26 –

189

Εργαλεία οχήματος
Εργαλεία
Οχήματα με κιτ επισκευής
ελαστικού

Τα εργαλεία και το κιτ επισκευής ελα‐
στικών βρίσκονται σε αποθηκευτικό
χώρο κάτω από το κάλυμμα του δα‐
πέδου του χώρου αποσκευών.

Οχήματα με εφεδρικό τροχό

Ο γρύλος και τα εργαλεία βρίσκονται
σε έναν αποθηκευτικό χώρο στο
χώρο αποσκευών πάνω από τον εφε‐
δρικό τροχό.
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Συμπαγής εφεδρικός τροχός 3 199.

Ζάντες και ελαστικά
Κατάσταση ελαστικών,
κατάσταση ζαντών

Εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέ‐
θους 3 199.

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.

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 = Ο δείκτης φορτίου, π.χ. 95,
αντιστοιχεί σε 690 kg περί‐
που
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

Φροντίδα οχήματος

Πίεση ελαστικών
Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών
όταν είναι κρύα, τουλάχιστον
14 ημέρες και πριν από μεγάλα ταξί‐
δια. Μην ξεχνάτε τον εφεδρικό τροχό.
Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας.

Φουσκώνετε πάντοτε τον εφεδρικό
τροχό στη συνιστώμενη πίεση για
πλήρες φορτίο.
Η πίεση ελαστικών ECO χρησιμο‐
ποιείται για να επιτευχθεί η ελάχιστη
δυνατή κατανάλωση καυσίμου.
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.
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Για λόγους ασφαλείας, τα ελαστικά
πρέπει να αντικαθίστανται εάν το βά‐
θος 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.

9 Προειδοποίηση

Πίεση ελαστικών 3 227 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.

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.

Βάθος πέλματος
Ελέγχετε το βάθος πέλματος σε τακτά
χρονικά διαστήματα.

Το πέλμα έχει μειωθεί μέχρι το ελάχι‐
στο βάθος που προβλέπεται από το
νόμο (1,6 mm) όταν η φθορά έχει φτά‐
σει μέχρι έναν από τους δείκτες φθο‐
ράς (TWI). Η θέση τους επισημαίνεται
από σημάδια στο πλευρικό τοίχωμα
του ελαστικού.
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Εάν η φθορά στα μπροστινά ελαστικά
είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι στα πίσω,
εναλλάξτε τα μπροστινά με τα πίσω
ελαστικά. Βεβαιωθείτε ότι η φορά πε‐
ριστροφής 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
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.

9 Προειδοποίηση
Η χρήση ακατάλληλων ελαστικών
ή ζαντών μπορεί να οδηγήσει σε
ατύχημα και να ακυρώσει την
έγκριση τύπου του οχήματος.

9 Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε ελαστικά και
τροχούς με προδιαγραφές (δια‐
στάσεις και τύπος) που διαφέρουν
από εκείνες των τροχών/ελαστι‐
κών που είχαν τοποθετηθεί αρχικά
στο όχημα. Ενδέχεται να επηρεα‐
στεί η ασφάλεια και η απόδοση του
οχήματος. Ενδέχεται να οδηγήσει
σε ασταθή χειρισμό ή ανατροπή,
προκαλώντας σοβαρό τραυματι‐
σμό. Κατά την αντικατάσταση των
ελαστικών, φροντίστε και οι τέσσε‐
ρις τροχοί/ελαστικά που θα τοπο‐
θετήσετε να έχουν τις ίδιες διαστά‐
σεις, τύπο, πέλμα, μάρκα και ικα‐
νότητα μεταφοράς φορτίου. Η
χρήση τυχόν διαφορετικών δια‐
στάσεων ή τύπου ενδέχεται να

επηρεάσει σημαντικά την οδή‐
γηση, το χειρισμό, την απόσταση
του αμαξώματος από το έδαφος,
την απόσταση ακινητοποίησης
του οχήματος κατά το φρενάρισμα,
καθώς και την αξιοπιστία του τα‐
χύμετρου.

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.

Φροντίδα οχήματος
9 Προειδοποίηση
Εάν χρησιμοποιηθούν ακατάλ‐
ληλα ελαστικά ή τάσια, μπορεί να
προκληθεί ξαφνική απώλεια πίε‐
σης και, κατά συνέπεια, ατύχημα.

Αντιολισθητικές αλυσίδες

Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων
επιτρέπεται μόνο στους μπροστινούς
τροχούς.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε αλυσίδες με
λεπτούς κρίκους οι οποίες δεν προ‐
σθέτουν περισσότερα από 10 mm στο

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
Τυχόν μικρές ζημιές στο πέλμα ή στο
πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού μπο‐
ρούν να επιδιορθωθούν με το κιτ επι‐
σκευής ελαστικού.
Μην αφαιρείτε τα ξένα σώματα από τα
ελαστικά.
Τυχόν ζημιά μεγαλύτερη από 4 mm ή
κοντά στο πλευρικό τοίχωμα του ελα‐
στικού κοντά στη ζάντα δεν μπορεί να
επιδιορθωθεί με το κιτ επισκευής ελα‐
στικού.
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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 ή όπισθεν.
Το κιτ επισκευής ελαστικών βρίσκεται
σε μία θήκη κάτω από το κάλυμμα του
δαπέδου του χώρου αποσκευών.
1. Αφαιρέστε το κιτ επισκευής ελα‐
στικών από τη θήκη.
2. Αφαιρέστε το συμπιεστή και τη
φιάλη στεγανοποιητικού.
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φιάλη στεγανοποιητικού να είναι
σε όρθια θέση.

3. Αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο
σύνδεσης και τον εύκαμπτο σω‐
λήνα αέρα από τις θήκες αποθή‐
κευσης στην κάτω πλευρά του συ‐
μπιεστή.

4. Ο διακόπτης στο συμπιεστή πρέ‐
πει να ρυθμισθεί στη θέση §.
5. Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα
του συμπιεστή στη σύνδεση της
φιάλης στεγανοποιητικού.
6. Συνδέστε το βύσμα του συμπιεστή
στην πρίζα των αξεσουάρ. Για να
μην αποφορτιστεί η μπαταρία,
σας συνιστούμε να αφήσετε τον
κινητήρα σε λειτουργία.
7. Τοποθετήστε τη φιάλη στεγανο‐
ποιητικού στη βάση του συμπιε‐
στή.
Τοποθετήστε το συμπιεστή κοντά
στο ελαστικό κατά τρόπον ώστε η

8. Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας
από το ελαττωματικό ελαστικό.
9. Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα
πλήρωσης στη βαλβίδα του ελα‐
στικού.

Φροντίδα οχήματος

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 (Περίπου
2,2 bar) εντός 10 λεπτών. Μόλις
επιτευχθεί η σωστή πίεση, κλείστε
το συμπιεστή.

Εάν η σωστή πίεση δεν επιτευχθεί
εντός 10 λεπτών, αποσυνδέστε το
κιτ επισκευής ελαστικού. Μετακι‐
νήστε το όχημα ώστε τα ελαστικά
να διαγράψουν μία ολόκληρη πε‐
ριστροφή. 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. Ξεφου‐
σκώστε το ελαστικό για να εκτο‐
νωθεί η περίσσεια πίεση πατώ‐
ντας το κουμπί επάνω από την έν‐
δειξη πίεσης.
Μην αφήνετε το συμπιεστή σε λει‐
τουργία περισσότερο από
10 λεπτά.
14. Αποσυνδέστε το κιτ επισκευής
ελαστικών. Πιέστε την ασφάλεια
στη βάση για να αποσυνδέσετε τη
φιάλη στεγανοποιητικού από τη
βάση. Βιδώστε τον εύκαμπτο σω‐
λήνα φουσκώματος στο ελεύθερο
στόμιο της φιάλης στεγανοποιητι‐
κού. Με αυτό τον τρόπο αποτρέ‐
πεται η διαφυγή του στεγανοποιη‐
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τικού. Τοποθετήστε το κιτ επι‐
σκευής ελαστικού στο χώρο απο‐
σκευών.
15. Αφαιρέστε τυχόν στεγανοποιητικό
υλικό που έχει υπερχειλίσει, χρη‐
σιμοποιώντας ένα πανί.
16. Αφαιρέστε από τη φιάλη στεγανο‐
ποιητικού την ετικέτα στην οποία
αναγράφεται η μέγιστη επιτρεπό‐
μενη ταχύτητα (περίπου 80 km/h)
και κολλήστε την σε κάποιο σημείο
στο οπτικό πεδίο του οδηγού.
17. Αρχίστε να οδηγείτε αμέσως για
να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το
στεγανοποιητικό σε όλο το ελα‐
στικό. Αφού οδηγήσετε περίπου
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 είναι
μεγαλύτερη από 1,3 bar, ρυθμίστε
τη στη σωστή τιμή (περίπου
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2,2 bar). Επαναλάβετε τη διαδικα‐
σία (αρ.17) μέχρι να σταματήσει η
απώλεια πίεσης.
Εάν η πίεση του ελαστικού έχει
μειωθεί κάτω από τα 1,3 bar, δεν
πρέπει να οδηγήσετε το αυτοκί‐
νητο. Απευθυνθείτε σε ένα συνερ‐
γείο.

18. Αποθηκεύστε το κιτ επισκευής
ελαστικού στο χώρο αποσκευών.
Επισήμανση
Η άνεση κύλισης του επισκευασμέ‐
νου ελαστικού έχει επηρεαστεί ση‐
μαντικά, και για το λόγο αυτό το ελα‐
στικό πρέπει να αντικατασταθεί.

Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστους
θορύβους ή εάν ο συμπιεστής ανα‐
πτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία,
απενεργοποιήστε το συμπιεστή επί
30 λεπτά τουλάχιστον.
Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης στο
κιτ. Μετά από αυτό το διάστημα, οι
στεγανοποιητικές του ιδιότητες δεν
είναι πλέον εγγυημένες. Προσέξτε τις
πληροφορίες αποθήκευσης που
αναγράφονται στη φιάλη του στεγα‐
νοποιητικού.
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
σε θερμοκρασίες μεταξύ -30 °C ~
70 °C περίπου.

Αλλαγή τροχών
Εάν τοποθετηθούν διαφορετικοί τύ‐
ποι ελαστικών, μπορεί να χάσετε τον
έλεγχο του αυτοκινήτου όταν οδη‐
γείτε.

Εάν τοποθετηθούν ελαστικά διαφορε‐
τικών μεγεθών, μαρκών ή τύπων
(Radial και σταυρωτά περιζωμένα
ελαστικά), το όχημα μπορεί να μην
συμπεριφέρεται σωστά, και μπορεί να
προκληθεί σύγκρουση. Η χρήση ελα‐
στικών με διαφορετικά μεγέθη, μάρκες
ή τύπους μπορεί επίσης να προκαλέ‐
σει ζημιά στο όχημά σας. Βεβαιωθείτε
ότι χρησιμοποιείτε το σωστό μέγεθος,
μάρκα και τύπο ελαστικών σε όλους
τους τροχούς.
Ορισμένα οχήματα διαθέτουν κιτ επι‐
σκευής ελαστικού αντί για εφεδρικό
τροχό 3 193.
Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις
και τηρείτε τις παρακάτω πληροφο‐
ρίες:
■ Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφα‐
λές σημείο στην άκρη του δρόμου.
■ 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 ή όπισθεν.

