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Въведение

Въведение

Въведение

Въведение
Вашият автомобил е комбинация
от напреднала технология,
сигурност, съвместимост с
околната среда и икономичност.
Настоящото ръководство за
експлоатация Ви предоставя
цялата необходима информация
за да можете да карате
автомобила си правилно и сигурно.
Уверете се, че всички пътници са
наясно за възможния риск от
инциденти и наранявания, които
могат да настъпят вследствие на
неправилното използване на
автомобила.
Винаги трябва да спазвате
конкретните закони и правила в
страната, където се намирате.
Тези закони може да се различават
от информацията дадена в
настоящото ръководство.
Когато това ръководство за
експлоатация Ви насочва към
сервиз, ние Ви препоръчваме
Вашия оторизиран сервиз на
Chevrolet.

Всички оторизирани сервизи на
Chevrolet предлагат първокласно
обслужване на приемливи цени.
Опитни механици обучени от
Chevrolet работят в съответствие с
конкретните инструкции на
Chevrolet.
Комплектът с ръководства трябва
винаги да се държи в автомобила
за да Ви е под ръка.

Ръководството ще ви
помогне:
■ Настоящото ръководство описва
всички опции и възможности,
които се предлагат за този
модел. Някои описания,
включително тези за функциите
на дисплея и менюто, може да не
се отнасят за Вашия автомобил
поради варианта на модела,
конкретни за дадена страна
спецификации, специално
оборудване и аксесоари.
■ от главата "Накратко" да
получите начална информация.
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■ Таблицата със съдържанието в
началото на ръководството и във
всяка глава показва къде се
намира информацията.
■ Азбучният указател ще ви улесни
в търсенето на конкретна
информация.
■ Ръководството за експлоатация
се отнася за автомобили с ляво
разположен волан. Работата с
автомобила е подобна и при
дясно разположен волан.
■ Ръководството за експлоатация
използва заводските означения
на двигателите. Съответните
търговски обозначения се
намират в главата "Технически
данни".
■ Инструкциите свързани с
посоките, напр. наляво или
надясно, напред или назад,
винаги трябва да се разбират
спрямо посоката на движение.
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Въведение

■ Надписите на дисплея на
автомобила може да не
поддържат вашия език.
■ Съобщенията на дисплея и
надписите в интериора на
автомобила са показани с
удебелен шрифт.

произшествие или нараняване.
Неспазването на тази
информация може да доведе до
нараняване.

Опасност,
предупреждение и
внимание

Текстът отбелязан с Внимание
съдържа информация относно
възможни щети по автомобила.
Неспазването на тази
информация може да доведе до
щети по автомобила.

9 Опасност
Текстът означен с 9 Опасност
информира относно риск от
фатално нараняване.
Неспазването на тази
информация може да доведе до
опасност за живота.

9 Предупреждение
Текстът означен с
9 Предупреждение дава
информация относно риск от

Внимание

Символи
Препратката към дадена страница
се означава с 3. 3, което значи "виж
страница".
Пожелаваме Ви много часове на
приятно шофиране.
Chevrolet

Въведение
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Накратко

Накратко

Отключване на
автомобила

Първоначална
информация

Дистанционно
радиоуправление

Натиснете бутона c за да
отключите вратите и багажника.
Отворете вратите чрез дръпване
на дръжките, а за да отворите
вратата на багажника, натиснете
бутона под декоративната
лайстна.

Дистанционно радиоуправление
3 22, Система за централно
заключване 3 24, Багажник
3 27.

Накратко

Регулиране на седалката

Облегалка на седалката

Височина на седалката

Дръпнете ръкохватката, нагласете
наклона и освободете
ръкохватката. Позволете на
седалката да се заключи с
щракване. При регулирането не се
облягайте на облегалката.
Регулиране на седалката 3 40,
Положение на седалката 3 39.

Помпане с лоста
помпане
= повдигане
нагоре
помпане
= спускане
надолу

Положение на седалката

Дръпнете ръчката, плъзнете
седалката, освободете ръчката.
Регулиране на седалката 3 40,
Положение на седалката 3 39.

Седалки 3 40, Положение на
седалката 3 39.
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Накратко

Регулиране на
облегалките за глава

За да регулирате височината
дръпнете облегалката за глава
нагоре. За да преместите
облегалката за глава надолу
натиснете фиксатора и я бутнете в
посока надолу.

Предпазен колан

Дръпнете облегалката за глава
напред - тя може да се застопори в
няколко позиции.
За да върнете автоматично в задна
позиция облегалката за глава,
дръпнете я леко напред.
Облегалки за глава на втори и
трети ред седалки 3 37.

Издърпайте предпазния колан и го
заключете в закопчалката му.
Коланът не бива да е усукан и
трябва да прилепва плътно към
тялото. Облегалката на седалката
не бива да бъде наклонена
прекалено много назад
препоръчителен ъгъл на наклона:
(около 25°).
За да освободите предпазния
колан, натиснете червения бутон
върху закопчалката на колана.

Накратко
Предпазни колани 3 47, Система
на въздушните възглавници 3 51,
Положение на седалката 3 39.

Настройване на
огледалото

Външни огледала

Вътрешно огледало

Регулирайте с лостчето от долната
страна за да намалите
заслепяването.
Вътрешно огледало 3 32,
Автоматично противозаслепяващо
огледало 3 33.

Изберете съответното външно
огледало и го регулирайте.
Електрическо регулиране 3 30,
Асферични външни огледала
3 30, Сгъване на външните
огледала 3 31, Отопляеми
външни огледала 3 31.
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Накратко

Регулиране на волана

Отключете лоста, настройте
волана, блокирайте лоста и
проверете дали е заключен добре.
Не регулирайте волана докато не
спрете автомобила и не
освободите ключалката на волана.
Система на въздушните
възглавници 3 51, Позиции на
запалването 3 245.

Накратко

Общ преглед на таблото с прибори
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Накратко
Ключ за светлините ......... 109

8

Предни фарове за мъгла . 112
Задна светлина за мъгла 112

2
3

Осветлението на
арматурното табло ........... 113
Странични
вентилационни дюзи ......... 241
Мигачи, светлинен
клаксон, къси и дълги
светлини ........................... 112
Осветление при
излизане ............................ 115

4
5

6
7

Работа с центъра за
информация на водача ....... 90
Прибори .............................. 78
Клаксон ............................... 72
Въздушна възглавница
за шофьора ......................... 55
Център за информация
на водача ............................. 90
Дистанционно
управление за
системата
Инфотейнмънт ................... 71

9
10
11
12

13
14

Чистачки и система за
измиване на предното
стъкло ................................... 72
Задна чистачка, задна
система за измиване ........... 74
Централни
вентилационни дюзи ........ 241
Система Инфотейнмънт . . 128
Информационен дисплей . . 93
LED (светодиод) за
състоянието на
алармената система
против кражба .................... 28
Бутон за отделение за
съхранение ......................... 65
Система за тракшън
контрол (контрол на
сцеплението) .................... 258
Електронна
стабилизираща
система ............................. 258
ЕCO бутон за система
старт/стоп .......................... 247

15 Въздушна възглавница
за предния пътник .............. 55
16 Жабка .................................. 66
17 Контролна лампа за
деактивиране /
активиране на въздушни
възглавници ........................ 57
Контролна лампа за
предпазен колан на
пътника отпред ................... 84
18 Отопление, вентилация,
система за климатичен
контрол ............................... 232
19 Аварийни
предупредителни
светлини ........................... 111
20 Механична скоростна
кутия .................................. 255
Скоростен лост,
автоматична скоростна
кутия .................................. 252
21 Система за централно
заключване .......................... 24
22 Педал за газта .................. 245

Накратко
23 Контакт за запалване с
ключалка за волана ......... 245
24 Спирачен педал ............... 256
25 Педал на съединителя .... 244
26 Регулиране на волана ....... 71
27 Круиз контрол (система
за поддържане на
дадена скорост) ................. 260
28 Ръчка за освобождаване
капака на двигателя ......... 279
29 Отделение за вещи,
кутия с предпазители ....... 301
30 Системи за помощ при
паркиране .......................... 261

Външни светлини
Ключ за светлините

Завъртете:
7 = Изключени светлини
8 = Габарити
9 = Предни светлини

Ключ за светлините с
Автоматичен контрол на
светлините

13

14

Накратко

Завъртете:
Авто = Автоматичен контрол на
светлините: Предните и
страничните светлини се
включват и изключват
автоматично в зависимост
от външните условия на
осветеност.
m
= Активиране или
деактивиране на
автоматичния контрол на
светлините, ключът се
връща обратно на AUTO.
8 = Габарити
9 = Предни светлини
Осветление 3 109.

Светлини за мъгла

Натиснете
> = предни фарове за мъгла
r = задна светлина за мъгла

Светлинен клаксон, дълги и
къси светлини

светлинен
= дръпнете лоста
клаксон
дълги свет‐
= натиснете лоста
лини
напред
къси светлини = натиснете или
дръпнете лоста
Дълги светлини 3 110, светлинен
клаксон 3 111, автоматичен
контрол на светлините 3 110.

Накратко
Сигнали при завой и смяна на
платното

Аварийни предупредителни
светлини

дясно

Включва се с бутона ¨.
Аварийни предупредителни
светлини 3 111.

ляво

= преместете
лоста нагоре
= преместете
лоста надолу

Сигнали при завой и смяна на
лентата 3 112.

Клаксон

Натиснете j
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Накратко

Системи за измиване и
избърсване

Чистачки на предното стъкло
3 72, Подмяна на чистачка
3 290.

Система за измиване на
предното стъкло

Чистачки на предното стъкло

2 = бързо
1 = бавно
P = интервален режим на бърсане
или автоматичен режим на
бърсане със сензор за дъжд
§ = изключено
За еднократно избърсване при
изключени чистачки, натиснете
лоста надолу.

Дръпнете лоста.
Система за измиване на предното
стъкло 3 72, Течност за измиване
3 287.

Накратко

Климатичен контрол

Чистачка и система за
измиване на задното стъкло

Натиснете бутона за да активирате
чистачката на задното стъкло:
горно поло‐
= непрекъснат
жение
режим на работа
долно поло‐
= интервален
жение
режим
средно поло‐ = изключено
жение
Чистачка/система за измиване на
задното стъкло 3 74.
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Отопляемо задно стъкло,
отопляеми външни огледала

Натиснете лоста.
Върху задното стъкло се напръсква
измиваща течност и чистачката
прави няколко маха.
Отоплението се включва чрез
натискане на бутона Ü.
Отопляемо задно стъкло 3 34.
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Накратко

Подсушаване и размразяване
на прозорците

Натиснете бутона V.
Завъртете копчето за
температурата в позицията за найтопло.
Включете охлаждането n.
Включване на отоплението на
задното стъкло Ü.
Система за климатичен контрол
3 232.

Скоростна кутия

Автоматична скоростна кутия

Механична скоростна кутия

Заден ход: при неподвижен
автомобил натиснете педала на
съединителя, дръпнете пръстена
на скоростния лост и включете
предавката.
Ако предавката не се включи,
поставете скоростния лост в
неутрално положение, освободете
педала на съединителя и го
натиснете отново, след това
повторно изберете предавката.
Механична скоростна кутия 3 255.

P
R
N
D

=
=
=
=

паркиране
заден ход
неутрална
предавка за движение

Ръчен режим: преместете
скоростния лост от D наляво.
< = по-висока предавка
] = по-ниска предавка
Скоростният лост може да бъде
изваден от P само при включено
запалване и натиснат спирачен
педал. За да включите P или R,
натиснете освобождаващия бутон.

Накратко
Автоматична скоростна кутия
3 252.

Потегляне
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Стартиране на двигателя

Преди потегляне проверете

■ Налягането и състоянието на
гумите 3 305, 3 349.
■ Нивото на маслото в двигателя и
нивата на работните течности
3 284.
■ Всички прозорци, огледала,
външно осветление и табели с
регистрационния номер трябва
да са почистени от кал, сняг и лед
и да са изправни.
■ Правилно положение на
седалките, предпазните колани и
огледалата 3 39, 3 49,
3 30.
■ Проверете функционирането на
спирачките при ниска скорост,
особено ако спирачките са
овлажнени.

■ Завъртете ключа в положение 1.
■ Завъртете леко волана за да
освободите ключалката му.
■ Механична скоростна кутия:
натиснете педала на
съединителя.
■ Автоматична скоростна кутия:
натиснете спирачния педал и
преместете скоростния лост в
положение P или N.
■ Не подавайте газ.
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Накратко

■ Дизелови двигатели: завъртете
ключа в положение 2, за да
включите предварителното
подгряване, докато контролният
индикатор ! изгасне.
■ Завъртете ключа в положение 3
и го отпуснете, когато двигателят
заработи.
Преди да повторите стартирането
или за да изключите двигателя,
завъртете ключа обратно в 0.

Система "стоп/старт"

Ако автомобилът се движи с ниска
скорост или е неподвижен и са
изпълнени определени условия,
активирайте Autostop, както
следва:
■ Натиснете педала на
съединителя
■ поставете скоростния лост в
неутрално положение
■ отпуснете педала на
съединителя
Autostop се обозначава от
стрелкана в положение
AUTOSTOP на тахометъра.

За рестартиране на двигателя
натиснете педала на съединителя
отново.
Система "стоп/старт" 3 247.

Накратко

Паркиране
■ Винаги натягайте ръчната
спирачка без да натискате
освобождаващия бутон. Върху
наклони натягайте ръчната
спирачка колкото може по-силно.
За да намалите силата за
задействане в същото време
натиснете и крачната спирачка.
■ Изключете двигателя и
запалването. Завъртете ключа
за запалване в положение 0,
извадете го и завъртете волана
докато усетите, че е заключен.
При автомобили с автоматична
скоростна кутия преместете
скоростния лост в положение P и
извадете ключа.
■ Ако автомобилът се намира на
хоризонтален терен или върху
възходящ наклон, включете на
първа предавка или поставете
скоростния лост в положение P
преди да изключите
запалването. При възходящ
наклон завъртайте предните
колела навън от бордюра.

■
■
■
■

■

■

Ако автомобилът се намира
върху низходящ наклон,
включете на задна предавка или
поставете скоростния лост в
положение P преди да изключите
запалването. Завъртете
предните колела към бордюра.
Затворете прозорците и люка на
покрива.
Заключете автомобила с бутон
e на дистанционното
управление.
Включете алармената система
3 28.
Не паркирайте автомобила
върху леснозапалима
повърхност. Високата
температура на системата за
изгорелите газове може да
подпали повърхността.
Вентилаторите за охлаждане на
двигателя могат да продължат
да работят след изключване на
двигателя 3 278.
След работа при високи обороти
или голямо натоварване на
двигателя, оставете дизеловия
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двигател да работи за малко при
ниско натоварване или
изключена скорост за около 1
до2 минути, преди да го изгасите,
с цел предпазване на
турбокомпресора.
Ключове, ключалки 3 22.
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Ключове, врати, прозорци

Ключове, врати,
прозорци

Ключове, ключалки
Ключове

Дистанционното
радиоуправление

Резервни ключове
Ключове, ключалки .................... 22
Врати ........................................... 27
Охрана на автомобила .............. 27
Външни огледала ....................... 30
Вътрешни огледала ................... 32
Прозорци .................................... 33
Покрив ......................................... 35

Номерът на ключа е записан на
снемаем етикет.
Номерът на ключа трябва да се
съобщи при поръчката на резервни
ключове, тъй като той е част от
системата на имобилайзера.
Ключалки 3 326.

Натиснете бутона за да разгънете
ключа. За да сгънете ключа първо
натиснете бутона.

Използва се за задействане на:
■ Система за централно
заключване
■ Алармена система
Дистанционното радиоуправление
има обсег на действие от
приблизително 25 метра. Обсегът
на действие може да намалее
вследствие на външни
въздействия.

Ключове, врати, прозорци
Мигащите предупредителни
светлини потвърждават
действието.
Отнасяйте се грижливо с
дистанционното управление,
пазете го от влага и високи
температури и избягвайте
ненужното му използване.

интервали електрозахранването се
прекъсва за кратко време
■ Смущение от по-мощни
радиовълни от други източници
Отключване на автомобила 3 24.

Неизправност

Някои настройки могат да се
променят в менюто Settings
(Настройки) на
информационния дисплей.
Персонализиране на автомобила
3 101.

Ако системата за централно
заключване не може да се
задейства чрез дистанционното
управление, това може да се
дължи на следното:
■ Надхвърлен обсег
■ Прекалено ниско напрежение на
батерията
■ Често използване на
дистанционното управление
извън обсега му, което изисква
ново синхронизиране
■ Претоварване на системата за
централно заключване поради
задействането й през кратки
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Използваните акумулатори не
спадат към битовите отпадъци. Те
трябва да се изхвърлят на
определените за рециклиране
места.

Основни настройки

Смяна на батерията на
дистанционното
радиоуправление

Сменете батерията веднага щом
намалее обхватът на действие.

Разгънете ключа и отворете
секцията. Подменете батерията
(тип на батерията: CR 2032), като
внимавате за поставянето й в
правилно положение. Затворете
секцията и синхронизирайте
дистанционното управление.
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Ключове, врати, прозорци

Запаметени настройки
При всяко изваждане на ключа от
превключвателя за запалване
следните настройки се
запаметяват автоматично от
ключа:
■ Електронна система за
климатичен контрол
■ Светлини
■ Система Инфотейнмънт
■ Електронни ключалки на вратите
Запазените настройки
автоматично се използват
следващия път, когато
запаметеният ключ се постави в
превключвателя за запалване и се
завърти в позиция 1.
Персонализиране на автомобила
3 101.

Система за централно
заключване
Отключва и заключва вратите,
багажното отделение и капака на
резервоара.

Вратите се отключват и отварят с
дръпване на вътрешната ръчка.
Съобщение
В случай на по-сериозно
произшествие автомобилът се
отключва автоматично.

Отключване
Дистанционно радиоуправление

багажното отделение и капака на
резервоара натиснете бутона c
два пъти.
■ За да отключите всички врати,
багажното отделение и капака на
резервоара натиснете
еднократно бутона c.
Настройките могат да се променят
в менюто Settings (Настройки) на
информационния дисплей.
Персонализиране на автомобила
3 101.
Настройките могат да се запаметят
за използвания ключ, запаметени
настройки 3 24.

Заключване
Дистанционно радиоуправление
Затворете вратите, багажното
отделение и капака на резервоара.
Натиснете бутона c.
Възможни са две настройки:
■ За да отключите само
шофьорската врата натиснете
еднократно бутона c, а за да
отключите всички врати,

Ключове, врати, прозорци
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Неизправност в
дистанционното управление
или системата
Отключване

Натиснете бутона e.
Ако вратата на шофьора не е
затворена добре, системата за
централно заключване няма да
работи.

Бутони за централно
заключване

Системата заключва и отключва
всички врати, багажното
отделение и капака на резервоара.

Натиснете бутона e за да
заключите.
Натиснете бутона c за да
отключите.
Ако ключът е в контакта за
запалване, заключването е
възможно само, ако са затворени
всички врати.

Отключете ръчно шофьорската
врата като завъртите ключа в
ключалката. Включете
запалването и натиснете бутона за
централно заключване c за да
отключите всички врати, багажното
отделение и капака на резервоара.
За да деактивирате заключващата
система против кражба включете
запалването.
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Ключове, врати, прозорци

Заключване
Включете запалването и натиснете
бутона за централно заключване e
за да заключите вратите,
багажното отделение и капака на
резервоара. След това затворете
вратата на шофьора и я заключете
отвън с ключа.

шофьора и я заключете отвън с
ключа. Капакът на резервоара за
гориво и вратата на багажника не
могат да се заключат.

Ключалки за деца

Неизправност в системата за
централно заключване
Отключване
Отключете ръчно шофьорската
врата като завъртите ключа в
ключалката. Можете да отворите
другите врати като използвате
двукратно вътрешната дръжка.
Капакът на резервоара не може да
се отвори. За да деактивирате
заключващата система против
кражба включете запалването
3 28.
Заключване
Натиснете надолу заключващите
щифтове на всички врати, с
изключение на вратата на водача.
След това затворете вратата на

Внимание
Не дърпайте ръкохватката от
вътрешната страна на вратата,
когато предпазната ключалка за
деца е в заключено положение.
Това може да повреди
вътрешната ръкохватка на
вратата.
С помощта на ключ или подходяща
отверка завъртете в хоризонтално
положение предпазните ключалки
за деца в задните врати. Вратите
не могат да се отворят отвътре. За
да деактивирате предпазните
ключалки за деца завъртете ги във
вертикално положение.

9 Предупреждение
Използвайте предпазните
детски ключалки винаги, когато
на задните седалки има деца.

Ключове, врати, прозорци

Врати
Багажно отделение
Отваряне

Натиснете бутона под отливката на
багажната врата.

9 Опасност
Не карайте с отворена или
открехната врата на багажника,
напр. при превозване на
обемисти товари, тъй като
отровните изгорели газове,

които са безцветни и нямат
мирис могат да навлязат в
купето. Това може да
предизвика припадък и дори
смърт.
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Охрана на
автомобила
Механична заключваща
система против кражби

Внимание

9 Предупреждение

За да избегнете повредата на
вратата на багажника, преди да
я отворите проверете дали
няма някакви препятствия над
главата ви, като врата на гараж
например. Винаги
проверявайте зоната на
отваряне над и зад вратата на
багажника.

Не използвайте системата, ако
в автомобила има хора! Вратите
не могат да се отключат
отвътре.

Съобщение
Монтирането на тежки аксесоари
върху задната врата може да й
попречи да остава отворена.

Затваряне

Не натискайте бутона под
лайстната докато затваряте,
защото това ще отключи вратата
отново.

Системата заключва двойно
всички врати. Всички врати трябва
да са затворени, в противен случай
системата не може да се активира.
Ако запалването е било включено,
вратата на водача трябва да се
отвори и затвори веднъж, за да се
осигури автомобилът.
Отключването на автомобила
деактивира механичната
заключваща система против
кражба. Това не е възможно с
бутона за централно заключване.
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Ключове, врати, прозорци

Активиране

■ Наклона на автомобила,
например дали е повдигнат
■ Запалване

Активиране

Съобщение
Промени в интериора на
автомобила, като употребата на
калъфки за седалките, както и
отварянето на прозорците или
люка на покрива, могат да влошат
функционирането на следенето
на купето.

Активиране без следене на
вътрешността на купето и
наклона на автомобила
Натиснете e на дистанционното
управление двукратно в рамките
на 15 секунди.

Алармена система
Алармената система следи:
■ Врати, капак на багажника, капак
на двигателя
■ Купето включително и
намиращия се в съседство
багажник

■ Активира се автоматично
30 секунди след заключване на
автомобила (инициализиране на
системата), или
■ Дистанционно радиоуправление:
пряко, чрез повторно натискане
на e след заключване

Изключете следенето на купето и
на наклона на автомобила, ако в
него има оставени животни, тъй
като при силни ултразвукови

Ключове, врати, прозорци
сигнали или движения да се
задейства алармата. Изключвайте
също и когато автомобилът бива
превозван на ферибот или влак.
1. Затворете вратата на
багажника, капака на
двигателя, прозорците и люка
на покрива.
2. Натиснете бутона o. LED в
бутона o светва.
3. Затворете вратите.
4. Включете алармената система.

Светодиод за статуса

В сензора в горната част на
арматурното табло е вграден
светодиод за статус.
Статус по време на първите
30 секунди след активирането на
алармената система:
Светодиодът = тест, активиране
свети
със закъснение.
LED мига
= вратите,
бързо
багажникът или
капакът на
двигателя не са
добре затворени
или в системата
има
неизправност.
Статус след активиране на
системата:
LED мига = системата е
бавно
активирана.
В случай на неизправност
потърсете помощта на сервиз.

29

Изключване

Отключването на автомобила чрез
натискане на бутона c или
дръпване на дръжката на врата
деактивира алармената система.

Аларма

Аларменият сигнал може да бъде
спрян чрез натискане на бутон на
дистанционното управление или
чрез включване на запалването.
Алармената система против
кражба може да се деактивира
само чрез натискане на бутона c
или включване на запалването.
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Ключове, врати, прозорци

Имобилайзер
Системата е вградена в контакта
на запалването и проверява дали
двигателят може да бъде
стартиран с използвания ключ.
След като транспондерът в ключа
се разпознае, автомобилът може
да се стартира.
Имобилайзерът се активира
автоматично, след като ключът
бъде изваден от превключвателя
за запалване.
Ако контролната лампа d мига или
свети при включено запалване,
налице е неизправност в
системата - двигателят не може да
бъде стартиран. Изключете
запалването и опитайте да
стартирате отново.
Ако контролната лампа
продължава да мига или свети,
опитайте да стартирате двигателя
с помощта на резервния ключ и се
обърнете за помощ към сервиз.

Съобщение
Имобилайзерът не заключва
вратите. След напускане на
автомобила винаги го
заключвайте и активирайте
алармената система 3 24, 3 28.
Контролен индикатор (лампа) d
3 30.

Външни огледала
Изпъкнало огледало
Външното изпъкнало огледало
намалява мъртвите зони на
видимост. Формата на огледалото
прави предметите да изглеждат помалки, което влияе върху
преценката на разстоянията.

Електрическо
регулиране

Ключове, врати, прозорци
Изберете съответното външно
огледало като завъртите бутона
наляво (L) или надясно (R).
След това завъртете бутона за да
нагласите огледалото.
В положение 0 нито едно от
огледалата не е избрано.

достатъчно голяма сила.
Наместете обратно огледалото
като натиснете леко корпуса му.

Електрическо сгъване

Сгъваеми огледала

9 Предупреждение
Винаги регулирайте огледалата
добре и при каране ги
използвайте за да увеличите
видимостта си за обекти и други
превозни средства, намиращи
се около Вас. Не карайте със
сгънато външно огледало за
обратно виждане.

Отопляеми огледала

От съображения за безопасност на
пешеходците, външните огледала
се извъртат от нормалното си
положение, ако бъдат блъснати с

Завъртете бутона в положение 7,
след това го натиснете надолу. И
двете външни огледала се сгъват.
Натиснете отново бутона надолу двете външни огледала се връщат
в начално положение.
Ако огледало сгънато с помощта на
електрическото задвижване се
разгъне ръчно, натискането на
бутона ще разгъне само другото
огледало.
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Задейства се чрез натискане на
бутона Ü.
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Ключове, врати, прозорци

Отоплението работи при работещ
двигател и се изключва
автоматично след известно време.

Вътрешни огледала
Огледало с ръчно
противозаслепяващо
регулиране

Огледало за наблюдение на
деца

Натиснете, за да извадите
огледалото за наблюдение на
деца.
За да намалите заслепяването
дръпнете лостчето от долната
страна на корпуса на огледалото.

Ключове, врати, прозорци

Огледало с автоматично
противозаслепяващо
регулиране

Прозорци
Прозорци с ръчно
задвижване
Прозорците на вратите могат да се
отварят и затварят чрез завъртане
на ръчката на прозореца.
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Електрическите прозорци действат
■ при включено запалване,
■ в рамките на 10 минути след
изключване на запалването.
След изключване на запалването
работата с прозорците не е
възможна при отваряне на предна
врата.

Електрически прозорци
9 Предупреждение

Заслепяването през нощта от
превозните средства идващи отзад
се намалява автоматично.

Бъдете внимателни, когато
задвижвате електрическите
прозорци. Съществува риск от
нараняване, особено за децата.
Ако на задната седалка има
деца, включете детската
предпазна система за
електрическите прозорци.
Наблюдавайте внимателно
прозорците при тяхното
затваряне. Уверете се, че при
движението им нищо няма да
бъде защипано.

Можете да задействате бутона за
съответния прозорец като го
натиснете за да отворите или го
дръпнете за да затворите.
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Работа със системата

Леко натискане или дръпване до
първия ограничител: прозорецът
се движи надолу или нагоре докато
бутонът е задействан.
Силно натискане или дръпване до
втория ограничител и след това
отпускане: прозорецът се спуска и
качва автоматично.
За да спрете движението му
задействайте бутона още веднъж в
същата посока.

Предпазна система за деца на
задните прозорци

Натиснете бутона z за да
деактивирате електрическите
прозорци на задните врати светодиодът светва. За
активиране натиснете z отново.

Отопление на задното
стъкло

Претоварване

Ако прозорците се задействат
многократно в рамките на кратки
интервали, тогава действието им
се изключва за известно време.

Инициализиране на
електрическите прозорци

Ако прозорците не могат да бъдат
затворени автоматично (напр. след
откачане на акумулатора),
активирайте електрониката на
прозорците както следва:
1. Затворете вратите.
2. Включете запалването.
3. Затворете напълно прозореца
и задръжте бутона дръпнат още
2 секунди.
4. Повторете действието за всеки
прозорец.

Задейства се чрез натискане на
бутона Ü.
Отоплението работи при работещ
двигател и се изключва
автоматично след известно време.

Ключове, врати, прозорци
Внимание
Не ползвайте остри
инструменти или абразивни
препарати, когато почиствате
задното стъкло.
Старайте се да не драскате по
проводниците на нагревателя и
да не ги повредите, когато
почиствате или работите около
задното стъкло.

Слънчеви сенници
За предпазване на очите от
заслепяване сенниците могат да се
обръщат надолу и да се завъртат
настрани.
Ако сенниците имат вградени
огледала, по време на път техните
капаците трябва да са затворени.
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Покрив
Люк на покрива
9 Предупреждение
Бъдете внимателни, когато
задвижвате люка на покрива.
Съществува риск от
нараняване, особено за децата.
Наблюдавайте внимателно
движещите се части. Уверете
се, че при движението им нищо
няма да бъде защипано.
Функциониране на люка на покрива
■ при включено запалване,
■ в рамките на 10 минути след
изключване на запалването,
След изключване на запалването
работата с люка не е възможна при
отваряне на предна врата.

Отваряне и затваряне

Натиснете леко p или r до
първия ограничител: люкът се
отваря или затваря докато бутонът
е задействан.
Натиснете силно p или r до
втория ограничител и след това
отпуснете: люкът автоматично се
отваря или затваря с активирана
защитна функция. За да спрете
движението задействайте бутона
още веднъж.

Повдигане и затваряне

Натиснете q или r: люкът се
повдига или затваря автоматично.
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Ключове, врати, прозорци

Слънчева щора

Слънчевата щора е с ръчно
задвижване.
Затворете или отворете
слънчевата щора като я плъзнете.
Когато люкът е отворен,
слънчевата щора е винаги
отворена.

Общи съвети
Защитна функция
Ако люкът срещне съпротива при
автоматичното си затваряне, той
бива спрян незабавно и се отваря
отново.
Отменяща защитна функция
В случай на трудности при
затварянето поради заледяване и
други подобни, задръжте бутона
r натиснат докато люкът се
затвори.

Инициализиране след
прекъсване на захранването

След прекъсване на захранването,
управлението на люка на покрива
може да е възможно само до
ограничена степен. Системата
трябва да се инициализира в
сервиз.

Седалки, облегалки

Седалки, облегалки
Облегалки за глава .................... 37
Предни седалки ......................... 39
Задни седалки ............................ 42
Предпазни колани ...................... 47
Система на въздушните въз‐
главници ..................................... 51
Предпазни седалки за деца ...... 59
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Облегалки за глава
Положение
9 Предупреждение
Карайте само с правилно
нагласена облегалка за глава.
Свалените или неправилно
поставени облегалки за глава в
случай на сблъсък могат да
причинят сериозни
наранявания на врата и
главата.
Нагласете добре облегалките
за глава преди да потеглите.

Горният край на облегалката за
глава трябва да бъде на нивото на
горната част на главата. Ако при
много високи пътници това не е
възможно, нагласете облегалката
в най-високо положение, а при
ниски пътници я нагласете в найниско положение.
Това не е възможно при
облегалките за глави на третия ред
седалки.
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Облегалки за глава на
предните седалки

Има два различни типа облегалки
за глави на предните седалки, в
зависимост от оборудването на
автомобила.
■ Регулиране на височина и
разстояние
■ Регулиране само на височина

За да преместите облегалката за
глава надолу натиснете фиксатора
и я бутнете в посока надолу.
Регулиране на разстояние

Облегалки за глава на втория
ред седалки
Регулиране на височината

Регулиране на височината

Дръпнете облегалката за глава
напред - тя може да се застопори в
няколко позиции.
За да върнете автоматично в задна
позиция облегалката за глава,
дръпнете я леко напред.
Издърпайте облегалката за глава
нагоре.

Издърпайте облегалката за глава
нагоре.
За да преместите облегалката за
глава надолу натиснете фиксатора
и я бутнете в посока надолу.

Сваляне

Натиснете и двете езичета,
дръпнете облегалката за глава
нагоре и я извадете.

Седалки, облегалки
Облегалки за глава на третия
ред седалки
Сгъване на облегалките за глава
нагоре

Предни седалки
Положение на седалката
9 Предупреждение
Шофирайте само с правилно
нагласена седалка.

Натиснете облегалката за глава
назад, докато се чуе, че се
захваща.

9 Предупреждение
Ако дадена седалка се
използва, съответната
облегалка за глава трябва да се
разгъне нагоре.

■ Седнете колкото е възможно понавътре в седалката. Нагласете
разстоянието между седалката и
педалите така, че краката ви да
са леко свити, когато натискате
педалите. Плъзнете седалката
на предния пътник докрай назад.
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■ Облегнете се с рамене колкото е
възможно по-добре на
облегалката. Нагласете наклона
на облегалката така, че лесно да
достигате волана с леко свити
ръце. Поддържайте контакта
между раменете и облегалката,
когато въртите волана. Не
накланяйте облегалката на
седалката прекалено силно
назад. Препоръчваме ви
максимален ъгъл на наклон от
около 25°.
■ Нагласете волана 3 71.
■ Нагласете достатъчна височина
на седалката така, че да
получите ясна видимост във
всички посоки, както и за да
виждате всички прибори. Трябва
да има поне една ръка
разстояние между главата ви и
тавана на автомобила. Бедрата
ви трябва леко да се опират на
седалката без да са натиснати в
нея.
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■ Нагласете облегалката за глава
3 37.
■ Регулирайте височината на
предпазния колан 3 49.

Позициониране на седалката
в дълбочина

Наклон на облегалката за
гръб на седалката

Дръпнете ръчката, плъзнете
седалката, освободете ръчката.

Дръпнете ръкохватката, нагласете
наклона и освободете
ръкохватката. Позволете на
седалката да се заключи с
щракване.
При регулирането не се облягайте
на облегалката.

Регулиране на седалката
9 Опасност
Не сядайте по-близо от 25 см до
волана, за да позволите
безопасното надуване на
въздушната възглавница.

9 Предупреждение
Никога не нагласяйте седалките
по време на движение, тъй като
те могат да се преместят
неконтролируемо.

Седалки, облегалки
Височина на седалката

Сгъване облегалката на
седалката
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повдигнете освобождаващото
лостче докрай, преместете
облегалката в изправено
положение, докато се фиксира.

Облегалка за ръце
Подлакътник на седалката на
водача

Помпане с лоста
помпане
= повдигане
нагоре
помпане
= спускане
надолу

Натиснете облегалките за глава
докрай надолу.
Плъзнете седалката докрай назад.
Повдигнете освобождаващото
лостче докрай и сгънете
облегалката надолу върху
тапицерията на седалката, докато
се фиксира.
Плъзнете седалката напред.
За връщане на облегалката в
първоначално положение,
плъзнете седалката докрай назад,

Подлакътникът може да се движи
нагоре и надолу.
След като подлакътникът бъде
сгънат надолу, може да се
регулира нагоре в 4 стъпки.
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Отопление на седалката

Активирането на отоплението на
предната седалка се извършва
чрез еднократно или многократно
натискане на бутона ß в
контролното копче за
температурата (лява седалка) или
това за скоростта на вентилатора
(дясна седалка) при включено
запалване. Броят на светещите
светодиоди в бутона обозначава
настройката.