Φροντίδα οχήματος
■ Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε
το κλειδί.
■ Ανάψτε τα αλάρμ.
■ Τοποθετήστε έναν τάκο, ένα κομ‐
μάτι ξύλο ή μια πέτρα μπροστά και
πίσω από το ελαστικό που βρίσκε‐
ται διαγωνίως απέναντι από το ελα‐
στικό που θα αλλάξετε.
■ Όλοι οι επιβάτες πρέπει να βγουν
από το όχημα.
■ Αφαιρέστε τον εφεδρικό τροχό
3 199.
■ 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.
■ 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.
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■ Μη θέσετε το όχημα σε λειτουργία
όσο είναι ανυψωμένο με το γρύλο.
■ Καθαρίστε τα μπουλόνια και το
σπείρωμά τους προτού τοποθετή‐
σετε τον τροχό.

9 Προειδοποίηση
Ο γρύλος έχει σχεδιαστεί για να
χρησιμοποιηθεί μόνο στο δικό σας
όχημα.
Μην χρησιμοποιήσετε σε άλλα
οχήματα το γρύλο που συνοδεύει
το όχημά σας.
Ποτέ μην υπερβαίνετε το μέγιστο
επιτρεπόμενο φορτίο του γρύλου.
Η χρήση του γρύλου αυτού σε
άλλα οχήματα, ενδέχεται να προ‐
καλέσει ζημιά στα οχήματα αυτά ή
στον ίδιο το γρύλο και να οδηγήσει
σε τραυματισμό.

1. Ανασηκώστε τις τάπες των μπου‐
λονιών τροχού με ένα κατσαβίδι
και αφαιρέστε τις.
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2. Αναδιπλώστε το μπουλονόκλειδο
και τοποθετήστε το φροντίζοντας
να εφαρμόσει σωστά και λασκά‐
ρετε κάθε μπουλόνι κατά μισή πε‐
ριστροφή.

3. Περιστρέψτε τη λαβή του γρύλου
για να ανασηκώσετε ελαφρά την
κεφαλή ανύψωσης και τοποθετή‐
στε το γρύλο κάθετα στη θέση που
υπάρχει ως σημάδι ένα ημικύκλιο.

4. Συνδέστε τη λαβή του γρύλου στο
γρύλο και προσαρμόστε σωστά το
μπουλονόκλειδο στη λαβή.
Στη συνέχεια, ανυψώστε το γρύλο
μέχρι να εφαρμόσει καλά στην κε‐
φαλή ανύψωσης, στη θέση ανύ‐
ψωσης.

5. Περιστρέψτε το μπουλονόκλειδο
ελέγχοντας εάν ο γρύλος βρίσκε‐
ται στη σωστή θέση, μέχρι ο τρο‐
χός να ανασηκωθεί από το έδα‐
φος.
6. Ξεβιδώστε τα μπουλόνια του τρο‐
χού.
7. Αντικαταστήστε τον τροχό.
8. Βιδώστε τα μπουλόνια του τρο‐
χού.
9. Κατεβάστε το όχημα.
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10. Τοποθετήστε το μπουλονόκλειδο
φροντίζοντας να εφαρμόσει σω‐
στά και σφίξτε τα μπουλόνια χια‐
στί. Η ροπή σύσφιξης είναι
120 Nm.
11. Ευθυγραμμίστε την οπή της βαλ‐
βίδας στο τάσι με τη βαλβίδα του
ελαστικού πριν το τοποθετήσετε.
Τοποθετήστε τις τάπες των μπου‐
λονιών τροχού.
12. Αποθηκεύστε τον τροχό που αντι‐
καταστήσατε και τα εργαλεία του
οχήματος. Για να εμποδίσετε τον
ήχο κροταλίσματος, περιστρέψτε
την κεφαλή της βίδας μέχρι το
πάνω και το κάτω μέρος του γρύ‐
λου να έχουν συμπιεστεί εντελώς
στο κουτί εργαλείων αφού επι‐
στρέψετε το γρύλο στην αρχική
του θέση. Αυτή τη φορά, βεβαιω‐
θείτε ότι ο γρύλος έχει λίγο διάκενο
από κάθε εργαλείο του οχήματος.
Εργαλεία 3 189.
13. Ελέγξτε την πίεση στο νέο ελα‐
στικό που τοποθετήσατε και τη
ροπή σύσφιξης των μπουλονιών
το συντομότερο δυνατόν.
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Το προβληματικό ελαστικό πρέπει να
αντικατασταθεί ή να επιδιορθωθεί.

Εφεδρικός τροχός
Συμπαγής 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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Προσοχή

Αυτός ο εφεδρικός τροχός/ελα‐
στικό προορίζεται μόνο για προ‐
σωρινή χρήση έκτακτης ανάγκης.
Αντικαταστήστε τον με κανονικό
ελαστικό το συντομότερο δυνατόν.
Μην χρησιμοποιείτε αντιολισθητι‐
κές αλυσίδες.
Μην τοποθετείτε σε αυτόν τον
τροχό κανένα ελαστικό που δεν εί‐
ναι πανομοιότυπο με το αρχικό.
Μην τον τοποθετείτε σε άλλα οχή‐
ματα.

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.
Αντιολισθητικές αλυσίδες 3 193.