Продължителното използване на
най-високата степен не се
препоръчва за хора с чувствителна
кожа.
Отоплението на седалката работи
при работещ двигател и по време
на Autostop.
Система "стоп/старт" 3 247.

Задни седалки
Облегалка за ръце
Подлакътник на втори ред
седалки

Разгънете подлакътника надолу,
като дръпнете ремъка. В
разгънатия подлакътник има
поставки за напитки. Поставки за
чаши 3 66

Седалки, облегалки
9 Предупреждение
Внимавайте, когато използвате
държачите за напитки. Ако се
разлее гореща напитка, тя може
да нарани вас или пътниците ви.
Разлетите течности могат да
повредят вътрешната
тапицерия и електрическите
компоненти.
Не поставяйте други предмети
освен чаши и кутии в държача за
напитки. Въпросните предмети
може да изхвърчат в случай на
внезапно спиране или инцидент
и да наранят пътниците в
автомобила.

Отопление
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Втори ред седалки
9 Предупреждение
При нагласяне на реда седалки
и на облегалките им, пазете
ръцете си от пантите съществува риск от
нараняване.

Сгъване на седалките

Плъзнете облегалките за глави
надолу 3 37.
Активирайте отоплението на
задната седалка с еднократно
натискане на бутон ß в задната
облегалка за ръце. Светодиодът в
бутона светва, когато е активирано
отоплението на задната седалка.
Продължителното използване на
най-високата степен не се
препоръчва за хора с чувствителна
кожа.
Отоплението на седалката работи
при работещ двигател и по време
на Autostop.
Система "стоп/старт" 3 247.

Поставете предпазните колани в
джобовете за колани.
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След това седалката ще се вдигне
автоматично. В случай, че
седалката не се вдигне докрай,
повдигнете я до крайната позиция.
Тази позиция е създадена с цел
лесно влизане на пътници до
третия ред седалки.

Внимание

Дръпнете лоста за освобождаване
нагоре докрай, след което сгънете
напред облегалката за гръб на
седалката.

Никога не сгъвайте облегалката
за гръб, когато задният
централен предпазен колан е
закопчан или изваден.

Ако само ще сгъвате облегалката
за гръб на седалката, натиснете
седалката надолу, докато не се
захване.

9 Предупреждение
Уверете се, че седалката е
захваната добре за пода.

Разгъване на облегалките за
гръб

Преместете облегалката за гръб
във вертикална позиция, докато се
захване.

Седалки, облегалки
Средният заден предпазен колан
може да се заключи, когато
повдигнете облегалката на
седалката. Ако това се случи,
оставете колана да се върне назад
докрай и започнете отново.

Наклон на облегалката за
гръб на седалката

45

Трети ред седалки
9 Предупреждение
При изправяне или сгъване на
седалките пазете ръцете си от
пантите.

Сгъване на седалките
Внимание
Никога не сгъвайте облегалката
за гръб, когато задният
централен предпазен колан е
закопчан или изваден.

Дръпнете ръкохватката, нагласете
наклона и освободете
ръкохватката. Оставете
облегалката за гръб да се захване,
като отпуснете лоста.
При регулиране не се облягайте на
облегалката.

Прокарайте предпазните колани
през държачите за колани, за да се
уверите, че третият ред седалки
няма да заяде при прибиране на
седалките.
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Седалки, облегалки
Етикет от долната страна на
втория ред седалки показва
правилната позиция за седене.

От багажника дръпнете дръжката и
облегалката за глава автоматично
ще се сгъне надолу. Сгънете
облегалката за гръб надолу,
докато се свали на пода на
автомобила.

Разгъване на седалките
9 Предупреждение
Пътниците трябва да пътуват
само в седалки, чиито
облегалки са правилно
нагласени в изправено
положение.

От багажника дръпнете дръжката и
издърпайте седалката нагоре,
докато се чуе, че се захваща.
Прокарайте предпазните колани
през държачите за колани, за да се
уверите, че третият ред седалки
няма да заяде при разгъване на
седалките.

9 Предупреждение
Когато се използва от пътник,
предпазният колан не бива да
се прекарва през държача.

Седалки, облегалки
Натиснете облегалката за глава
назад, докато се чуе, че се
захваща.

Предпазни колани
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9 Предупреждение
Поставяйте предпазния колан
преди всяко пътуване.
Пътниците, които не поставят
предпазните колани,
застрашават останалите
пътници и самите себе си в
случай на инцидент.

9 Предупреждение
Ако дадена седалка се
използва, съответната
облегалка за глава трябва да се
разгъне нагоре.

При рязко увеличаване или
намаляване на скоростта на
автомобила предпазните колани се
заключват за да обезопасят
пътниците.

Предпазните колани са
предвидени за ползване само от
един човек в едно и също време.
Детски предпазни системи
(седалки) 3 59.
Проверявайте периодично за
повреди, замърсяване и правилна
функционалност всички елементи
от системата на предпазните
колани.
Подменете повредените
компоненти. След произшествие
заменете в сервиз коланите и
задействалите се обтегачи на
предпазните колани.
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Съобщение
Уверете се, че предпазните
колани не са повредени или
защипани от обувки или предмети
с остри ръбове. Внимавайте в
механизмите за автоматично
прибиране да не попадне
нечистотия.

Обтегачи на предпазните
колани

Индикатор за незакопчан
предпазен колан за шофьорската
седалка, контролна лампа за
предпазния колан X 3 84.

Ограничители на силата на
обтягане на коланите

На предните седалки
натоварването върху тялото се
намалява посредством частичното
отпускане на колана по време на
сблъсък.

В случай на челен или заден удар
с определена сила коланите на
предните седалки се затягат.

9 Предупреждение
Неправилното боравене (напр.
изваждане или монтиране на
колани или закопчалки) може да
задейства обтегачите с риск от
нараняване.

Задействането на обтегачите на
предпазните колани се обозначава
чрез светенето на контролната
лампа v 3 84.
Влезлите веднъж в действие
обтегачи на предпазните колани
трябва да се заменят в сервиз.
Обтегачите на предпазните колани
могат да се задействат само
веднъж.
Съобщение
Не закрепвайте и не поставяйте
аксесоари и други предмети в
зоната на действие на обтегачите
на предпазните колани. Не
правете никакви промени по
компонентите на обтегачите на
коланите, тъй като това ще
направи невалидно
разрешението за ползването на
автомобила.

Седалки, облегалки

Триточкови предпазни
колани
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Регулиране на височината

Поставяне

Издърпайте плавно предпазния
колан от макарата, прекарайте го
през тялото като внимавате да не
се усуче и вкарайте закопчаващата
планка в закопчалката. По време
на път притягайте често
хоризонталната част на колана
като придърпвате диагоналната му
част.

Отпуснатите и дебелите дрехи
пречат на доброто прилягане на
предпазния колан. Не поставяйте
предмети (напр. ръчни чанти,
мобифони) между колана и тялото
си.

9 Предупреждение
Коланът не трябва да ляга
върху предмети в джобовете на
дрехите ви.

1. Издърпайте леко предпазния
колан.
2. Натиснете бутона.
3. Нагласете височината и
блокирайте.
Нагласете височината така, че
коланът да ляга върху рамото. Той
не бива да минава през врата или
горната част на ръката.
Не настройвайте височината
докато шофирате.
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Сваляне

За да освободите предпазния
колан, натиснете червения бутон
върху закопчалката на колана.

Предпазни колани на третия
ред седалки

Когато не се използва, прокарвайте
предпазния колан през държача за
колан.

Използване на предпазния
колан по време на
бременност

9 Предупреждение
Бедрената част на колана
трябва да минава колкото може
по-ниско за да се избегне натиск
върху корема.

Седалки, облегалки

Система на
въздушните
възглавници
Системата на въздушните
възглавници се състои от няколко
отделни системи.
При задействането си въздушните
възглавници се надуват в рамките
на милисекунди. Те също така
спадат толкова бързо, че това
често остава незабелязано по
време на катастрофа.

9 Предупреждение
Неправилното боравене със
системите на въздушните
възглавници може да
предизвика експлодирането им.
Шофьорът трябва да е седнал
колкото е възможно по-назад,
но така че все още да може да
упражнява контрол над
автомобила. Ако седите
прекалено близо до въздушната

възглавница, тя може да
причини смърт или сериозно
нараняване при надуването си.
За осигуряване на максимална
защита при всички видове
произшествия, всички пътници,
както и шофьорът винаги
трябва да поставят предпазните
колани, за да минимизират
риска от сериозно нараняване
или смърт по време на сблъсък.
Не сядайте и не се накланяйте
ненужно близко до въздушната
възглавница по време на
движение.
Въздушната възглавница може
да причини одраскване на
лицето или на тялото,
нараняване от счупени стъкла
или изгаряне, причинено от
експлозията при надуването на
въздушната възглавница.
Съобщение
Управляващата електроника на
системата на въздушните
възглавници и обтегачите на
коланите се намира в областта на
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централната конзола. Не
поставяйте магнитни предмети в
тази зона.
Не залепвайте нищо върху
капаците на въздушните
възглавници и не ги покривайте с
нищо.
Всяка въздушна възглавница се
отваря само веднъж. Незабавно
заменяйте отворилите се
въздушни възглавници в сервиз.
Не правете никакви промени по
системата на въздушните
възглавници, тъй като това ще
направи невалидно
разрешението за ползването на
автомобила.
Препоръчваме воланът,
арматурното табло, всички
панелни части, уплътнението на
вратите, дръжките и седалките да
се демонтират само от сервиз.
Когато се отвори въздушна
възглавница, може да се чуе силен
шум и да се появи дим. Това е
нормално и не е опасно, но в някои
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случаи може да раздразни кожата
на пътника. Ако раздразнението не
изчезне, потърсете лекар.

9 Предупреждение
Никога не позволявайте деца,
бебета, бременни жени, както и
възрастни или слаботелесни
лица да сядат на предната
пътническа седалка оборудвана
с въздушна възглавница. Освен
това, не карайте с монтирана на
това място предпазна детска
седалка. В случай на
произшествие ударът от
надулата се въздушна
възглавница може да причини
нараняване на лицето или
смърт.

Внимание
Удари причинени от неравен
или непавиран път, както и от
тротоари, могат да доведат до
задействане на въздушната
възглавница. Карайте бавно по

терени, които не са
предназначени за автомобилно
движение, за да избегнете
нежеланото задействане на
въздушните възглавници.
Контролна лампа v за системите
на въздушните възглавници 3 84.

Детски предпазни системи на
седалка на пътника до водача
със системи за въздушни
възглавници
Предупреждение съгласно
ECE R94.02:

EN: NEVER use a rearward facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.
DE: Nach hinten gerichtete
Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG
geschützt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.
FR: NE JAMAIS utiliser un siège
d'enfant orienté vers l'arrière sur un
siège protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,
sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES à l'ENFANT.
ES: NUNCA utilice un sistema de
retención infantil orientado hacia
atrás en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NIÑO.
RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
устанавливать детское
удерживающее устройство лицом
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назад на сиденье автомобиля,
оборудованном фронтальной
подушкой безопасности, если
ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это
может привести к СМЕРТИ или
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ
РЕБЕНКА.
NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.
DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol på et forsæde med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.
SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd
barnstol på ett säte som skyddas med
en framförvarande AKTIV AIRBAG.
DÖDSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.
FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessä on
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt
barnesikringsutstyr må ALDRI brukes
på et sete med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan
føre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.
PT: NUNCA use um sistema de
retenção para crianças voltado para
trás num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANÇA.
IT: Non usare mai un sistema di
sicurezza per bambini rivolto
all'indietro su un sedile protetto da
AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!
EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό
κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα
πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται
από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ,
διότι το παιδί μπορεί να υποστεί
ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
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PL: NIE WOLNO montować fotelika
dziecięcego zwróconego tyłem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
którym znajduje się WŁĄCZONA
PODUSZKA POWIETRZNA.
Niezastosowanie się do tego
zalecenia może być przyczyną
ŚMIERCI lub POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ u DZIECKA.
TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet
sistemini KESİNLİKLE önünde bir
AKTİF HAVA YASTIĞI ile
korunmakta olan bir koltukta
kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR
veya AĞIR ŞEKİLDE
YARALANABİLİR.
UK: НІКОЛИ не використовуйте
систему безпеки для дітей, що
встановлюється обличчям назад,
на сидінні з УВІМКНЕНОЮ
ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це
може призвести до СМЕРТІ чи
СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ
ДИТИНИ.
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HU: SOHA ne használjon hátrafelé
néző biztonsági gyerekülést előlről
AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen,
mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy
KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.
HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
zadržavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM
ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega,
to bi moglo dovesti do SMRTI ili
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.
SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega
varnostnega sedeža, obrnjenega v
nasprotni smeri vožnje, na sedež z
AKTIVNO ČELNO ZRAČNO
BLAZINO, saj pri tem obstaja
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH
POŠKODB za OTROKA.
SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na sedištu sa
AKTIVNIM VAZDUŠNIM
JASTUKOM ispred sedišta zato što
DETE može da NASTRADA ili da se
TEŠKO POVREDI.
MK: НИКОГАШ не користете детско
седиште свртено наназад на
седиште заштитено со АКТИВНО

ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него,
затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ
или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.
BG: НИКОГА не използвайте
детска седалка, гледаща назад,
върху седалка, която е защитена
чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА
ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да
се стигне до СМЪРТ или
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на
ДЕТЕТО.
RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun
pentru copil îndreptat spre partea din
spate a maşinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV în faţa sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a
COPILULUI.
CS: NIKDY nepoužívejte dětský
zádržný systém instalovaný proti
směru jízdy na sedadle, které je
chráněno před sedadlem AKTIVNÍM
AIRBAGEM. Mohlo by dojít k
VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ
DÍTĚTE.

SK: NIKDY nepoužívajte detskú
sedačku otočenú vzad na sedadle
chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM,
pretože môže dôjsť k SMRTI alebo
VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.
LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal
atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos
sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI
ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI
ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.
LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek
aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu
AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo
pretējā gadījumā BĒRNS var gūt
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.
ET: ÄRGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see võib
põhjustada LAPSE SURMA või
TÕSISE VIGASTUSE.
Освен предупреждението,
изисквано от ECE R94.02, поради
съображения за безопасност,
никога не използвайте детски
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предпазни седалки върху
седалката на пътника до водача с
активна предна въздушна
възглавница.

9 Опасност

Системата на предните въздушни
възглавници се задейства в случай
на сблъсък с определена сила.
Запалването трябва да е
включено.

Не използвайте предпазни
седалки за деца на седалката на
пътника до водача с активирана
предна въздушна възглавница.
Предупредителният етикет е
разположен от двете страни на
сенника за предния пътник.
Деактивиране на въздушните
възглавници 3 57.

Система на предните
въздушни възглавници
Системата на предните въздушни
възглавници се състои от една
въздушна възглавница във волана
и друга - в арматурното табло от
страната на пътника. Мястото им е
обозначено с надписа AIRBAG.

55

9 Предупреждение
Оптимална защита се оказва
само ако седалката е в
правилно положение 3 39.
Поддържайте свободна зоната
на надуване на въздушните
възглавници.
Поставяйте правилно
предпазния колан. Само тогава
въздушната възглавница ще ви
защити.

Система на страничните
въздушни възглавници
Политането на предните пътници в
посока напред се контролира, като
по този начин значително се
намалява рискът от увреждания на
горната част на тялото и главата.
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Системата на страничните
въздушни възглавници се състои
от по една въздушна възглавница
във всяка една от предните
облегалки. Мястото им е
обозначено с надписа AIRBAG.
Системата на страничните
въздушни възглавници се
задейства в случай на страничен
сблъсък с определена сила.
Запалването трябва да е
включено.

9 Предупреждение
Поддържайте свободна зоната
на надуване на въздушните
възглавници.
Съобщение
Ползвайте само такива предпазни
калъфки за седалки, които са
одобрени за вашия автомобил.
Внимавайте да не покриете
въздушните възглавници.

Не позволявайте на децата да
се облягат на вратата или да са
близо до модула на
страничната въздушна
възглавница.

Система на въздушните
възглавници-завеси

9 Предупреждение

По този начин значително се
намалява рискът от нараняване на
горната част на тялото и таза в
случай на страничен удар.

Децата, намиращи се в близост
до страничните въздушни
възглавници, са изложени на
риск от сериозни и смъртоносни
наранявания, ако въздушната
възглавница се отвори, особено
ако главата, вратът или
гръдният кош на детето са в
близост до отварящата се
възглавница.

Системата на въздушните
възглавници-завеси се състои от
по една въздушна възглавница от
двете страни на покривната рамка.
Тя може да се разпознае по
надписа AIRBAG върху покривната
рамка.
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Системата на въздушните
възглавници-завеси се задейства в
случай на страничен сблъсък с
определена сила. Запалването
трябва да е включено.

9 Предупреждение
Поддържайте свободна зоната
на надуване на въздушните
възглавници.
Куките на дръжките в
покривната рамка са подходящи
само за закачане на леки дрехи
без закачалки. Не дръжте
никакви предмети в окачените
дрехи.

Деактивиране на
въздушните възглавници
По този начин значително
намалява рискът от нараняване на
главата в случай на страничен
удар.
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Системата на въздушната
възглавница за предния пътник
трябва да се деактивира преди
монтиране на детска предпазна
система (седалка) на това място.
Системите на страничните
възглавници и въздушните
възглавници-завеси, както и
системите на всички въздушни
възглавници за шофьора остават
активирани.

Системата на въздушната
възглавница за пътника отпред
може да се деактивира чрез
превключвател с ключ от дясната
страна на арматурното табло.
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Използвайте ключа за запалване
за да изберете положението:
* = въздушната възглавница за
предния пътник е
деактивирана и няма да се
надуе в случай на сблъсък.
Контролната лампа * в
централната конзола свети
непрекъснато. Детските
предпазни седалки могат да
се монтират в съответствие с
таблица Места за монтиране
на детски седалки 3 61. Не
се позволява на възрастни
лица да заемат седалката за
пътник отпред.
V = въздушната възглавница за
предния пътник е активна. Не
бива да се монтира детска
седалка.