Εφεδρικός τροχός κανονικού
μεγέθους

Η χρήση εφεδρικού τροχού που είναι
ίδιος με τους άλλους τροχούς του οχή‐
ματος ή σε συνδυασμό με χειμερινά
ελαστικά, μπορεί να επηρεάσει την
οδηγική συμπεριφορά του οχήματος.
Αντικαταστήστε το προβληματικό ελα‐
στικό 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.

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.
■ Μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύ‐
τερη από 80 km/h.
■ Πρέπει να οδηγείτε πολύ προσε‐
κτικά όταν το οδόστρωμα είναι
βρεγμένο ή εάν έχει καλυφθεί με
χιόνι.

Φροντίδα οχήματος

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
Η μπαταρία δεν πρέπει να έρθει σε
επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα
ρούχα σας ή με βαμμένες επιφά‐

νειες. Τα υγρά περιέχουν θειικό
οξύ το οποίο μπορεί να προκαλέ‐
σει τραυματισμό και ζημιά σε περί‐
πτωση 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 και διατομή τουλάχι‐
στον 16 mm2.
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■ 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

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.

Φροντίδα οχήματος

Ρυμούλκηση
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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:

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.
Αν γίνεται ρυμούλκηση με 2 τροχούς,
ανυψώστε τους μπροστινούς κινητή‐
ριους τροχούς και ρυμουλκήστε με τα
μπροστινά ελαστικά ασφαλισμένα.
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Ο κρίκος ρυμούλκησης αποθηκεύεται
μαζί με τα εργαλεία του οχήματος
3 189.

Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης για να
απασφαλίσει η κλειδαριά του τιμονιού
και να μπορέσετε να χειριστείτε τα
φώτα φρένων, την κόρνα και τους υα‐
λοκαθαριστήρες παρμπρίζ.
Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να βρί‐
σκεται στη νεκρά.

Προσοχή
Οδηγήστε αργά. Αποφύγετε τις
απότομες κινήσεις. Η υπερβολική
ελκτική δύναμη μπορεί να προκα‐
λέσει ζημιά στο όχημα.

Απασφαλίστε την τάπα πιέζοντας στο
σημείο που δείχνει το βέλος (A - Βα‐
σικό μοντέλο / B - Μοντέλο με ειδικό
πακέτο) και αφαιρέστε τη.

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.

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
το σύστημα ανακυκλοφορίας αέρα και
κλείστε τα παράθυρα.
Όχημα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτή‐
των: Μη ρυμουλκείτε το όχημα χρησι‐
μοποιώντας τον κρίκο ρυμούλκησης.
Η ρυμούλκηση με σχοινί μπορεί να
προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο

Φροντίδα οχήματος
αυτόματο 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.
A (Βασικό μοντέλο): Εισάγετε την
τάπα στην αριστερή πλευρά και κλεί‐
στε την τάπα.
B (Μοντέλο με ειδικό πακέτο): Εισά‐
γετε την τάπα στο κάτω μέρος και κλεί‐
στε την τάπα.
Η καλύτερη μέθοδος είναι η μεταφορά
του αυτοκινήτου με όχημα οδικής βοή‐
θειας.
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Ρυμούλκηση άλλου
οχήματος

Ο πίσω κρίκος ρυμούλκησης βρίσκε‐
ται κάτω από τον πίσω προφυλα‐
κτήρα.
Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο για τη ρυμούλ‐
κηση, και όχι για την ανάσυρση ενός
οχήματος.

Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει καπάκι
στον πίσω προφυλακτήρα μπροστά
από τον πίσω κρίκο ρυμούλκησης,
αφαιρέστε τα δύο κλιπ από το καπάκι.
Αποσπάστε το καπάκι τραβώντας το
προς τα πίσω.
Μετά τη ρυμούλκηση, επανατοποθε‐
τήστε σωστά το καπάκι.

Προσοχή
Οδηγήστε αργά. Αποφύγετε τις
απότομες κινήσεις. Η υπερβολική
ελκτική δύναμη μπορεί να προκα‐
λέσει ζημιά στο όχημα.
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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.
Τα περιττώματα πουλιών, τα νεκρά
έντομα, το ρετσίνι, η γύρη και συνα‐
φείς ουσίες πρέπει να αφαιρούνται
αμέσως, διότι περιέχουν επιβλαβή
συστατικά τα οποία μπορεί να προ‐
καλέσουν 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.
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.
Μη χρησιμοποιείτε σκληρά αντικεί‐
μενα για να αφαιρέσετε τους λεκέδες
πίσσας. Χρησιμοποιείτε σπρέι αφαί‐
ρεσης πίσσας στις βαμμένες επιφά‐
νειες.

Φροντίδα οχήματος
Εξωτερικά φώτα

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.
Τα πλαστικά μέρη του αμαξώματος
δεν πρέπει να επαλείφονται με κερί ή
γυαλιστικές ουσίες.

Παρμπρίζ και μάκτρα
υαλοκαθαριστήρων

Χρησιμοποιείτε ένα απαλό πανί που
δεν αφήνει χνούδι ή ένα πετσί σε 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.

Ζάντες και ελαστικά

Μη χρησιμοποιείτε πλυστικά υψηλής
πίεσης.
Καθαρίζετε τις ζάντες με καθαριστικό
ζαντών ουδέτερου pH.
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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.

Ειδικό πακέτο και σετ
αμαξώματος

■ Προσέχετε κατά τη ρυμούλκηση για
να μην προκληθεί ζημιά από το
συρματόσχοινο ρυμούλκησης.
Αφαιρέστε το κάλυμμα στον προ‐
φυλακτήρα πριν από τη ρυμούλ‐
κηση.
■ Μειωμένο διάκενο από το έδαφος.
Οδηγείτε αργά πάνω από ράμπες,
λακκούβες ή κράσπεδα.
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■ Χρησιμοποιείτε υποστήριγμα όταν
ανασηκώνετε το όχημα.
■ Για να αποφύγετε ζημιά και σπά‐
σιμο του αμαξώματος, συνιστάται
να ανεβάζετε εντελώς το όχημα σε
ένα όχημα οδικής βοήθειας όταν με‐
ταφέρετε το όχημα.