9 Опасност
Съществува риск от фатално
нараняване на детето пътуващо
в детска седалка при
активирана въздушна
възглавница за пътника отпред.

Съществува риск от фатално
нараняване на възрастния при
деактивирана въздушна
възглавница за пътника отпред.

Ако контролната лампа * не свети,
това означава, че системата на
въздушната възглавница за
предния пътник ще се задейства в
случай на сблъсък.
Ако и двете контролни лампи
светят едновременно, има
системна грешка. Статусът на
системата не може да се разбере,

затова не се допуска никой да
заема седалката за пътник отпред.
Веднага се обърнете към сервиз.
Незабавно се консултирайте със
сервиз, ако никой от двата
контролни индикатора не свети.
Сменяйте статуса само при спрял
автомобил и изключено запалване.
Положението остава така до
следващата промяна.
Контролна лампа за деактивирана
въздушна възглавница 3 84.
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Предпазни седалки за
деца
Детски предпазни
системи (седалки)
Препоръчваме ви детските
предпазни системи (седалки) на
GM, които са конструирани
специално за този автомобил.
Когато използвате детска
предпазна система (седалка),
спазвайте следните инструкции за
употреба и инсталация, както и
тези предоставени с детската
предпазна система.
Винаги спазвайте местните и
държавните разпоредби. В някои
страни използването на детски
предпазни седалки (системи) е
забранено за определени места в
автомобила.

9 Предупреждение
При използване на детска
предпазна система (седалка) на
предната пътническа седалка,
системите на въздушните
възглавници за предния пътник
трябва да се изключат. Ако не са
изключени, тяхното
задействане създава опасност
за фатално нараняване на
детето.
Това особено се отнася за
случаите, когато детска
предпазна седалка, обърната
обратно на посоката на
движението, се монтира на
предната пътническа седалка.
Деактивиране на въздушните
възглавници 3 57.

Избор на подходяща система
Външните седалки на втория ред
седалки са най-удобното място за
прикрепяне на детска седалка.
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Децата трябва да бъдат
превозвани с лице към задната
част на автомобила дотогава,
докато това е възможно. Това, в
случай на катастрофа, намалява
натоварването върху гръбначния
стълб на детето, който все още е
много слаб,.
Подходящи са предпазни системи,
които отговарят на ECE 44-03 или
ECE 44-04. Проверете местните
закони и разпоредби относно
задължителното използване на
детски предпазни системи
(седалки).
По време на път никога не дръжте
детето в ръце или в скута си.
Детето трудно може да бъде
удържано в случай на сблъсък.
Когато возите деца, използвайте
детска седалка, която отговаря на
теглото им.
Уверете се, че детската предпазна
седалка, която смятате да
инсталирате е съвместима с типа
на автомобила.
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Уверете се, че мястото за
монтиране на детската предпазна
система е подходящо за целта.
Позволявайте на децата да влизат
и излизат от автомобила само от
по-далечната от пътното движение
страна.
Когато детската предпазна
седалка не се използва,
обезопасете детската седалка с
предпазния колан или я извадете
от автомобила.
Съобщение
Не залепвайте нищо на детската
предпазна седалка и не я
покривайте с нищо.
Детска седалка, претърпяла
катастрофа, трябва да бъде
подменена.
Бебетата и децата трябва да
пътуват на задните седалки в
детски предпазни седалки.
Докато децата все още не могат
да използват предпазни колани,
изберете детска предпазна
седалка подходяща за възрастта
им и се уверете, че децата я

ползват. Прочетете инструкциите
във връзка със съответните
детски предпазни седалки.

Седалки, облегалки
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Места за поставяне на детска седалка
Позволени варианти за монтиране на детска предпазна седалка

Клас по тегло и възраст
Клас 0: до 10 кг
или до около 10 месеца
Клас 0+: до 13 кг
или до около 2 години
Клас І: 9 до 18 кг
или от около 8 месеца до 4 години
Клас II: от 15 до 25 кг
или от около 3 до 7 години
Клас III: от 22 до 36 кг
или от около 6 до 12 години

На предната пътническа седалка
активирана
деактивирана
въздушна
въздушна
възглавница
възглавница

На външните На средната
седалки от
седалка от На седалките
втория ред
втория ред на третия ред

X

U1

U2

x

U

X

U1

U2

X

U

X

U1

U2

X

U

X

X

U

X

U

X

X

U

X

U
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= Само ако системите на въздушните възглавници за предната пътническа седалка са деактивирани. Ако
детската предпазна система се обезопасява с триточков предпазен колан, нагласете височината на седалката
до най-горно положение и се уверете, че предпазният колан тръгва напред от горната точка на закрепване.
2 = Седалка със скоби за монтиране ISOFIX и Top-Tether.
U = Универсално подходяща в съчетание с триточков предпазен колан на седалката.
X = При този тегловен клас не се разрешават никакви детски седалки.
1

Позволени варианти за монтиране на детски предпазни системи (седалки) ISOFIX
Клас по тегло

Клас по
ръст

На предната
пътническа
Закрепване седалка

На външните
седалки от
втория ред

На средната
седалка от
втория ред

На седалките на
третия ред

Клас 0: до 10 кг

E

ISO/R1

X

IL1

X

X

Клас 0+: до 13 кг E

ISO/R1

X

IL1

X

X

X

X

X

X

D

ISO/R2

X

IL1

C

ISO/R3

X

IL1

Клас І: 9 до 18 кг D

ISO/R2

X

IL1

X

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

X

B
B1
A

ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3

X
X
X

IL, IUF
IL, IUF
IL, IUF

X
X
X

X
X
X
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IL

= Подходяща за специалните предпазни системи ISOFIX от категориите "специфична за автомобила", "с
ограничения" или "полууниверсална". Предпазната система ISOFIX трябва да бъде одобрена за дадения тип
автомобил.
IUF = Подходяща за предпазни системи ISOFIX, които се инсталират с лице към предната част на автомобила,
принадлежащи към универсалната категория и одобрени за използване в този клас по тегло.
X = При този тегловен клас не се разрешават никакви детски предпазни системи (седалки) ISOFIX.
1
= Преместете предната седалка в крайно предно положение или я преместете напред така, че детската
предпазна седалка да не се допира до облегалката на предната седалка.

Клас по ръст и способ на закрепване на системите ISOFIX
A - ISO/F3

B - ISO/F2
B1 - ISO/F2X
C - ISO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1

= Гледаща напред детска предпазна седалка за деца с максимален ръст в тегловен клас от
9 до 18 кг.
= Гледаща напред детска предпазна седалка за по-малки деца в тегловен клас от 9 до 18 кг.
= Гледаща напред детска предпазна седалка за по-малки деца в тегловен клас от 9 до 18 кг.
= Гледаща назад детска предпазна седалка за деца с максимален ръст в тегловен клас до 18 кг.
= Гледаща назад детска предпазна седалка за по-малки деца в тегловен клас до 18 кг.
= Гледаща назад детска предпазна седалка за малки деца в тегловен клас до 13 кг.
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Детски седалки Isofix

Закрепете позволената ISOFIX за
автомобила детска предпазна
седалка ISOFIX към скобите за
монтиране. Конкретните места за
предпазните седалки ISOFIX са
отбелязани в таблицата с IL.
Скобите за монтиране ISOFIX са
обозначени с етикет върху
облегалката на седалката.

Детски седалки тип
Top-tether

Прикрепяйте детските седалки тип
Top-tether към халките на втория
ред седалки. Ремъкът трябва да
минава между двете водещи
стебла на облегалката за глава.
Към скобите Top-tether могат да се
закрепват универсални детски
предпазни седалки Top-tether.
Халките за монтиране Top-tether са
обозначени с етикети върху
покривалото на багажното
отделение.

Съхраняване на вещи

Съхраняване на
вещи
Отделения за вещи .................... 65
Товарно отделение .................... 67
Багажник на покрива .................. 69
Превозване на товари ............... 69

Отделения за вещи
9 Предупреждение
Не съхранявайте тежки или
остри предмети в отделенията
за вещи. В противен случай,
капакът на отделението за вещи
може да се отвори и пътниците
да бъдат наранени от предмети,
изхвърлени наоколо в случай на
рязко спиране, внезапна
промяна на посоката или
катастрофа.
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Отделение за
съхранение на вещи в
арматурното табло
Съхранение под лицевата
конзола

Натиснете бутона нагоре, за да
вдигнете капака.
Съхранявайте само дребни вещи в
това отделение.
AUX входът и USB портът се
намират в това отделение за
съхранение.
AUX вход 3 162, USB порт 3 163.
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Отделение под ключа за
светлините

Дръпнете дръжката, за да отворите
отделението.

Жабка

Поставки за чаши

За да я отворите, дръпнете
дръжката.
Жабката може да се заключва с
ключа на автомобила.

В централната конзола има
поставки за чаши.

9 Предупреждение
За да намалите риска от
нараняване при катастрофа или
рязко спиране, винаги дръжте
жабката затворена по време на
движение.

Съхраняване на вещи
Допълнителни поставки за чаши
има в облегалката за ръце на
задната седалка, които могат да се
ползват, когато тя е сгъната
надолу.

Съхранение в
централната конзола
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Товарно отделение
Халки за привързване

Кутия за очила

Внимателно натиснете дръжката
надолу и плъзнете капака назад.

Отваря се надолу.
Не я използвайте за съхраняване
на тежки предмети.

Халките за привързване служат за
обезопасяване на предметите
срещу изместване, напр. чрез
ремъци или ограничителна мрежа.
Предпазните колани на тетия ред
седалки никога не бива да се
използват за обезопасяване на
товари.
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Мрежа за багаж
Можете да превозвате малки
товари с помощта на
допълнителната мрежа за багаж.

Внимание
Мрежата за багаж е предвидена
за малки товари. Не
превозвайте тежки предмети в
мрежата за багаж.

Комплект за първа
помощ

Предупредителен
триъгълник

Приберете аптечката в
отделението за съхранение под
покритието на пода в багажника.

За монтиране на мрежата,
закачете халките в прихващачите
на задния панел и фиксирайте
кукичките в халките за
привързване на пода на багажника.
Приберете предупредителния
триъгълник в отделението за
съхранение под покритието на
пода в багажника.

Съхраняване на вещи

Пожарогасител

Багажник на покрива
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Превозване на товари

От съображения за безопасност и
избягване повредата на покрива,
препоръчваме да използвате
багажник одобрен за дадения
автомобил.
Следвайте инструкциите за
монтаж и сваляйте багажника,
когато не го използвате.
Вдигнете капачетата от отворите
на фитингите.
Пожарогасителят се намира в
отделението за крака пред
седалката за пътник.

Прикрепете рейката за покрива в
точките за прикрепяне.

■ Тежките предмети в багажника
трябва да се поставят плътно до
облегалките на седалките.
Уверете се, че облегалките са
заключени добре. Ако
предметите трябва да се
подредят един върху друг, найтежките предмети трябва да се
поставят най-отдолу.
■ Закрепвайте тежките предмети с
ремъци закачени за халките
3 67.
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■ Обезопасявайте предметите в
багажника за да ги предпазите от
изместване.
■ Когато превозвате багаж в
товарното отделение,
облегалките на седалките от
задния ред не бива да са
наклонени напред.
■ Не позволявайте на товара да се
подава над горния ръб на
облегалката на седалката.
■ Не поставяйте нищо върху
покривалото на товарното
отделение и арматурното табло,
не покривайте сензора в горната
част на арматурното табло.
■ Товарът не бива да пречи на
използването на педалите,
ръчната спирачка и скоростния
лост или да ограничава
свободата на движение на
шофьора. Не оставяйте
необезопасени предмети в
купето.
■ Не шофирайте с отворено
багажно отделение.

■ Полезният товар е разликата
между допустимото брутно тегло
на автомобила (виж
идентификационна табелка
3 341) и теглото на празен
автомобил.
За да изчислите теглото на
празния автомобил, запишете
данните на автомобила в
таблицата за теглата на
страница 3 3.
Теглото на празния автомобил
включва средните тегла на
шофьора (68 кг), багажа (7 кг) и
всички работни течности (при
резервоар зареден на 90 %).
Допълнителното оборудване и
аксесоарите увеличават теглото
на празния автомобил.
■ Товарът на покрива увеличава
чувствителността на автомобила
към страничен вятър и има
вредно въздействие върху
управляемостта му поради повисокия център на тежестта.
Разпределяйте товара
равномерно и го обезопасявайте
правилно с помощта на ремъци

за закрепване. Регулирайте
налягането на гумите и
шофирайте със скорост
съобразно натоварването. Често
проверявайте и натягайте
ремъците.
Не карайте с повече от 120 км/ч.

Прибори и органи за управление

Прибори и органи за
управление

Органи за управление
Регулиране на волана
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оста на кормилната колона,
това може да доведе до
повреда на частите свързани с
волана.

Бутони върху волана

Органи за управление ............... 71
Предупредителни светлини,
измервателни уреди и кон‐
тролни индикатори (лампи) ....... 78
Информационни дисплеи .......... 90
Предупредителни съобщения . . 96
Борден компютър ....................... 99
Персонализиране на автомо‐
била ........................................... 101
Отключете лоста, настройте
волана, блокирайте лоста и
проверете дали е заключен добре.
Регулирайте волана само при
неподвижен автомобил.

Внимание
Ако при регулиране на волана
или при заключен лост се
получи силен удар по посока

Системата Инфотейнмънт може да
се командва чрез бутоните върху
волана.
Повече информация в
ръководството за експлоатация на
системата Инфотейнмънт.
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Клаксон

Чистачки/система за
измиване на предното
стъкло

Не използвайте чистачките при
заледено стъкло.
Изключвайте чистачките в
автомивки.

Чистачки на предното стъкло

Регулируем интервал на бърсане

2 = бързо
1 = бавно
P = чистене на определен
интервал или сензор за дъжд
§ = изключено

Поставете лоста за чистачките в
положение P.
Завъртете колелото за настройка
за да нагласите желания интервал
на бърсане.

Натиснете j

За еднократно избърсване при
изключени чистачки, натиснете
лоста надолу.

Прибори и органи за управление
кратък
интервал
дълъг
интервал

= завъртете
колелото за
настройка нагоре
= завъртете
колелото за
настройка
надолу

Регулируема чувствителност на
сензора за дъжд

Сензорът за дъжд отчита
количеството вода върху предното
стъкло и автоматично регулира
честота на бърсане.

Внимание
Изключвайте чистачката на
предното стъкло и
автоматичната операция със
сензор за дъжд, когато сте в
автомивка.

Автоматично бърсане чрез сензор
за дъжд

P = автоматично бърсане чрез
сензор за дъжд
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Завъртете колелото за настройка
за да регулирате
чувствителността:
ниска чувстви‐ = завъртете
телност
колелото за
настройка
надолу
висока
= завъртете
чувствител‐
колелото за
ност
настройка нагоре

Пазете сензора от прах,
замърсяване и лед.
Ако включите чистачката в режим
със сензор за дъжд или завъртите
регулиращото колелце от ниска
чувствителност на висока
чувствителност, докато
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запалването е включено,
чистачките ще се задействат
веднъж, за да проверят системата.

Система за измиване на
предното стъкло

Дръпнете лоста. Върху предното
стъкло се напръсква измиваща
течност и чистачките правят
няколко маха.

Внимание
Недостатъчната видимост за
водача може да предизвика
катастрофа, водеща до
нараняване, повреда на
автомобила и други щети.
Не пускайте чистачките, когато
предното стъкло е сухо,
заснежено или заледено.
Използването на чистачките
при заснежено и заледено
стъкло може да повреди перата,
мотора на чистачките и
стъклата.
Преди да пуснете чистачките в
студено време, проверете дали
перата им не са замръзнали за
стъклото. Пускането на
чистачките при замръзнали
пера може да повреди мотора
им.
Не пускайте системата за
измиване на предното стъкло за
повече от няколко секунди, или
когато резервоарът за
измиващата течност е празен.

Това може да доведе до
прегряване на мотора на
системата за измиване и да се
стигне до скъпоструващ ремонт.

Чистачка/система за
измиване на задното
стъкло

Прибори и органи за управление
Натиснете бутона за да активирате
чистачката на задното стъкло:
горно поло‐
= непрекъснат
жение
режим на работа
долно поло‐
= интервален
жение
режим
средно поло‐ = изключено
жение

Изключвайте чистачките в
автомивки.
Чистачката на задното стъкло се
задейства автоматично, когато при
включени чистачки на предното
стъкло се включи задната
предавка.
Системата за измиване на задното
стъкло се деактивира, когато
нивото на измиващата течност е
ниско.

Външна температура
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Понижението на температурата се
отбелязва незабавно, а
повишението на температурата – с
известно закъснение.

9 Предупреждение
Пътната настилка може да е
вече заледена, въпреки че
дисплеят показва няколко
градуса над 0 °C.

Часовник
На информационния дисплей се
показват датата и точното време.

Нагласяне на дата и точно
време

Натиснете лоста. Върху задното
стъкло се напръсква измиваща
течност и чистачката прави
няколко маха.
Не използвайте чистачките при
заледено задно стъкло.

CD 300, CD 400, Navi 600
Натиснете бутона CONFIG.
Показва се менюто Settings
(Настройки).
Изберете Time Date (Точно време,
дата).
Персонализиране на автомобила
3 101.
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Електрически контакти

Могат да се нагласят настройките
за точно време и дата.
MyLink, Базиран на икони, с или без
навигация
Направете справка с наръчника
към системата Инфотейнмънт за
повече информация.

Електрически контакти с 12V има в
задната подова конзола и отляво в
багажника.

Не надхвърляйте максималната
мощност от 120 вата.
При изключено запалване
електрическите контакти са
деактивирани. Освен това
електрическите контакти се
деактивират и при ниско
напрежение на акумулатора.
Не свързвайте никакви
електроподаващи аксесоари, напр.
зарядни устройства или батерии.
Не повреждайте контактите като
използвате неподходящи щепсели.
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Запалка

поради повишаване на
температурата в купето и
багажника. Не оставяйте и не
дръжте в автомобила
огнеопасни и експлозивни
вещества.

Внимание

Запалката е разположена в
централната конзола на пода.
Натиснете запалката. Изключва се
автоматично след нажежаване на
елемента. Издърпайте запалката.

9 Предупреждение
Ако през лятото оставите в
автомобила огнеопасно,
експлозивно вещество, каквото
се съдържа в една запалка
например, то може да
експлодира и да причини пожар

Прегряването на запалката
може да повреди нагревателя,
както и самата запалка.
Не натискайте запалката
навътре, докато загрява. Това
може да предизвика прегряване
на запалката.

Внимание
Цилиндърът на работещата
запалка може силно да се
нагорещи.
Не докосвайте цилиндъра на
запалката и не позволявайте на
деца да боравят или да си
играят с нея.
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Горещият метал може да
причини наранявания и щети,
както на Вашия автомобил, така
и на други обекти.

Внимание
Електрическото гнездо на
запалката трябва да се
използва само за нея. Ако в
електрическото гнездо на
запалката се включат други
електрически уреди с
напрежение 12 V, това може да
доведе до изгаряне на
предпазител или до евентуален
термичен инцидент. Изводът с
12 V в задната част на конзолата
трябва да се използва за
зареждане на допълнително
закупени устройства като
например навигационни
системи или зарядни за
телефон.
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Пепелници
Внимание
Да се използват само за пепел,
а не за запалими отпадъци.

Предупредителни
светлини,
измервателни уреди и
контролни индикатори
(лампи)

Километражен брояч

Скоростомер

Долният ред показва изминатото
разстояние.

Подвижният пепелник може да се
поставя в гнездата за напитки.
За да го използвате, отворете
капачето.

Дневен километражен
брояч
Показва скоростта на автомобила.
Акустиичният сигнал за превишена
скорост ще прозвучи веднъж, за да
предупреди водача да намали
скоростта на автомобила, щом тя
надхвърли 120 км/ч.

Горният ред показва изминатото
разстояние от последното
нулиране.
Когато бъдат избрани километри
като единица в Vehicle Information
Menu, максималната скоросто е
1999,9. Когато записаното
разстояние достигне 2000,

Прибори и органи за управление
километражният брояч
автоматично показва 0 и без
нулиране.
Когато бъдат избрани мили като
единица в Vehicle Information
Menu, максималната скоросто е
1241. Когато записаното
разстояние достигне 1242,
километражният брояч
автоматично показва 0 и без
нулиране.

При всяка предавка шофирайте,
доколкото е възможно, с ниски
обороти на двигателя.

Оборотомер

Указател за горивото

Внимание
Ако стрелката е в червената
зона, максимално допустимите
обороти за двигателя са
надхвърлени. Това означава
риск за двигателя.
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Контролната лампа i свети, ако
нивото на горивото в резервоара е
ниско. Заредете незабавно.
Никога не допускайте резервоарът
да се изпразни докрай.
Поради останало гориво в
резервоара, при пълно зареждане
на резервоара може да се окаже,
че количеството на долятото
гориво е по-малко от
специфицирания капацитет на
резервоара.
Стрелката 6 до символа Y
индикира, че капакът на
резервоара за гориво е от дясната
страна на автомобила.
Съобщение
Преди презареждане се уверете,
че запалването е изключено.
Ако използвате превключвателя
за запалване по време на
презареждане, показателят на
горивомера може да не отчита
правилното ниво на гориво.

Показва оборотите на двигателя за
минута.

Показва нивото на горивото в
резервоара.
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При наклон показателят на
горивомера може да не отчита
правилното ниво на горивото
поради движението на горивото в
резервоара.

Указател за
температурата на
охлаждащата течност на
двигателя

лява зона

средна зона
дясна зона

= работната
температура на
двигателя все
още не е
достигната
= нормална
работна
температура
= прекалено
висока
температура

Внимание
Ако температурата на
охлаждащата течност на
двигателя е прекалено висока,
спрете автомобила и изключете
двигателя. Има опасност за
двигателя. Проверете нивото на
охлаждащата течност.

Показва температурата на
охлаждащата течност.

Сервизен дисплей
Система за
експлоатационния живот на
моторното масло при
дизелови двигатели
Кога да се смени маслото на
двигателя
Автомобилът има компютърна
система, която сигнализира кога да
се смени маслото и филтъра на
двигателя. Това се базира на
оборотите и температурата на
двигателя, а не на изминатото
разстояние. В зависимост от
пътните условия указаното
разстояние за смяна на маслото на
двигателя може да варира в
широки граници.
За да работи добре системата за
експлоатационния живот на
маслото, тя трябва да се нулира
при всяка смяна на маслото на
двигателя. Когато системата е
изчислила, че експлоатационният
живот на маслото е намалял, тя
сигнализира, че е необходимо да
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се извърши смяна на маслото. На
центъра за информация на водача
се появява CodE 82. Сменете
възможно най-скоро маслото в
рамките на следващите 1000 км.
Възможно е при много добри
условия на експлоатация
системата за експлоатационния
живот на маслото да не
сигнализира за смяната му в
продължение на една година.
Маслото и филтърът на двигателя
трябва да се сменят поне веднъж
годишно и тогава системата
трябва да се нулира. Вашият
дилър има обучени сервизни
специалисти, които могат да
свършат тази работа и да нулират
системата.
Важно е да се проверява редовно
нивото на маслото и да се долива
при нужда. Ако системата се
нулира случайно, маслото трябва
да се смени 5000 км след
последната смяна на маслото. Не
забравяйте да нулирате системата
за експлоатационния живот на
маслото при всяка смяна на
маслото.

Индикация на оставащия
експлоатационен живот на
маслото на двигателя

Оставащият експлоатационен
живот на маслото на двигателя се
обозначава на центъра за
информация на водача от
контролния индикатор I,
последван от процентна стойност,
която показва оставащия
експлоатационен живот на
маслото. За тази цел запалването
трябва да се включи без
двигателят да работи.
Център за информация на водача
3 90.
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Сервизна информация 3 330.
Как да се нулира системата за
експлоатационния живот на
маслото на двигателя
Нулирайте системата винаги при
смяна на маслото на двигателя за
да може тя да изчисли кога трябва
отново да се смени маслото. За да
нулирате системата за
експлоатационния живот на
маслото на двигателя извършете
някое от следните действия:
■ Посредством средство за
сканиране:
Вашият сервиз ще нулира
системата по този начин след
смяната на маслото на
двигателя.
■ Посредством педала на газта:
◆ Извадете ключа от контакта на
запалването за повече от една
минута.
◆ Вкарайте ключа в контакта на
запалването и го завъртете в
положение 2 (включено
запалване и изключен
двигател).
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◆ Натиснете докрай педала на
газта и задръжте така за две
секунди.
◆ Освободете педала на газта за
две секунди.
◆ Продължавайте да натискате и
отпускате педала на газта,
както е описано горе, над два
пъти в рамките на една минута.
■ Посредством бутона SET/CLR
при автомобили с дисплей от
средно ниво:
Натиснете бутона MENU на
лоста за мигачите за да изберете
Vehicle Information Menu.
Завъртете регулиращото колело
докато се покаже оставащият
експлоатационен живот на
маслото. Натиснете бутона
SET/CLR за няколко секунди при
включено запалване. Ако
CodE 82 все още се вижда на
центъра за информация на
водача след стартиране на
двигателя, системата за
експлоатационния живот на
маслото на двигателя не е

нулирана. Повторете
процедурата.
■ Посредством бутона за нулиране
при автомобили с дисплей от
базово ниво:

Натиснете бутона за нулиране за
около 5 секунди, докато се
покаже оставащият
експлоатационен живот на
маслото на двигателя.
Отпуснете бутона за нулиране и
го натиснете отново за няколко
секунди, за да нулирате
системата за експлоатационния
живот на маслото.

Контролни индикатори
(лампи)
Контролните индикатори описани
тук не присъстват във всички
автомобили. Описанието се отнася
за всички варианти на уредите.
При включване на запалването
повечето от контролните
индикатори (лампи) светват за
малко в резултат на функционален
тест.
Цветът на контролния индикатор
означава:
червено
= опасност, важно
напомняне
жълто
= предупреждение,
информация,
неизправност
зелено
= потвърждение на
активиране
синьо
= потвърждение на
активиране
безцветно
= потвърждение на
(бяло)
активиране

Прибори и органи за управление
Контролни лампи (индикатори) в арматурното табло
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Контролни индикатори в
централната конзола

Мигачи 3 112.

Индикатор за незакопчан
предпазен колан
X за шофьорската седалка свети
или мига в червено.

Свети

След включване на запалването до
закопчаване на предпазния колан.

Мига

Мигач
O свети или мига в зелено.

Мига

Контролната лампа мига при
включени мигачи или аварийни
предупредителни светлини.
Бързо мигане: неизправност в
мигач или съответния
предпазител.
Смяна на електрически крушки
3 292. Предпазители 3 298.

След потегляне - до закопчаване
на предпазния колан.
Закопчаване на предпазния колан
3 49.

Системи на въздушните
възглавници и обтегачи
на предпазните колани
v свети в червено.
При включване на запалването
контролният индикатор светва за
около 4 секунди. Ако не светне, ако
не изгасне в рамките на 4 секунди,
или ако свети по време на

движение, има неизправност в
обтегачите на коланите или в
системата на въздушните
възглавници. Възможно е
системите да не се задействат в
случай на катастрофа.
Задействането на обтегачите на
предпазните колани или на
въздушните възглавници се
обозначава от постоянното
светене на v.

9 Предупреждение
Причината за неизправността
трябва да се отстрани
незабавно в сервиз.
Система на въздушните
възглавници, обтегачи на
предпазните колани 3 51, 3 47.

Деактивиране на
въздушните възглавници
V свети в жълто.
Въздушната възглавница за
пътника отпред е активирана.
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* свети в жълто.
Въздушната възглавница за
пътника отпред е деактивирана
3 57.

9 Опасност
Съществува риск от фатално
нараняване на детето пътуващо
в детска седалка при
активирана въздушна
възглавница за пътника отпред.
Съществува риск от фатално
нараняване на възрастен човек
при деактивирана въздушна
възглавница за пътника отпред.

Зареждаща система
p свети или мига в червено.
Светва при включване на
запалването и изгасва малко след
стартирането на двигателя.

Свети при работещ двигател
Спрете и изключете двигателя.
Акумулаторът не се зарежда.
Възможно е нарушаване на
охлаждането на двигателя. При
дизелов двигател е възможно
прекъсване на захранването на
сервомеханизма на спирачките.
Потърсете помощта на сервиз.

Мига

Когато ключът остане повече от
15 секунди в положение 1,
контролната лампа започва да
мига и автомобилът минава в
режим пестене на акумулатора.

Контролен индикатор за
неизправност
Z свети или мига в жълто.
Светва при включване на
запалването и изгасва малко след
стартирането на двигателя.
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Уговорете скорошно
сервизно обслужване
g Свети в жълто, когато
автомобилът се нуждае от сервиз.
Свети в комбинация с
предупредителен код.
Предупредителни съобщения
3 96.

Спирачки и съединител
Ниво на хидравлична течност
за спирачки/съединител
& свети в червено.
Свети, когато ръчната спирачка е
освободена, ако нивото на
течността за спирачките/
съединителя е прекалено ниско,
или ако има неизправност в
спирачната система 3 287.
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9 Предупреждение

Спрете. Преустановете
пътуването. Обърнете се към
сервиз.
Светва при включване на
запалването, ако механичната
ръчна спирачка е натегната 3 257.

Задействайте педала

0 мига в жълто.
Педалът на съединителя трябва да
се задейства за стартиране на
двигателя. Система "стоп/старт"
3 247.

Антиблокираща
спирачна система (ABS)
u свети в жълто.
Светва за няколко секунди, когато
се включи запалването. Системата
е готова за работа, когато
контролният индикатор изгасне.

Ако контролният индикатор не
изгасне след няколко секунди или
ако светне по време на движение,
налице е неизправност в ABS.
Спирачната система продължава
да функционира, но без ABS
регулиране.
Антиблокираща спирачна система
3 256.

Превключване на повисока предавка
[ светва в зелено, когато се
препоръчва превключване на повисока предавка, с цел пестене на
гориво.

Сервоусилвател на
волана
c свети в жълто.

Свети при намалено
сервоуправление

Сервоуправлението е намалено
поради прегряване на системата.
Контролната лампа изгасва, когато
системата се охлади.

Свети при изключен
сервоусилвател на волана

Неизправност в сервоусилвателя
на волана. Обърнете се към
сервиз.

Свети след прекъсване на
електрозахранването

Сензорът за ъгъла на завъртане на
волна трябва да се калибрира, за
да може да работи
сервоусилвателят на волана.
■ За автоматично калибриране,
карайте по права линия с
постоянна бавна скорост.
■ Ако контролният индикатор
продължи да свети, завъртете
волана от край до край за ръчно
калибриране.
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Контролният индикатор изгасва
след като системата отново
работи.

Ултразвукова система за
помощ при паркиране
r свети в жълто.
Неизправност в системата
или
Неизправност поради замърсени
или покрити с лед и сняг сензори
или
Смущение от външни ултразвукови
източници. Щом прекъсне
смущението от външния източник,
системата заработва нормално.
Причината за неизправността на
системата трябва да се отстрани в
сервиз.
Ултразвукови сензори за
паркиране 3 261.

Електронната
стабилизираща система
е изключена
a свети в жълто.
Свети, когато системата е
деактивирана.

Електронна
стабилизираща система
и система за тракшън
контрол
b свети или мига в жълто.

Свети

В системата има неизправност.
Пътуването може да продължи.
Стабилността на автомобила
обаче може да се влоши в
зависимост от пътната настилка.
Причината за неизправността
трябва да се отстрани в сервиз.
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Мига

Системата е активно включена.
Мощността на двигателя може да
намалее и спирачките на
автомобила да се задействат леко.
Електронна стабилизираща
система 3 258, Система за
тракшън контрол 3 258.

Системата за тракшън
контрол е изключена
k свети в жълто.
Свети, когато системата е
деактивирана.

Предварително
подгряване
! свети в жълто.
Свети, когато предварителното
подгряване е активирано.
Активира се само, когато външната
температура е ниска.
Стартиране на двигателя 3 246.
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Дизелов филтър за
твърди частици
% свети или мига в жълто, ако
дизеловият филтър за твърди
частици се нуждае от почистване
или предхождащите
експлоатационни условия не са
позволили автоматичното му
почистване.
Продължете да шофирате и, ако е
възможно, не позволявайте на
оборотите на двигателя да паднат
под 2000 оборота в минута.
Индикаторът % ще изгасне, щом
самопочистването приключи.
Ако двигателят бъде изключен,
докато този индикатор свети или
мига, ще се стигне до повишена
консумация на гориво и съкратен
живот на двигателното масло.
Моля, имайте предвид, че водачът
трябва да продължи с
горепосочената процедура за
регенериране, докато индикаторът
за дизеловия филтър за твърди
частици изгасне.

За повече информация, вижте
данните за DPF вътре в
автомобила.
Дизелов филтър за твърди частици
3 250.

Система за следене на
налягането в гумите
w свети или мига в жълто.

Cвети

Загуба на налягане в гумите.
Спрете незабавно и проверете
налягането на гумите.

Мига

Неизправност в системата или е
монтирана гума без сензор за
налягане (напр. резервно колело).
След 60 - 90 секунди контролната
лампа започва да свети постоянно.
Обърнете се към сервиз.

Налягане на маслото на
двигателя
I свети в червено.

Светва при включване на
запалването и изгасва малко след
стартирането на двигателя.

Свети при работещ двигател
Внимание
Възможно е нарушаване на
смазването на двигателя. Това
може да доведе до повреда на
двигателя и/или блокиране на
водещите колела:
1. Механична скоростна кутия:
натиснете педала на
съединителя.
2. Изберете неутрално
положение, автоматична
трансмисия: поставете
скоростния лост в положение N.
3. Напуснете пътното движение
колкото може по-бързо, без да
пречите на останалите
автомобили.
4. Изключете запалването.
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9 Предупреждение
При изключен двигател за
спиране и за въртене на волана
се изисква значително поголямо усилие. По време на
Autostop, сервоуправлението на
спирачките все още ще работи.
Не вадете ключа, докато
автомобилът е неподвижен, в
противен случай воланът може
да се заключи неочаквано.
Проверете нивото на маслото
преди да потърсите помощта на
сервиз 3 284.

Ниско ниво на горивото
i свети в жълто.
Свети, когато нивото на горивото в
резервоара е прекалено ниско.
Катализатор 3 251.
Обезвъздушаване на дизеловата
горивна система 3 290.
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Дълги светлини

d мига в жълто.
Ако индикаторът продължи да
свети или мига, когато запалването
е включено, значи има
неизправност в системата.
Двигателят не може да се
стартира.

C свети в синьо.
Свети при включени дълги
светлини и при включен светлинен
клаксон 3 110.

Натиснете крачната
спирачка
0 мига в жълто.
При автомобили с автоматична
трансмисия двигателят може да се
стартира, само ако педалът на
спирачката е натиснат и
селекторният лост е или в позиция
P, или в N 3 253.

Външни светлини
8 свети в зелено.
Свети при включени външни
светлини 3 109.

Фар за мъгла
> свети в зелено.
Свети при включени предни
фарове за мъгла 3 112.

Задна светлина за мъгла
r свети в жълто.
Свети при включена задна
светлина за мъгла 3 112.

Сензор за дъжд
< свети в зелено.
Свети, когато автоматичният
сензор за дъжд е активиран 3 72.
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Круиз контрол (система
за поддържане на
дадена скорост)
m свети без цвят.
Свети, когато системата е
включена 3 260.