Κάτω πλευρά αμαξώματος

Τα διαβρωτικά υλικά που χρησιμο‐
ποιούνται για την αφαίρεση πάγου και
χιονιού ή για τον έλεγχο σκόνης μπο‐
ρούν να μαζευτούν στην κάτω πλευρά
αμαξώματος του οχήματός σας. Αν
δεν αφαιρέσετε αυτά τα υλικά μπορεί
να επιταχυνθεί η διάβρωση και η
σκουριά.
Περιοδικά, ξεπλένετε αυτά τα υλικά με
σκέτο νερό από το κάτω μέρος του
οχήματός σας.
Φροντίζετε να καθαρίζετε τις περιοχές
όπου μπορεί να μαζευτεί λάσπη και
άλλα φερτά υλικά. Χαλαρώστε τα τυ‐
χόν ιζήματα που έχουν γεμίσει κλει‐
στές περιοχές πριν ξεπλύνετε με νερό.

Ετικέτα κολλημένη στο όχημα

Μην πλύνετε το όχημα εάν δεν πα‐
ρέλθουν 72 ώρες από την παράδοση
του οχήματος, για να κολλήσει καλά η
ετικέτα.
Κατά το πλύσιμο του οχήματος με
νερό υψηλής πίεσης ή ατμό, φροντί‐
στε το νερό ή ο ατμός να διοχετεύεται
από απόσταση τουλάχιστον 20 cm
από την πινακίδα και να μην εστιάζε‐
ται στο ίδιο σημείο περισσότερο από
1 δευτερόλεπτο. Διαφορετικά, η ετι‐
κέτα μπορεί να υποστεί ζημιά.

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.
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.

Φροντίδα οχήματος
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.
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Γενικές πληροφορίες
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Συνιστώμενα υγρά, λιπαντικά
και εξαρτήματα ........................... 217

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
στον Οδηγό Service.
Συμπληρώνεται η ημερομηνία και η
χιλιομετρική ένδειξη μαζί με τη σφρα‐
γίδα και την υπογραφή του συνερ‐
γείου που πραγματοποιεί το σέρβις.
Βεβαιωθείτε ότι ο Οδηγός Service συ‐
μπληρώνεται σωστά διότι οι συνεχείς
αποδείξεις διενέργειας σέρβις είναι
απαραίτητες σε περίπτωση αξιώσεων
στο πλαίσιο της εγγύησης ή καλής θέ‐
λησης, και επίσης η σωστή τήρηση
του Οδηγού θεωρείται πλεονέκτημα
όταν θα πουλήσετε το όχημα.
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Προγραμματισμένη συντήρηση
Προγράμματα σέρβις
Μεσοδιάστημα συντήρησης
Κάθε 1 χρόνο / 15.000 km (όποιο επέλθει πρώτα)
Συντήρηση I: Χρησιμοποιείτε τη Συντήρηση I για το πρώτο σέρβις ή εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η Συντήρηση II.
Συντήρηση II: Χρησιμοποιείτε τη Συντήρηση II εάν το προηγούμενο σέρβις που πραγματοποιήθηκε ήταν η Συντήρηση I.
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)

Εάν οδηγείτε σε δυσχερείς συνθήκες: οδήγηση σε μικρές αποστάσεις, παρατεταμένο ρελαντί ή οδήγηση σε περιοχές με
σκόνη, το λάδι του κινητήρα και το φίλτρο ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση συχνότερα.
Τυχόν απώλεια υγρού σε οποιοδήποτε σύστημα του οχήματος μπορεί να αποτελεί ένδειξη προβλήματος. Το σύστημα
πρέπει να επιθεωρηθεί και να επισκευαστεί και να ελεγχθεί η στάθμη υγρού. Συμπληρώστε υγρό εάν χρειάζεται.
Εάν οδηγείτε τακτικά σε περιοχές με σκόνη, επιθεωρείτε το φίλτρο συχνότερα. Το φίλτρο ενδέχεται να χρειάζεται
αντικατάσταση συχνότερα.
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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)
Επιθεώρηση των μάκτρων των

Αλλαγή του υγρού

4)

5)

6)

7)

φρένων.7)

υαλοκαθαριστήρων.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
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αμαξώματος.10)

συγκράτησης.9)

I: Επιθεώρηση αυτών των εξαρτημάτων και των σχετικών μερών. Εάν είναι απαραίτητο, επιδιορθώστε, καθαρίστε, επανα‐
πληρώστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε τα.
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.
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Εργασία σέρβις

Μεσοδιάστημα

Αντικατάσταση φίλτρου γύρης.3)

Κάθε 15.000 km / 1 χρόνο

Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα.

Κάθε 60.000 km / 4 χρόνια

Αντικατάσταση των μπουζί.

Κάθε 30.000 km / 2 χρόνια

Αντικατάσταση καλωδίου
ανάφλεξης (για οχήματα χωρίς
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα
ευστάθειας).

Κάθε 45.000 km / 3 χρόνια

Αλλαγή ψυκτικού κινητήρα.

Κάθε 240.000 km / 5 χρόνια

Αλλαγή λαδιού μηχανικού κιβωτίου Κάθε 150.000 km / 10 χρόνια
ταχυτήτων.
Αλλαγή λαδιού αυτόματου κιβωτίου Έλεγχος του λαδιού κάθε 15.000 km / 1 χρόνο. Αλλαγή κάθε 75.000 km για δυσχερείς
ταχυτήτων.
συνθήκες.
Αντικατάσταση του ιμάντα
παρελκομένων κινητήρα.

11)

Αντικατάσταση της καδένας
χρονισμού.

Κάθε 240.000 km / 10 χρόνια

3)
11)

Εάν οδηγείτε τακτικά σε περιοχές με σκόνη, επιθεωρείτε το φίλτρο συχνότερα. Το φίλτρο ενδέχεται να χρειάζεται
αντικατάσταση συχνότερα.
Εάν ο ιμάντας έχει αντικατασταθεί, πρέπει να επιθεωρηθεί και η τάνυσή του να ρυθμιστεί εντός 6 μηνών / 5.000 km.

Σέρβις και συντήρηση
Εργασία σέρβις

Μεσοδιάστημα

Έλεγχος του διάκενου βαλβίδων,
ρύθμιση εάν χρειάζεται.

Κάθε 150.000 km / 10 χρόνια

Έλεγχος τζόγου πεντάλ συμπλέκτη Κάθε 15.000 km / 1 χρόνο
& πεντάλ φρένων.
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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.

Σέρβις και συντήρηση

Πρόσθετες εργασίες
σέρβις
Δυσμενείς συνθήκες
λειτουργίας

Ως δυσμενείς χαρακτηρίζονται οι συν‐
θήκες λειτουργίας κατά τις οποίες
ισχύει συχνά μία ή περισσότερες από
τις παρακάτω περιπτώσεις:
■ Επαναλαμβανόμενη οδήγηση σε
μικρές αποστάσεις μικρότερες των
10 km.
■ Παρατεταμένο ρελαντί ή/και οδή‐
γηση με χαμηλή ταχύτητα σε κυκλο‐
φοριακή συμφόρηση.
■ Οδήγηση σε δρόμους με πολλή
σκόνη.
■ Οδήγηση σε λοφώδεις ή ορεινές
περιοχές.
■ Ρυμούλκηση τρέιλερ.
■ Οδήγηση σε έντονη κυκλοφοριακή
συμφόρηση όπου οι εξωτερικές
θερμοκρασίες ανέρχονται τακτικά
στους 32 °C ή ψηλότερα.

■ Οδήγηση τύπου ταξί, περιπολικού
ή οχήματος διανομών.
■ Συχνή οδήγηση όταν η θερμοκρα‐
σία περιβάλλοντος παραμένει κάτω
από το μηδέν.
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.
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Συνιστώμενα υγρά,
λιπαντικά και
εξαρτήματα
Συνιστώμενα υγρά και
λιπαντικά
Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα που
έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί. Τυχόν
ζημιά που οφείλεται στη χρήση μη
εγκεκριμένων υλικών δεν καλύπτεται
από την εγγύηση.

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.

Λάδι κινητήρα

Χρησιμοποιείτε μόνο λάδι κινητήρα
εγκεκριμένο σύμφωνα με την προδια‐
γραφή dexosTM ή αντίστοιχο λάδι
κινητήρα με το σωστό βαθμό ιξώδους.
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Αν δεν είστε βέβαιοι ότι το λάδι σας εί‐
ναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τις προ‐
διαγραφές dexos™, απευθυνθείτε
στο συνεργείο που κάνετε σέρβις.
Χρήση υποκατάστατων λαδιών κινη‐
τήρα αν το dexos δεν είναι διαθέσιμο:
Στην περίπτωση που δεν έχετε διαθέ‐
σιμο εγκεκριμένο λάδι κινητήρα dexos
για την αλλαγή λαδιού ή για τη διατή‐
ρηση της σωστής στάθμης λαδιού,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υποκα‐
τάστατο λάδι κινητήρα με τις ιδιότητες
που αναφέρονται παραπάνω. Η
χρήση λαδιών που δεν πληρούν τις
προδιαγραφές dexos, ωστόσο, μπο‐
ρεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένες
επιδόσεις και ζημιά στον κινητήρα
υπό ορισμένες συνθήκες.
Το λάδι του κινητήρα διακρίνεται από
την ποιότητα και το ιξώδες του. Η
ποιότητα είναι πιο σημαντική από το
ιξώδες όταν επιλέγετε ποιο λάδι κινη‐
τήρα θα χρησιμοποιήσετε.
Επιλογή του σωστού λαδιού κινητήρα
Η επιλογή του σωστού λαδιού κινη‐
τήρα εξαρτάται τόσο από τις ενδεδειγ‐
μένες προδιαγραφές λαδιού όσο και
από το βαθμό ιξώδους.

Προδιαγραφή λαδιού κινητήρα
■ dexos1, dexos2
■ API SM, ACEA-A3/B3: προαιρετικά
για κινητήρες Gen1 (να μη χρησι‐
μοποιηθεί για κινητήρα Gen2)
Προδιαγραφή
Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να ζη‐
τάτε λάδια κινητήρων με το σήμα έγ‐
κρισης-πιστοποίησης dexos™. Τα
λάδια κινητήρα που πληρούν τις
απαιτήσεις για το όχημα φέρουν το
σήμα έγκρισης-πιστοποίησης
dexos™. Αυτό το σήμα πιστοποίησης
δηλώνει ότι το λάδι έχει εγκριθεί σύμ‐
φωνα με την προδιαγραφή dexos™.
Η πλήρωση κινητήρα του οχήματός
σας πραγματοποιήθηκε στο εργοστά‐
σιο με εγκεκριμένο λάδι κινητήρα
dexos™.
Χρησιμοποιείτε μόνο λάδι κινητήρα
εγκεκριμένο σύμφωνα με την προδια‐
γραφή dexos™ ή αντίστοιχο λάδι
κινητήρα με κατάλληλο βαθμό ιξώ‐
δους. Η χρήση λαδιών που δεν πλη‐
ρούν τις προδιαγραφές dexos,
ωστόσο, μπορεί να έχει ως αποτέλε‐