Информационни
дисплеи
Център за информация
на водача

Следните основни менюта могат
да бъдат избрани на дисплея от
средно ниво чрез бутона MENU:
■ Vehicle Information Menu
■ Trip/Fuel Information Menu

Отворен капак на
двигателя
/ свети в жълто.
Свети, когато капакът на двигателя
е отворен.
Система "стоп/старт" 3 247.

Отворена врата
h свети в червено.
Свети при отворена врата или
отворен багажник.

Центърът за информация на
водача (DIC) се намира в
арматурното табло и се
предоставя като дисплей от средно
ниво (Midlevel-Display) или като
дисплей от високо ниво (UplevelDisplay).

Менютата могат да бъдат избрани
на дисплея от горно ниво чрез
бутона MENU. Символите на
менюто са посочени на горния ред
на дисплея:
■ X Vehicle Information Menu
■ W Trip/Fuel Information Menu
■ s ECO Information Menu
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Някои от извежданите на дисплея
функции са различни в зависимост
от това дали автомобилът се
движи или е спрял, а някои от тях
са активни само по време на
движение.
Персонализиране на автомобила
3 101.
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Натиснете бутона MENU за да
превключите между менютата или
за да се върнете от подменю към
следващото по-високо ниво на
менюто.

Избиране на менюта и
функции

Менютата и функциите могат да се
избират чрез бутоните върху лоста
за мигачите.

Натиснете бутона SET/CLR за да
изберете функция или за да
потвърдите съобщение.

Vehicle Information Menu

Завъртете колелото за настройка
за да маркирате опция от менюто
или за да нагласите числена
стойност.

При дисплей от средно ниво,
натиснете MENU за избор на
Vehicle Information Menu, а при
дисплей от горно ниво, изберете
X.
Завъртете колелото за настройка,
за да изберете подменю.
Натиснете бутона SET/CLR за да
потвърдите.
Следвайте инструкциите дадени в
подменютата.
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■ Unit: Показаните мерни единици
могат да бъдат променени
■ Tire Pressure: проверява
налягането на гумите на всички
колела по време на движение
3 306

Завъртете колелото за настройка,
за да изберете подменю.
Натиснете бутона SET/CLR за да
потвърдите.
Подменютата са:

Trip/Fuel Information Menu

При дисплей от средно ниво,
натиснете MENU за избор на Trip/
Fuel Information Menu, а при
дисплей от горно ниво, изберете
W.
Завъртете колелото за настройка,
за да изберете подменю.
Натиснете бутона SET/CLR за да
потвърдите.

■ Дневен километражен брояч 1
■ Дневен километражен брояч 2
Дневен километражен брояч 2 е
наличен само при автомобили с
дисплей от горно ниво.
При автомобили с борден
компютър има повече подменюта.
Меню на информацията за
пътуването/горивото, борден
компютър 3 99.

ECO Information Menu

Изберете s на дисплей от горно
ниво.

■ Shift indication (Индикация за
превключване): Текущата
предавка се посочва в стрелка.
Цифрата отгоре препоръчва
превключване на по-висока
предавка за икономия на гориво.
Eco index display (Дисплей на
еко-индекс): Текущият разход на
гориво се обозначава
сегментирано. За икономично
шофиране, адаптирайте стила
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Графичен
информационен
дисплей, цветен
информационен дисплей

си така, че да поддържате
попълнени сегментите в Екозоната. Колкото повече сегменти
са запълнени, толкова по-висок е
разходът на гориво.
Едновременно с това се посочва
стойността на текущия разход.

■ Top Consumers: Списък на
основните комфортни
консуматори, включени в
момента, се извежда в
намаляващ ред. Посочва се
потенциала за икономия на
гориво. Изключеният консуматор
изчезва от списъка и стойността
на разхода се обновява.
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■ Economy Trend: Показва
промяната в средния разход за
последните 50 км. Попълнените
сегменти показват разхода на
стъпки от по 5 км и показват
ефекта от топографията и
поведението на водача върху
разхода на гориво.

В зависимост от конфигурацията
на автомобила, автомобилът има
■ Графичен информационен
дисплей
или
■ цветен информационен дисплей
с функция за сензорен екран.

Графичен информационен
дисплей
В зависимост от системата
Инфотейнмънт графичният
информационен дисплей се
предлага в два варианта.
CD 300:
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CD 400:
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Достъпът до менютата и
настройките става посредством
дисплея.
Графичният информационен
дисплей показва:
■ точно време 3 75
■ външна температура 3 75
■ дата 3 75
■ настройки на електронна
климатична система 3 235
■ Система "Инфотейнмънт", виж
описанието в нейното
ръководство за ползване
■ настройки за персонализиране
на автомобила 3 101

Избор при Система
Инфотейнмънт CD 400, CD 300

Натиснете бутона CONFIG:
Показва се страница Settings
(Настройки) от менюто.
Завъртете бутон MENU, за да
изберете настройка или стойност.
Натиснете бутон MENU, за да
потвърдите настройка или
стойност.
Натиснете бутона BACK за изход
от меню.

Прибори и органи за управление
Цветен информационен
дисплей
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Избор чрез Система
Инфотейнмънт Navi 600

В зависимост от системата
Инфотейнмънт,
цветният информационен дисплей
се предлага в два варианта.
Navi 600:

MyLink, Базиран на икони, с или без
навигация:

Цветният информационен
дисплей показва:
■ точно време 3 75
■ външна температура 3 75
■ дата 3 75
■ настройки на електронна
климатична система 3 235
■ Система "Инфотейнмънт", виж
описанието в нейното
ръководство за ползване
■ настройки за персонализиране
на автомобила 3 101

Натиснете бутон CONFIG за меню
"Системна конфигурация".
Завъртете бутон Menu, за да
изберете настройка или стойност.
Натиснете бутон Menu, за да
потвърдите настройка или
стойност.
Натиснете бутона BACK за изход
от меню.
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Избор при MyLink, Базиран на
икони, с или без навигация
Натиснете бутон CONFIG за меню
"Системна конфигурация".
Завъртете бутон Menu/SEL, за да
изберете настройка или стойност.
Натиснете бутон Menu/SEL, за да
потвърдите настройка или
стойност.
Натиснете бутона BACK за изход
от меню.
Система Инфотейнмънт може да
се управлява и чрез сензорните
бутони на екрана.

Предупредителни
съобщения

Съобщения на автомобила
показвани на дисплея от
средно ниво

Предупредителните съобщения се
подават посредством центъра за
информация на водача (DIC),
информационния дисплей или като
предупредителни и сигнални
зумери. Потвърждаването на
предупредителните съобщения
става чрез многофункционалния
бутон. Ако е необходимо,
потърсете помощта на сервиз.

Предупредителните съобщения се
показват като кодови номера.

Прибори и органи за управление
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№ Съобщения на автомобила

№ Съобщения на автомобила

№ Съобщения на автомобила

2

54 Вода в дизеловия горивен
филтър
55 Шофирайте повече от
15 минути, за да регенерирате
дизеловия филтър за твърди
частици (DPF)
67 Проверете в сервиз ключал‐
ката на волана
68 Проверете в сервиз усилва‐
теля на управлението
75 Проверете в сервиз климатич‐
ната система
76 Сервизно обслужване на
системата за предупреждение
за странична сляпа зона
79 Долейте масло в двигателя
82 Сменете скоро маслото на
двигателя
84 Мощността на двигателя е
намалена
89 Уговорете скорошно сервизно
обслужване

92 Не е открито дистанционно
управление, натиснете
спирачния педал за да старти‐
рате отново
94 Превключете в положение за
паркиране
95 Проверете в сервиз въздуш‐
ната възглавница

5
7
9
25
26
27
28
35
48

Не е открито дистанционно
управление, натиснете педала
на съединителя за да рестар‐
тирате
Воланът е заключен
Завъртете волана, изключете
запалването и след това го
включете
Завъртете волана, старти‐
райте двигателя отново
Неизправност в предния ляв
мигач
Неизправност в задния ляв
мигач
Неизправност в предния десен
мигач
Неизправност в задния десен
мигач
Сменете батерията на дистан‐
ционното управление
Изчистете системата за пред‐
упреждение за странична
мъртва точка

Съобщения на автомобила
показвани на дисплея от
високо ниво
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Предупредителните съобщения се
показват като текст. Следвайте
инструкциите дадени в
съобщенията.
Системата издава съобщения във
връзка със следните теми:
■ Нивата на течностите
■ Алармена система
■ Спирачки
■ Системи за задвижване
■ Системи за контрол при
шофиране
■ Круиз контрол (система за
поддържане на дадена скорост)
■ Системи за откриване на
препятствие
■ Осветление, смяна на
електрически крушки
■ Система за избърсване/
измиване
■ Врати, прозорци
■ Дистанционно радиоуправление
■ Предпазни колани
■ Системи на въздушните
възглавници

■ Двигател и скоростна кутия
■ Налягане на гумите
■ Дизелов филтър за твърди
частици
■ Акумулатор

Предупредителни
зумери
При стартиране на двигателя
или по време на шофиране

■ Ако не е закопчан предпазният
колан.
■ При достигането на определена
скорост с натегната ръчна
спирачка.
■ Ако в центъра за информация на
водача се появи
предупредителен код.
■ Ако системата за помощ при
паркиране установи наличието
на обект.
■ Ако скоростта на автомобила
надхвърля 120 км/ч.

Когато автомобилът е
паркиран и/или се отвори
врата

■ Преди двигателят да стартира с
ключ в превключвателя за
запалване.
■ Ако външните светлини са
включени.

По време на Autostop

■ Ако вратата на водача е
отворена.
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Борден компютър

Бордови компютър 1 и 2

Менютата и функциите могат да се
избират чрез бутоните върху лоста
за мигачите 3 90.

При дисплей от средно ниво,
натиснете MENU за избор на Trip/
Fuel Information Menu, а при
дисплей от горно ниво, изберете
W.

Завъртете колелото за настройка
за да изберете едно от
подменютата:
■ Дневен километражен брояч 1
■ Дневен километражен брояч 2
(само дисплей от горно ниво)
■ Range (Пробег)
■ Average consumption (Среден
разход)
■ Instantaneous consumption
(Моментен разход на гориво)
■ Average speed (Средна скорост)
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Информацията от двата бордни
компютъра може да се нулира
поотделно за километражния
брояч, средния разход на гориво и
средната скорост, което прави
възможно показването на
различна информация за
пътуването при различни водачи.
За да нулирате, натиснете бутона
SET/CLR във всеки режим за
няколко секунди.
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Дневен километражен брояч

Дневният километражен брояч
показва записаното разстояние от
последното нулиране.

Когато нивото на горивото в
резервоара е ниско, на дисплея в
центъра за информация на водача
излиза съобщение.
Освен това контролната лампа i
в указателя за горивото свети.

Average consumption (Среден
разход)

Показва средния разход на гориво.
Измерването може да бъде
нулирано по всяко време.
За да нулирате, натиснете бутона
SET/CLR за няколко секунди.

За да нулирате натиснете бутона
за нулиране или натиснете бутона
SET/CLR за няколко секунди.

Range (Пробег)

Пробегът се изчислява въз основа
на наличното гориво в резервоара
и моментния разход. Дисплеят
показва средни стойности.
След зареждане с гориво пробегът
се актуализира автоматично след
кратко забавяне.

Instantaneous consumption
(Моментен разход на гориво)

Показва моментния разход на
гориво. При ниски скорости се
показва разходът на гориво на час.

Внимание
Моментната и средна
консумация могат да варират в
зависимост от условията на

шофиране, начина на
шофиране и скоростта на
автомобила.

Average speed (Средна
скорост)

Показва средната скорост.
Измерването може да бъде
нулирано по всяко време.
За да нулирате, натиснете бутона
SET/CLR за няколко секунди.

Прибори и органи за управление

Персонализиране на
автомобила
Параметрите на автомобила могат
да бъдат персонализирани
посредством промяна на
настройките в центъра за
информация на водача и в
информационния дисплей.
В зависимост от оборудването на
автомобила някои от функциите
описани по-долу може да не са на
разположение.

Настройки в центъра за
информация на водача

Настройките Unit могат да се
избират чрез бутоните върху лоста
за мигачите.

Натиснете MENU за избор на
Vehicle Information Menu, а при
дисплей от горно ниво, изберете
X.
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Показва се менюто за настройките
Unit.
Показаните мерни единици могат
да бъдат променени.
Натиснете бутона SET/CLR и
завъртете регулиращото колелце,
за да изберете една от единиците.
■ Unit1: Great Britain
(Великобритания)
■ Unit2: United States (САЩ)
■ Unit3: Europe (Европа)
Натиснете бутона SET/CLR за да
потвърдите.

Настройки в графичния
информационен дисплей

CD 300/CD 400
Включете системата
Инфотейнмънт и натиснете бутона
CONFIG. Показва се менюто
Settings (Настройки).
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Time Date (Точно време, дата)
Вижте Часовник 3 75 за повече
информация.
Radio settings (Настройки на
радиото)
Вижте раздела за система
Инфотейнмънт за повече
информация.
Vehicle settings (Настройки на
автомобила)

Посредством бутона MENU могат
да бъдат избирани следните
настройки:
■ Languages (Езици)
■ Time Date (Точно време, дата)
■ Radio settings (Настройки на
радиото)
■ Vehicle settings (Настройки на
автомобила)
В съответните подменюта могат да
се променят следните настройки:
Languages (Езици)
Избор на желания език от списъка.

■ Climate and air quality (Климатик и
качество на въздуха)
Auto fan speed (Автоматична
скорост на вентилатора):

Променя скоростта на
вентилатора: висока / средна /
ниска.
Automatic air recirculation
(Автоматична рециркулация на
въздуха): Променя
чувствителността на AQS
(сензора за качеството на
въздуха): ниска / висока.
Auto demist (Автоматично
подсушаване): включване /
изключване (активиране или
деактивиране на автоматичното
подсушаване на прозорците).
Auto rear demist (Автоматично
подсушаване на задното стъкло):
включване / изключване
(активиране или деактивиране
на автоматичното подсушаване
на задните прозорци).
■ Comfort settings (Комфортни
настройки)
Chime volume (Сила на звука на
предупредителните сигнали):
Променя силата на звука на
предупредителните сигнали.
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Rear auto wipe in reverse
(Автоматична задна чистачка
при задна предавка): Активира
или деактивира автоматичното
включване на задната чистачка
при включване на задна
предавка.
■ Park assist / Collision detection
(Помощ при паркиране /
Откриване на препятствие)
Park assist (Помощ при
паркиране): Активира или
деактивира ултразвуковите
сензори.
Side blind zone alert
(Предупреждение за странична
мъртва зона): Активира или
деактивира системата за
предупреждение за страничната
сляпа зона.
■ Exterior ambient lighting (Външни
светлини при влизане/излизане)
Exterior lighting by unlocking
(Външни светлини при
отключване): Активира или
деактивира осветлението при
влизане в автомобила.

Duration upon exit of vehicle
(Времетраене при излизане от
автомобила): Активира или
деактивира, както и променя
продължителността на
осветлението при излизане.
■ Power door locks (Електрически
ключалки на вратите)
Stop door lock if door open
(Спиране на заключването на
врата, ако е отворена): Активира
или деактивира функцията за
автоматично заключване на
вратите при отворена
шофьорска врата.
■ Remote locking, unlocking, starting
(Дистанционно заключване,
отключване, стартиране)
Remote unlock feedback (Обратен
сигнал при дистанционно
отключване): Активиране или
деактивиране на обратния
сигнал от аварийните
предупредителни светлини при
отключване.
Remote lock feedback (Обратна
връзка при дистанционно
заключване): Активира или
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деактивира обратния сигнал от
аварийните предупредителни
светлини при отключване.
Remote door unlock
(Дистанционно отключване на
врата): Смяна на
конфигурацията: дали да
отключва само шофьорската
врата или целия автомобил при
отключване.
■ Restore factory settings
(Възстановяване на заводските
настройки)
Restore factory settings
(Възстановяване на заводските
настройки): Връщане на всички
настройки към първоначалните.

Настройки в цветния
информационен дисплей

Navi 600
Натиснете бутона CONFIG.
Показва се менюто Settings
(Настройки).
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■ Vehicle settings (Настройки на
автомобила)
■ Display settings (Настройки на
дисплей)
В съответните подменюта могат да
се променят следните настройки:
Languages (Езици)
Избор на желания език от списъка.

Navigation settings (Настройки на
навигацията)
Виж описанието на системата
Инфотейнмънт в раздела за
нейното използване.
Vehicle settings (Настройки на
автомобила)

Time & Date (Час и дата)
Виж часовник 3 75.
Следните настройки могат да се
избират чрез завъртане и
натискане на многофункционалния
бутон:
■ Languages (Езици)
■ Time & Date (Час и дата)
■ Radio settings (Настройки на
радиото)
■ Phone settings (Настройки на
телефона)
■ Navigation settings (Настройки на
навигацията)

Radio settings (Настройки на
радиото)
Виж описанието на системата
Инфотейнмънт в раздела за
нейното използване.
Phone settings (Настройки на
телефона)
Виж описанието на системата
Инфотейнмънт в раздела за
нейното използване.

■ Climate and air quality (Климат и
качество на въздуха)
Auto fan speed (Автоматична
скорост на вентилатор): Променя
регулирането на вентилатора.
Променената настройка ще се
активира след изключване и
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повторно включване на
запалването.
Climate control mode (Режим на
климатичен контрол): Включва
или изключва охлаждането.
Auto demist (Автоматично
подсушаване на стъклата):
Поддържа подсушаването на
предното стъкло чрез
автоматично избиране на
необходимите настройки и
режим на автоматична
климатична система.
Auto rear demist (Автоматично
подсушаване на задните стъкла):
Автоматично включва
отоплението на задното стъкло.