σμα μειωμένες επιδόσεις και ζημιά
στον κινητήρα υπό ορισμένες συνθή‐
κες.
Αν δεν είστε βέβαιοι ότι το λάδι σας εί‐
ναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τις προ‐
διαγραφές dexos™, απευθυνθείτε
στο συνεργείο που κάνετε σέρβις.
Εάν δεν γνωρίζετε τον τύπο κινητήρα
του οχήματος, απευθυνθείτε στον
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της
περιοχής σας.
Ιξώδες λαδιού κινητήρα
Ο βαθμός ιξώδους SAE παρέχει πλη‐
ροφορίες για την πυκνότητα του λα‐
διού.
Η κατηγορία ιξώδους πολύτυπων λα‐
διών 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.
Ο δείκτης ιξώδους SAE δείχνει την
ικανότητα ροής του λαδιού. Όταν το
λάδι είναι κρύο, είναι περισσότερο πυ‐
κνόρρευστο από ό,τι όταν είναι ζεστό.
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Βαθμός ιξώδους λαδιού κινητήρα για
1.0D, 1.2D Gen1
SAE 5W-30 είναι ο καλύτερος βαθμός
ιξώδους για το όχημά σας. Μη χρησι‐
μοποιείτε λάδια άλλου βαθμού ιξώ‐
δους όπως SAE 20W-50.
Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
για 1.0D, 1.2D Gen1
■ Έως -25 °C και κάτω: 0W-30,
0W-40
■ Έως -25 °C: 5W-30, 5W-40
■ Έως -20 °C: 10W-30, 10W-40
Βαθμός ιξώδους λαδιού κινητήρα για
1.2D Gen2
SAE 5W-20 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 χαμηλές θερμοκρασίες
για 1.2D Gen2
Εάν χρησιμοποιείτε το όχημά σας σε
πολύ κρύες περιοχές, όπου η θερμο‐
κρασία μειώνεται κάτω από τους
-25°C, πρέπει να χρησιμοποιείτε λάδι
με βαθμό ιξώδους SAE 0W-xx. Ένα
λάδι αυτού του βαθμού ιξώδους θα

παρέχει πιο εύκολη ψυχρή εκκίνηση
για τον κινητήρα σε εξαιρετικά χαμη‐
λές θερμοκρασίες.
Όταν επιλέγετε λάδι με το σωστό
βαθμό ιξώδους, φροντίστε να επιλέ‐
γετε πάντοτε λάδι που πληροί τις προ‐
διαγραφές dexos™.
■ Έως -25°C και χαμηλότερα: 0W-20,
0W-30.
■ Έως -25°C: 5W-20, 5W-30.
Πρόσθετα λαδιού κινητήρα/προϊόντα
καθαρισμού λαδιού κινητήρα
Μην προσθέτετε κανένα προϊόν στο
λάδι. Τα συνιστώμενα λάδια με προ‐
διαγραφές dexos που φέρουν το
σήμα πιστοποίησης dexos επαρκούν
για καλές επιδόσεις και για προστασία
του κινητήρα.
Είναι προτιμότερο να μην χρησιμο‐
ποιούνται προϊόντα καθαρισμού του
συστήματος λαδιού κινητήρα, διότι
μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στον
κινητήρα, οι οποίες δεν καλύπτονται
από την εγγύηση του οχήματος.

219

Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα
Μπορείτε να αναμίξετε λάδια διαφο‐
ρετικών κατασκευαστών και μαρκών
με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις
προδιαγραφές του απαιτούμενου λα‐
διού κινητήρα (προδιαγραφές και ιξώ‐
δες).
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο λάδι κινη‐
τήρα απαιτούμενης ποιότητας, μπο‐
ρείτε να χρησιμοποιήσετε έως
1 λίτρο λάδι ποιότητας API SM/SN,
ACEA A3/B4, ACEA A3/B3 ή
ACEA C3 (μόνο μία φορά ανάμεσα σε
κάθε αλλαγή λαδιού).
Το λάδι πρέπει να έχει το σωστό δεί‐
κτη ιξώδους.
Η χρήση λαδιού κινητήρα ποιότητας
μόλις ACEA A1/B1 ή μόλις
ACEA A5/B5 απαγορεύεται, διότι
μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέ‐
σει ζημιά στον κινητήρα υπό συγκε‐
κριμένες συνθήκες λειτουργίας.

Ψυκτικό και αντιψυκτικό

Χρησιμοποιείτε μόνο αντιψυκτικό μα‐
κράς διάρκειας ζωής (LLC) τύπου ορ‐
γανικών οξέων.
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Σε χώρες με ήπιο κλίμα, το ψυκτικό
παρέχει προστασία έως και τους
-35 °C περίπου. Σε χώρες με ψυχρό
κλίμα, το ψυκτικό παρέχει προστασία
έως και τους -50 °C περίπου. Αυτή η
συγκέντρωση πρέπει να διατηρείται
για όλο το χρόνο.
Η συγκέντρωση του αντιψυκτικού
πρέπει να διατηρείται σε επαρκή επί‐
πεδα.
Τα πρόσθετα ψυκτικού που προορί‐
ζονται για πρόσθετη αντιδιαβρωτική
προστασία ή στεγανοποίηση μικρών
διαρροών μπορεί να προκαλέσουν
προβλήματα λειτουργίας. Τυχόν
αξιώσεις για ζημιές που οφείλονται
στη χρήση προσθέτων ψυκτικού δεν
γίνονται δεκτές.