■ Comfort settings (Комфортни
настройки)
Chime volume (Сила на звука на
сигнали): Променя силата на
звука на предупредителните
сигнали.
Rear auto wipe in reverse
(Автоматична задна чистачка
при задна предавка): Активира
или деактивира автоматичното
включване на задната чистачка
при включване на задна
предавка.
■ Park assist / Collision detection
(Паркинг асистент /
Разпознаване на сблъсък)
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Park assist (Паркинг асистент):
Активира или деактивира
ултразвуковата помощ при
паркиране.
Side blind zone alert
(Предупреждение за странична
сляпа зона): Активира или
деактивира системата за
предупреждение за страничната
сляпа зона.
■ Exterior ambient lighting (Външно
околно осветление)
Duration upon exit of vehicle
(Продължителност при излизане
от автомобила): Активира или
деактивира, както и променя
продължителността на
осветлението при излизане.
Exterior lighting by unlocking
(Външно осветление при
отключване): Активира или
деактивира осветлението при
влизане в автомобила.
■ Power door locks (Електрически
ключалки на вратите)
Prevent doorlock while door open
(Не допуска заключване на

106

Прибори и органи за управление

вратата, докато е отворена):
Активира или деактивира
функцията за автоматично
заключване на вратите при
отворена шофьорска врата.
■ Lock / Unlock / Start by remote
(Заключи / Отключи / Стартирай
дистанционно)
Remote unlock feedback (Обратен
сигнал при дистанционно
отключване): Активиране или
деактивиране на обратния
сигнал от аварийните
предупредителни светлини при
отключване.
Remote door unlock
(Дистанционно отключване на
врата): Смяна на
конфигурацията: дали да
отключва само шофьорската
врата или целия автомобил при
отключване.
Auto relock doors (Автоматично
повторно заключване на
вратите): Активира или
деактивира автоматичната
функция за повторно заключване

след отключване без отваряне
на автомобила.
■ Restore factory settings
(Възстанови фабрични
настройки)
Restore factory settings
(Възстанови фабрични
настройки): Връщане на всички
настройки към първоначалните.
Display settings (Настройки на
дисплей)
Избираеми настройки на дисплея:
■ Day mode (Дневен режим):
Оптимизиране за дневна
светлина.
■ Night mode (Нощен режим):
Оптимизиране за нощни
условия.
■ Automatic mode (Автоматичен
режим): Дисплеят променя
режима си при включване/
изключване на светлините на
автомобила.
■ Rear view camera (Камера за
задно виждане): Променя
настройките на камерата за
задно виждане.

Настройки в цветния
информационен дисплей

MyLink, Базиран на икони, с или без
навигация

Натиснете екранния бутон за
конфигурация от началната
страница или бутона CONFIG на
лицевия панел, за да влезете в
менюто.
Натиснете лентата за превъртане,
докато се покаже желаната опция.
Изберете настройката, която ще
промените.
■ Езици
■ Час и дата
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■ Настройки на радиото
■ Настройки на телефона
■ Навигационни настройки
■ Настройки на автомобила
■ Настройки на дисплея
В съответните подменюта могат да
се променят следните настройки:
Languages (Езици)
Избор на желания език от списъка.
Time and Date (Час и дата)
Направете справка с наръчника
към системата Инфотейнмънт за
повече информация.
Radio settings (Настройки на
радиото)
Направете справка с наръчника
към системата Инфотейнмънт за
повече информация.
Phone Settings (Настройки на
телефона)
Направете справка с наръчника
към системата Инфотейнмънт за
повече информация.

Navigation Settings (Навигационни
настройки)
Направете справка с наръчника
към системата Инфотейнмънт за
повече информация.
Vehicle settings (Настройки на
автомобила)
■ Климат и качество на въздуха
Auto Fan Speed: Променя
скоростта на вентилатора:
висока / средна / ниска.
Air Quality Sensor: Променя
чувствителността на AQS
(сензора за качеството на
въздуха): ниска / висока.
Air Conditioning Mode: изкл. / вкл. /
последна настройка.
Auto Defog: включване /
изключване (активиране или
деактивиране на автоматичното
подсушаване на прозорците).
Auto Rear Defog: включване /
изключване (активиране или
деактивиране на автоматичното
подсушаване на задните
прозорци).
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■ Комфорт и удобство
Chime Volume: Променя силата
на звука на предупредителните
сигнали.
Auto Reverse Gear Wiper
: Активира или деактивира
автоматичното включване на
задната чистачка при включване
на задна предавка.
■ Системи за разпознаване на
сблъсък
Park Assist: Активира или
деактивира ултразвуковите
сензори.
Side Blind Zone Alert: Активира
или деактивира системата за
предупреждение за страничната
сляпа зона.
■ Светлини
Vehicle Locator Lights: Активира
или деактивира осветлението
при влизане в автомобила.
Exit Lighting: Активира или
деактивира, както и променя
продължителността на
осветлението при излизане.
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■ Електронни ключалки на вратите
Auto Door Lock: Активира или
деактивира функцията за
автоматично заключване на
вратите.
Delay Door Lock: Активира или
деактивира функцията за
забавено заключване на
вратите.
Open Door Anti Lock Out:
Активира или деактивира
функцията за автоматично
заключване на вратите при
отворена шофьорска врата.
■ Remote Lock/Unlock/Start
Remote Lock Feedback: Активира
или деактивира обратния сигнал
от аварийните предупредителни
светлини при заключване.
Remote Unlock Feedback:
Активиране или деактивиране на
обратния сигнал от аварийните
предупредителни светлини при
отключване.
Remote Door Unlock: Смяна на
конфигурацията: дали да
отключва само шофьорската

врата или целия автомобил при
отключване.
Remote Left in Veh. Reminder:
Активира или деактивира
напомняне за оставен в
автомобила електронен ключ.
■ Return to Factory Settings?:
Връщане на всички настройки
към първоначалните.
Display Settings (Настройки на
дисплея)
■ Home Page Menu:
Направете справка с наръчника
към системата Инфотейнмънт за
повече информация.
■ Rear Camera Options:
Натиснете за регулиране на
опциите за задна камера 3 270.
■ Display Off:
Направете справка с наръчника
към системата Инфотейнмънт за
повече информация.

■ Map Settings:
Направете справка с наръчника
към системата Инфотейнмънт за
повече информация.
■ Map Display:
Направете справка с наръчника
към системата Инфотейнмънт за
повече информация.

Осветление

Осветление

Външни светлини
Ключ за светлините

Външни светлини ..................... 109
Вътрешно осветление ............. 113
Светлинни функции ................. 115

Завъртете ключа за светлините:
7 = Изключени светлини
8 = Габаритни светлини
9 = Предни светлини
Контролен индикатор (лампа) 8
3 89.
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Превключвател за светлини с
автоматичен контрол на
светлините
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Завъртете ключа за светлините:
AUTO = Автоматичният контрол на
светлините зависи от
външните светлинни
условия.
m
= Активиране или
деактивиране на
автоматичния контрол на
осветлението.
Превключвателят се
връща на AUTO.
= Габаритни светлини
8
= Предни светлини
9
При включване на запалването
автоматичният контрол на
осветлението винаги се активира.
При включени светлини 8 светва.
Контролен индикатор (лампа) 8
3 89.

Автоматичен контрол на
светлините

Функция за автоматичен
контрол на светлините

Когато функцията за автоматичен
контрол на светлините се включи и
двигателят работи, предните и
задните светлини се включват
автоматично в зависимост от
условията на осветеност, както и
ако чистачките за стъклата са били
активирани за няколко
почиствания.

Дълги светлини

За да превключите от къси на
дълги светлини бутнете лоста
напред.
За да включите късите светлини
бутнете отново лоста напред или
го дръпнете.

9 Предупреждение
Винаги превключвайте на къси
светлини, когато наближавате
идващ автомобил или когато
отпред има друг автомобил.

Осветление
Дългите светлини могат за
момент да заслепят другите
водачи, което може да
предизвика катастрофа.

Светлинен клаксон
За да включите светлинния
клаксон дръпнете лоста.

Регулиране светлинния
сноп на предните фарове
Ръчна настройка на обсега на
предните фарове

Настройване на обсега на
предните фарове съобразно
натоварването на автомобила, с
цел избягване на заслепяването:
завъртете колелото за настройка в
желаното положение.
0 = заети предни седалки
1 = всички седалки заети
2 = всички седалки заети и товар в
багажника
3 = седалката на водача е заета,
товарното отделение е
натоварено и се тегли ремарке
или каравана.
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Регулирайте фаровете в сервиз.

Аварийни
предупредителни
светлини

Предни фарове при
пътуване зад граница
Асиметричните къси светлини
увеличават видимостта в края на
пътното платно от страната на
предния пътник.
При пътуване обаче в страни с
обратна организация на
движението, за избягване на
заслепяването на насрещното
движение пренастройте предните
фарове.

Включва се с бутона ¨.
Натиснете отново, за да изключите
аварийните светлини.
Аварийните предупредителни
светлини се активират
автоматично при отваряне на
въздушна възглавница.
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Сигнали при завой и
смяна на платното

За трикратно мигване, напр. при
смяна на лента, натиснете лоста
докато почувствате съпротивление
и след това го отпуснете.
За по-продължително действие на
мигачите преместете лоста до
точката на противодействие и го
задръжте.
Изключете ръчно мигачите като
преместите лоста в
първоначалното му положение.

Задна светлина за мъгла

Предни фарове за мъгла
преместете
лоста нагоре
преместете
лоста надолу

Включва се с бутона r.
Поставете ключа за светлините в
положение Auto: включването на
задната светлина за мъгла
автоматично ще включи предните
фарове.
Поставете ключа за светлините в
положение 8: задната светлина
за мъгла може да се включи само
заедно с предните фарове за
мъгла.

= десен мигач
= ляв мигач

При преместване на лоста зад
точката на противодействие
мигачът се включва за постоянно.
При изправяне на волана мигачът
се изключва автоматично.
Включва се с бутона >.

Осветление

Габаритни светлини

Светлини за заден ход
Светлините за заден ход светват
при включено запалване и
включване на предавката за заден
ход.
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Вътрешно осветление
Контрол на осветлението
на арматурното табло

Замъглени стъкла на
фаровете

Когато автомобилът е паркиран,
могат да се активират предните и
задните габарити от едната страна
на автомобила:
1. Изключете запалването.
2. Бутнете лоста за мигачите
докрай нагоре (десни
габаритни светлини) или
надолу (леви габаритни
светлини).
Потвърждава се от сигнал и
контролната лампа за съответния
мигач.

Вътрешната повърхност на
стъклата на фаровете може да се
замъгли за кратко при лошо,
влажно и студено време, при силен
дъжд или след измиване.
Замъгляването изчезва бързо от
само себе си; за да ускорите
подсушаването включете
фаровете.

Яркостта на следното осветление
може да се настройва при
включени външни светлини:
■ Осветление на арматурното
табло
■ Информационен дисплей
■ Осветени бутони и органи за
управление
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Осветление

Завъртете колелото за настройка
k и го задръжте докато желаната
яркост бъде достигната.

Вътрешно осветление

Действие на бутона:
w
= автоматично
включване и
изключване
натиснете = винаги включено
u
натиснете = винаги изключено
v

Лампи за четене

9 Предупреждение
Избягвайте използването на
вътрешното осветление при
шофиране на тъмно.
Осветеното купе намалява
видимостта в тъмнината и това
може да доведе до катастрофа.

Осветление в сенника
Свети при отворен капак.

При качване или слизане от
автомобила, вътрешното
осветление се включва
автоматично и след кратко
забавяне се изключва отново. То
се включва за кратко, дори и ако
ключът е изваден от контакта на
запалването.

Включването и изключването се
извършва с бутоните s и t.

Осветление

Светлинни функции
Осветление при влизане
Осветление "Добре дошли"

Предните фарове, габаритните
светлини, задните светлини и
вътрешното осветление се
включват за кратко при отключване
на автомобила с помощта на
дистанционното управление. Тази
функция улеснява намирането на
автомобила, когато е тъмно.
Осветлението се изключва
незабавно при завъртане на ключа
за запалване в положение
аксесоари. Потегляне 3 19.
Активирането или деактивирането
на тази функция може да се
промени в менюто Settings
(Настройки) на информационния
дисплей. Персонализиране на
автомобила 3 101.
Настройките могат да се запаметят
за използвания ключ 3 24.
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Осветление при влизане

Някои вътрешни светлини и
превключватели се включват
допълнително, когато вратата на
водача бъде отворена.

Осветление при
излизане
След напускане на автомобила
предните фарове, габаритните
светлини и задните светлини
осветяват пътя за период от време,
който може да се регулира.
Съобщение
Осветлението на влизане или
излизане може да се включва или
изключва автоматично в
зависимост от това колко е тъмно
навън.

Включване

Следният процес се прилага само
за автомобили, които нямат
функция за автоматичен контрол
на светлините. Превключвателят
за светлините трябва да е в
ИЗКЛЮЧЕНА позиция. Ако вратата
на водача е затворена, светлините
ще се изключат автоматично след
зададеното време.
1. Изключете запалването.
2. Извадете ключа за запалване.
3. Отворете вратата на шофьора.
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Осветление

4. Дръпнете лоста за мигачите.
5. Затворете вратата на
шофьора.
Ако шофьорската врата не е
затворена, светлините изгасват
след две минути.
Осветлението се изключва
незабавно, ако лостът за мигачите
се дръпне към волана при
отворена шофьорска врата.
Когато превключвателят за
светлините е в позиция АВТО и
ключът бъде изваден след
изключване на запалването,
външните светлини на
автомобила, който има функиця за
автоматичен контрол на
светлините, ще се включат
автоматично в зависимост от това
колко е тъмно.
Активирането, деактивирането и
продължителността на действие
на тази функция могат да се
променят в менюто Settings
(Настройки) на
информационния дисплей.
Персонализиране на автомобила
3 101.

Настройките могат да се запаметят
за използвания ключ 3 24.

Защита от изтощаване
на акумулатора
За да се предотврати
изтощаването на акумулатора,
когато запалването е изключено,
някои от лампите в интериора се
изключват автоматично след
известно време.
Ако изключите запалването с
включени външни светлини, те
автоматично ще се изключат
незабавно или след няколко
минути в зависимост от това колко
е тъмно навън или какви са
зададените условия.
Но външните светлини ще се
включат за постоянно, ако ги
включите ръчно, докато
запалването е изключено.

Система Инфотейнмънт

Система
Инфотейнмънт
Въведение ................................ 117
Радио ........................................ 141
CD плейър ................................ 155
Вход AUX .................................. 162
USB порт ................................... 163
Музика през Bluetooth .............. 167
Рамка на цифрово изображе‐
ние ............................................. 171
Навигация ................................. 173
Разпознаване на реч ............... 217
Телефон .................................... 223

Въведение
Обща информация
Системата Инфотейнмънт ви
предлага най-съвременните
достижения в областта на
информационно-развлекателните
системи за автомобили.
За вълновите обхвати АМ и FM,
радиото разполага с памет за
дванадесет автоматично
запаметени станции. Освен това
36 станции могат да бъдат
запаметени ръчно (независимо от
вълновия обхват).
Вграденият аудио плейър може да
възпроизвежда както аудио, така и
MP3/WMA CD-та.
Освен това, като допълнителни
аудиоизточници можете да
свържете към системата
Инфотейнмънт външни устройства
за съхранение на данни напр.iPod, MP3 плейър или USB
устройство (но не при CD 300).
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Цифровият звуков процесор ви
предлага няколко предварително
нагласени режима на звучене
(еквалайзер) за оптимизиране на
звука.
Навигационната система (само
при Navi 600) с динамично
планиране на маршрута ви води
сигурно към целта на пътуването
ви, и ако е необходимо,
автоматично избягва
задръствания и други проблеми по
пътя.
Системата Инфотейнмънт може
опционално да се командва чрез
бутоните върху волана.
В допълнение, Система
Инфотейнмънт може да се
оборудва с портал за мобилен
телефон.
Добре обмисленият дизайн на
елементите на управлението,
ясните менюта и
многофункционалният бутон
MENU позволяват лесното и
интуитивно ползване на
системата.
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Система Инфотейнмънт

Важна информация относно
употребата и пътната
безопасност
9 Предупреждение
Системата Инфотейнмънт
трябва да се използва така, че
по всяко време да можете да
карате безопасно автомобила
си. Ако сте несигурни, спрете
автомобила и ползвайте
системата Инфотейнмънт
докато автомобилът е спрял.

9 Предупреждение
Използването на
навигационната система (само
Navi 600) не освобождава
шофьора от отговорността за
правилно и внимателно
движение по пътищата.
Съответните правила за
движение трябва да се спазват
винаги.

Правете въвеждания (напр.
адреси) само при спрял
автомобил.
Ако упътването от
навигационната система
противоречи на правилата за
движение, винаги спазвайте
правилата за движение.

9 Предупреждение
В някои райони еднопосочните
улици и други пътища и входове
(напр. пешеходни зони), които
са забранени за влизане, не са
отбелязани на картата. В такива
райони системата
Инфотейнмънт може да издаде
предупреждение, което трябва
да се приеме. Затова, трябва да
обръщате специално внимание
на еднопосочни улици, пътища
и входове, които са забранени
за влизане.

Радиоприемане

Радиоприемането може да бъде
смутено от статично
електричество, шум, изкривяване
или загуба на приемането поради
■ промяна на разстоянието до
радиопредавателя,
■ смесването на станции поради
отражение,
■ засенчване.

Защита от кражба
Системата Инфотейнмънт е
оборудвана с електронна защитна
система с цел предпазване от
кражба.
По тази причина системата
Инфотейнмънт работи само във
Вашия автомобил и не
представлява ценност за крадците.