Υγρό φρένων

Χρησιμοποιείτε μόνο το εγκεκριμένο
υγρό φρένων σε αυτό το αυτοκίνητο
(DOT 4).
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.

Υγρό υδραυλικού συστήματος
διεύθυνσης

Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό Dexron VI.

Λάδι μηχανικού κιβωτίου
ταχυτήτων

Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό XGP
SAE75W85W.

Λάδι αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων

Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό ESSO
JWS3317.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
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Αριθμός πλαισίου
οχήματος

Πινακίδα αριθμού πλαισίου

Ο αριθμός πλαισίου οχήματος βρίσκε‐
ται κάτω από την έδρα του πίσω κα‐
θίσματος.

Η πινακίδα είναι κολλημένη κοντά στο
μάνδαλο της πόρτας του οδηγού.

Τύπος 1

Αριθμός πλαισίου οχήματος ....... 221
Στοιχεία οχήματος ...................... 223
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Τύπος 2

Η πινακίδα είναι κολλημένη κοντά στο
μάνδαλο της πόρτας του συνοδηγού.
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Στοιχεία οχήματος
Στοιχεία κινητήρα

Εμπορική ονομασία
Κινητήρας
Κωδικός αναγνώρισης κινητήρα

1.0 Βενζίνη
1.0D
LMT

1.2 Βενζίνη
1.2D
LMU

Αριθμός κυλίνδρων

4

4

Κυβισμός [cm3]

995

1206

Ισχύς κινητήρα [kW]

50

60

σε σ.α.λ.

6400

6400

Ροπή [Nm]

93

111

σε σ.α.λ.

4800

4800

Τύπος καυσίμου

Βενζίνη

Βενζίνη

συνιστώμενος

95

95

επιτρεπόμενος

Πάνω από 95

Πάνω από 95

Αριθμός οκτανίων RON

223
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Επιδόσεις
Κινητήρας
Τελική

ταχύτητα1)

1.0D

1.2D

154

164

[km/h]

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Κατανάλωση καυσίμου - εκπομπές CO2
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς υδραυλικό τιμόνι / Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με υδραυλικό τιμόνι.
Κινητήρας

1.0D (χωρίς ESC)

1.0D (ESC)

1.2D (χωρίς ESC)

1.2D (ESC)

εντός πόλης [l/100 km]

6,2/6,6

-/6,6

6,3/6,6

-/6,6

εκτός πόλης [l/100 km]

4,0/4,2

-/4,1

4,0/4,2

-/4,1

μικτός κύκλος [l/100 km]

4,8/5,1

-/5,0

4,9/5,1

-/5,0

CO2 [g/km]

113/119

-/118

114/119

-/118

1)

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.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Βάρος οχήματος
Ελάχιστο απόβαρο, με τον οδηγό (75kg)
Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς υδραυλικό τιμόνι Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με υδραυλικό τιμόνι
[kg] 1.0D

932

939

1.2D

932

939

Μέγιστο απόβαρο, με τον οδηγό (75kg)
Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς υδραυλικό τιμόνι Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με υδραυλικό τιμόνι
[kg] 1.0D

1047

1065

1.2D

1047

1065

Μικτό βάρος οχήματος
Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς υδραυλικό τιμόνι Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με υδραυλικό τιμόνι
[kg] 1.0D

1347

1367

1.2D

1347

1367

Διαστάσεις οχήματος
Μήκος [mm]

3640

Πλάτος χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες [mm]

1597

Πλάτος με δύο εξωτερικούς καθρέπτες [mm]

1910
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Ύψος (χωρίς κεραία) [mm] χωρίς σχάρα οροφής

1522

Ύψος (χωρίς κεραία) [mm] με σχάρα οροφής

1551

Μήκος δαπέδου χώρου αποσκευών [mm]

548

Πλάτος χώρου αποσκευών [mm]

987

Ύψος χώρου αποσκευών [mm]

435

Μεταξόνιο [mm]

2375

Διάμετρος κύκλου στροφής [m]

9,9

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Χωρητικότητες
Λάδι κινητήρα
Κινητήρας

1.0 DOHC

1.2 DOHC

Με φίλτρο [l]

3,75

3,75

μεταξύ MIN και MAX [l]

2,5/3,5

2,5/3,5

Ρεζερβουάρ
35

Βενζίνη, ονομαστική χωρητικότητα [l]

Πιέσεις ελαστικών
Κινητήρας Ελαστικά

Comfort έως και 3 επιβάτες
μπροστά
πίσω
[kPa/bar]
[kPa/bar]
([psi])
([psi])

ECO έως και 3 επιβάτες
μπροστά
πίσω
[kPa/bar]
[kPa/bar]
([psi])
([psi])

με πλήρες φορτίο
μπροστά
πίσω
[kPa/bar]
[kPa/bar]
([psi])
([psi])

1.0D,
1.2D

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

235/2,35 (34) 235/2,35 (34)

Συμπαγής
420/4,2 (60)
εφεδρικός τροχός

420/4,2 (60)

–

–

420/4,2 (60)

155/80 R13,
155/70 R14,
165/60 R15
165/65 R14

Όλα

420/4,2 (60)
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Πληροφορίες πελατών

Πληροφορίες
πελατών
Καταγραφή στοιχείων οχήματος
και ιδιωτικότητα .......................... 228

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)

■ 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.

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 τα τηλεχειριστήρια που
βρίσκονται 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.
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