Система Инфотейнмънт

Преглед на елементите на управлението
Navi 600
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1

Система Инфотейнмънт

m бутон ............................... 128

5

Натискане: включване/
изключване на
системата
Инфотейнмънт .................. 128

2

Завъртане: регулиране
на силата на звука ............ 128
Бутони за станции с
номера от 1 до 6 ................ 142
Продължително
натискане:
запаметяване на станция . 142

3

Кратко натискане: избор
на станция ......................... 142
DEST .................................. 175

4

Въвеждане на
навигационна цел .............. 175
NAV ..................................... 175
Еднократно натискане:
Показва карта ................... 175
Двукратно натискане:
Меню на навигацията ....... 175

Осемпътен
превключвател .................. 175

6

Навигация: движи
прозорчето в дисплея на
картата ............................... 175
CONFIG .............................. 138

7

Системни настройки ......... 138
RPT NAV ............................ 210

8

Повторение на
последното
навигационно съобщение . 210
TP ....................................... 150

9

Активира и деактивира
програма за пътната
обстановка ......................... 150
TONE .................................. 134

Настройки на звука ........... 134
10 INFO ................................... 119
Допълнителна
информация, зависеща
от ситуацията .................... 119

11 AS ....................................... 142
Нива на автоматично
запаметяване .................... 142
Кратко натискане:
избира списък за
автоматично
запаметяване .................... 142
Продължително
натискане: автоматично
запаметяване на станции . 142
12 BACK .................................. 129
Меню: едно ниво назад ..... 129
Въвеждане на данни:
изтрива последния знак
или цялата въведена
информация ...................... 129
13 FAV ..................................... 143
Списъци на
предпочитани станции ...... 143

Система Инфотейнмънт
14 MENU ................................. 129

18 CD/AUX .............................. 163

Завъртане: маркира
опции на менюто или
наглася цифрови
стойности .......................... 129

Стартира
възпроизвеждането на
CD/MP3/WMA или сменя
звукоизточник .................... 163
19 BAND .................................. 141

Натискане: избира/
активира маркираната
опция; потвърждава
нагласена стойност;
включва/изключва
функция .............................. 129
15 Търсене напред ................. 141
Радио: търсене напред ..... 141
CD/MP3/WMA: прескача
запис напред ..................... 158
16 MUTE .................................. 128
Активиране/
деактивиране на
заглушаването на звука .... 128
17 CD/MP3/WMA ..................... 163
Стартиране/пауза при
възпроизвеждането .......... 163

Включва радиото или
сменя вълнов обхват ........ 141
20 Търсене назад ................... 141
Радио: търсене назад ....... 141
CD/MP3/WMA: прескача
запис назад ........................ 158
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Система Инфотейнмънт
1

m бутон ............................... 128
Натискане: включване/
изключване на
системата
Инфотейнмънт .................. 128

2

Завъртане: регулиране
на силата на звука ............ 128
Бутони за станции с
номера от 1 до 6 ................ 142
Продължително
натискане:
запаметяване на станция . 142

3

Кратко натискане: избор
на станция ......................... 142
Търсене назад ................... 141
Радио: търсене назад ....... 141

4

CD/MP3/WMA: прескача
запис назад ........................ 158
CD/MP3/WMA:
стартиране/пауза при
възпроизвеждането .......... 163

5

Търсене напред ................. 141
Радио: търсене напред ..... 141

6

CD/MP3/WMA: прескача
запис напред ..................... 158
TP ....................................... 150

7

Активира и деактивира
програма за пътната
обстановка ......................... 150
INFO ................................... 119

8

Допълнителна
информация, зависеща
от ситуацията .................... 119
TONE .................................. 134

9

Настройки на звука ........... 134
AS ....................................... 142
Нива на автоматично
запаметяване .................... 142
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Кратко натискане:
избира списък за
автоматично
запаметяване .................... 142
Продължително
натискане: автоматично
запаметяване на станции . 142
10 BACK .................................. 129
Меню: едно ниво назад ..... 129
Въвеждане на данни:
изтрива последния знак
или цялата въведена
информация ...................... 129
11 MENU ................................. 129
Завъртане: маркира
опции на менюто или
наглася цифрови
стойности .......................... 129
Натискане: избира/
активира маркираната
опция; потвърждава
нагласена стойност;
включва/изключва
функция .............................. 129
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12 FAV ..................................... 143
Списъци на
предпочитани станции ...... 143
13 MUTE .................................. 128
Активиране/
деактивиране на
заглушаването на звука .... 128
14 CONFIG .............................. 138
Системни настройки ......... 138
15 CD/AUX .............................. 163
Стартира
възпроизвеждането на
CD/MP3/WMA или сменя
звукоизточник .................... 163
16 BAND .................................. 141
Включва радиото или
сменя вълнов обхват ........ 141

Система Инфотейнмънт
CD 300
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Система Инфотейнмънт

m бутон ............................... 128
Натискане: включване/
изключване на
системата
Инфотейнмънт .................. 128

2

Завъртане: регулиране
на силата на звука ............ 128
Бутони за станции с
номера от 1 до 6 ................ 142
Продължително
натискане:
запаметяване на станция . 142

3

Кратко натискане: избор
на станция ......................... 142
Търсене назад ................... 141
Радио: търсене назад ....... 141

4
5

CD/MP3/WMA: прескача
запис назад ........................ 158
MP3: по-високо ниво на
папка .................................. 158
CD/MP3/WMA:
стартиране/пауза при
възпроизвеждането .......... 163

6
7

MP3: по-ниско ниво на
папка .................................. 158
Търсене напред ................. 141
Радио: търсене напред ..... 141

8

CD/MP3/WMA: прескача
запис напред ..................... 158
TP ....................................... 150

9

Активира и деактивира
програма за пътната
обстановка ......................... 150
INFO ................................... 119

Допълнителна
информация, зависеща
от ситуацията .................... 119
10 TONE .................................. 134
Настройки на звука ........... 134
11 AS ....................................... 142
Нива на автоматично
запаметяване .................... 142

Кратко натискане:
избира списък за
автоматично
запаметяване .................... 142
Продължително
натискане: автоматично
запаметяване на станции . 142
12 BACK .................................. 129
Меню: едно ниво назад ..... 129
Въвеждане на данни:
изтрива последния знак
или цялата въведена
информация ...................... 129
13 MENU ................................. 129
Главен управляващ
елемент за избиране и
навигация в менютата ...... 129
14 FAV ..................................... 143
Списъци на
предпочитани станции ...... 143
15 MUTE .................................. 128
Активиране/
деактивиране на
заглушаването на звука .... 128

Система Инфотейнмънт
16 CONFIG .............................. 138

Слот за CD / Изваждане на CD

Системни настройки ......... 138
17 CD/AUX .............................. 163
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Дистанционно аудио
управление от волана

Стартира
възпроизвеждането на
CD/MP3/WMA или сменя
звукоизточник .................... 163
18 BAND .................................. 141
Включва радиото или
сменя вълнов обхват ........ 141
1

2
3

Светодиод за поставено
CD ....................................... 158
Светодиодът светва, ако
в CD плейъра бъде
поставено CD .................... 158
Изваждане на CD .............. 158
Отвор за CD ....................... 158

1

SRC (Източник) .................. 128
Натискане: избира
звукоизточник .................... 128
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При активирано радио:
завъртете нагоре/
надолу за да изберете
следващата/
предходната
радиостанция .................... 141

2
3
4

При активиран CD
плейър: завъртете
нагоре/надолу за да
изберете следващия/
предходния CD/MP3/
WMA запис ......................... 158
Увеличава силата на
звука ................................... 128
Намалява силата на звука 128
Активиране/
деактивиране на
заглушаването на звука .... 128

Употреба
Елементи на управлението

Системата Инфотейнмънт се
управлява посредством
функционални бутони,
многофункционални бутони, както
и менютата, които се показват на
дисплея.
Въвеждането на данни може да се
извърши и чрез:
■ централния управляващ блок в
арматурното табло 3 119
■ органите за управление върху
волана 3 119

Включване и изключване на
системата Инфотейнмънт

Натиснете краткотрайно бутона X.
След включване на системата
Инфотейнмънт се активира
последно избраният източник.
Автоматично изключване
Ако системата Инфотейнмънт е
била включена посредством
бутона X, когато запалването е

било изключено, тя ще се изключи
автоматично отново след
30 минути.

Настройка на силата на звука

Завъртете копчето X. Текущата
настройка се показва на дисплея.
При включване на системата
Инфотейнмънт автоматично се
наглася последно настроената
сила на звука, ако тази сила на
звука е по-малка от максималната
сила на звука при включване.
Следните настройки могат да се
извършат поотделно:
■ максималната сила на звука при
включване 3 138
■ силата на звука на съобщенията
за пътната обстановка 3 138
■ силата на звука на
навигационните съобщения
(само за Navi 600) 3 175

Компенсация на силата на звука в
зависимост от скоростта
При активиране на компенсацията
на силата на звука в зависимост от
скоростта 3 138, силата на звука

Система Инфотейнмънт
се адаптира автоматично за да
компенсира уличния шум и шума от
въздушното съпротивление по
време на движение.
Заглушаване на звука
Натиснете бутона MUTE за да
заглушите звука на
аудиоизточниците.
За да отмените заглушаването на
звука отново: завъртете копчето
X или натиснете отново бутона
MUTE.
Ограничение на силата на звука
при високи температури
При много висока температура във
вътрешността на автомобила
системата Инфотейнмънт
ограничава максималната сила на
звука, която може да се настрои.
Ако е необходимо, силата на звука
се намалява автоматично.

Начини на управление
Радио
Натиснете бутона BAND за да
отворите основното меню на
радиото или за да превключите
между различни вълнови обхвати.
Натиснете бутона MENU за да
отворите подменю с опции за избор
на станция.
Подробно описание на функциите
на радиото 3 141.
Звукоизточници
Натиснете бутона CD/AUX за да
отворите менюто CD, USB, iPod
или AUX (ако има такова), или за да
превключвате между тези менюта.
Натиснете бутона MENU за да
отворите подменю с опции за избор
на запис.
Подробно описание на:
■ функциите на CD плейъра
3 158
■ функциите на входа AUX 3 163
■ функциите на USB порта (не за
CD 300) 3 163
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Навигация
(само Navi 600)
Натиснете бутона NAV, за да се
изведе карта на областта около
текущата позиция на автомобила.
Натиснете бутона MENU за да
отворите менюто за навигация.
Подробно описание на функциите
на системата за навигация 3 175.

Основни операции
MENU бутон

Бутонът MENU е централният
контролен елемент за менютата.
Завъртете
■ за да маркирате опция на менюто
■ CD 300: за да изведете на
дисплея опция на менюто
■ за да зададете числена стойност
Натиснете
■ за да изберете или активирате
маркираната опция
■ CD 300: за да изберете или
активирате изведената опция
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■ за да потвърдите нагласената
стойност
■ за да включите/изключите
системна функция

Примери за работа с меню

Активиране на настройка

Примери свързани с Navi 600
Избор на опция

Бутон BACK

Натиснете кратко бутона за да:
■ излезете от меню
■ се върнете от подменю на
следващото, по-високо ниво на
менюто
■ изтриете последния знак в
поредица от знаци
Натиснете и задръжте бутона за
няколко секунди за да изтриете
цялата въведена информация.

Завъртете бутона MENU за да
преместите курсора (= цветен фон)
на желаната опция.
Натиснете бутона MENU за да
изберете маркираната опция.
Подменюта
Стрелката в десния край на
менюто означава, че след
избирането на опцията ще се
отвори подменю с други опции.

Завъртете бутона MENU за да
маркирате желаната настройка.
Натиснете бутона MENU за да
активирате настройката.

Система Инфотейнмънт
Нагласяне на стойност

Завъртете бутона MENU за да
промените текущата стойност на
настройката.
Натиснете бутона MENU за да
потвърдите нагласената стойност.

Включване или изключване на
функция

Завъртете бутона MENU за да
маркирате функцията, която
трябва да бъде включена или
изключена.
Натиснете бутона MENU за да
превключите между настройките
On (Вкл.) и Off (Изкл.).
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Въвеждане на поредица от знаци

Въвеждане на поредица от знаци,
напр. наименования на пътища:
Завъртете бутона MENU за да
изберете желания знак.
Последният знак в поредицата от
знаци може да бъде изтрит чрез
бутона BACK. Натискането и
задържането на бутона BACK
изтрива цялата въведена
информация.
Натиснете бутона MENU за да
потвърдите избрания знак.
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Примери свързани с CD 400
Избор на опция

Завъртете бутона MENU за да
преместите курсора (= цветен фон)
на желаната опция.
Натиснете бутона MENU за да
изберете маркираната опция.
Подменюта
Стрелката в десния край на
менюто означава, че след
избирането на опцията ще се
отвори подменю с други опции.

Активиране на настройка

Нагласяне на стойност

Завъртете бутона MENU за да
маркирате желаната настройка.
Натиснете бутона MENU за да
активирате настройката.

Завъртете бутона MENU за да
промените текущата стойност на
настройката.
Натиснете бутона MENU за да
потвърдите нагласената стойност.

Система Инфотейнмънт
Включване или изключване на
функция

Примери свързани с CD 300
Елементи на менюто и символи
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Натиснете бутона MENU за да
изберете изведената опция и
отворите съответното подменю.
Стрелката сочеща надясно 3
означава: първото ниво на
подменюто е активно (две стрелки
= второто ниво на подменюто е
активно).
Стрелката сочеща надолу 4
означава: в активното подменю са
достъпни допълнителни опции.
Активиране на настройка

Завъртете бутона MENU за да
маркирате функцията, която
трябва да бъде включена или
изключена.
Натиснете бутона MENU за да
превключите между настройките
On (Включване) и Off
(Изключване).

Стрелките, сочещи нагоре и
надолу 1, означават: висшето ниво
на менюто е активно. В активното
меню са достъпни допълнителни
опции.
Завъртете бутона MENU за да
изведете другите опции в
активното меню.
Пречупената стрелка 2 означава:
има подменю с допълнителни
опции.

Натиснете бутона MENU за да
отворите менюто на съответните
настройки.
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Завъртете бутона MENU за да
изведете желаната настройка.
Натиснете бутона MENU за да
активирате настройката.

Включване или изключване на
функция

Navi 600

В менюто за настройките на тона
характеристиките на звука могат да
се нагласят поотделно за всеки
вълнов обхват и всеки
звукоизточник.

Нагласяне на стойност

Натиснете бутона MENU за да
отворите менюто на съответните
настройки.
Завъртете бутона MENU за да
промените текущата стойност на
настройката.
Натиснете бутона MENU за да
потвърдите нагласената стойност.

Настройки на тона

Натиснете бутона MENU за да
отворите менюто на съответните
настройки.
Завъртете бутона MENU за да
маркирате настройката On
(Включване) или Off (Изключване).
Натиснете бутона MENU за да
потвърдите маркираната
настройка.

Натиснете бутона TONE за да
отворите менюто за тона.

Система Инфотейнмънт
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Нагласяне на ниски, средни и
високи честоти

Регулиране на разпределението
на силата на звука отпред - отзад

Регулиране на разпределението
на силата на звука вдясно - вляво

Изберете Bass (Ниски), Middle
(Средни) или Treble (Високи).
Нагласете желаната стойност за
избраната опция.

Изберете Fader (Затихване).
Нагласете желаната стойност.

Изберете Balance (Баланс).
Нагласете желаната стойност.
Нагласяне на индивидуална
настройка на "0" или "Off (Изкл.)".
Изберете желаната опция и
задръжте натиснат бутона MENU
за няколко секунди.
Нагласяне на всички настройки на
"0" или "Off (Изкл.)"
Натиснете и задръжте бутона
TONE за няколко секунди.
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Оптимизиране на звученето за
различните стилове музика

Нагласяне на ниски, средни и
високи честоти

Натиснете бутона TONE за да
отворите менюто за тона.
Изберете EQ (Еквалайзер).
Показаните опции предлагат
предварително нагласени
оптимизирани ниски, средни и
високи честоти за съответния стил
музика.
Изберете желаната опция.

CD 300 / CD 400

В менюто за настройките на тона
характеристиките на звука могат да
се нагласят поотделно за всеки
вълнов обхват и всеки
звукоизточник.

Изберете Bass: (Ниски честоти:),
Midrange: (Средни честоти:) или
Treble: (Високи честоти:).
Нагласете желаната стойност за
избраната опция.

Система Инфотейнмънт
Регулиране на разпределението
на силата на звука отпред - отзад

Регулиране на разпределението
на силата на звука вдясно - вляво
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Нагласяне на всички настройки на
"0" или "Off" (Изключено)
Натиснете и задръжте бутона
TONE за няколко секунди.
Оптимизиране на звученето за
различните стилове музика

Изберете Fader: (Разпределение
силата на звука отпред-отзад:).
Нагласете желаната стойност.

Изберете Balance: (Баланс разпределение силата на звука
отляво-отдясно:).
Нагласете желаната стойност.
Нагласяне на индивидуална
настройка на "0"
Изберете желаната опция и
задръжте натиснат бутона MENU
за няколко секунди.

Изберете EQ: (Еквалайзер:)
(еквалайзер).
Показаните опции предлагат
предварително нагласени
оптимизирани ниски, средни и
високи честоти за съответния стил
музика.
Изберете желаната опция.
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Настройки на силата на
звука
Navi 600

Нагласете желаната стойност.

Изберете желаната опция.

Speed dependent volume (Сила на
звука в зависимост от скоростта)

Сила на звука на съобщенията за
пътната обстановка (TA)
Силата на звука на съобщенията за
пътната обстановка може да бъде
увеличена или намалена
пропорционално на нормалната
сила на звука.

Maximum startup volume
(Максимална сила на звука при
включване)

Натиснете бутона CONFIG за да
отворите менюто за системните
настройки.
Изберете Radio settings (Настройки
на радиото) и след това Maximum
startup volume (Максимална сила
на звука при включване).

Натиснете бутона CONFIG за да
отворите менюто за системните
настройки.
Изберете Radio settings (Настройки
на радиото) и след това Speed
dependent volume (Сила на звука в
зависимост от скоростта).
Силата на звука в зависимост от
скоростта може да се деактивира
или степента на адаптация на
силата на звука може да се избере
в показаното меню.

Натиснете бутона CONFIG за да
отворите менюто за системните
настройки.
Изберете Radio settings (Настройки
на радиото), RDS options (RDS
опции) и TA volume (Сила на звука
на пътните съобщения).

Система Инфотейнмънт
Нагласете желаната стойност.

CD 300 / CD 400
Maximum startup volume
(Максимална сила на звука при
включване)

CD 300: изберете Audio settings
(Аудио настройки) и след това Start
up volume (Сила на звука при
включване).
Нагласете желаната стойност.
Speed compensated volume
(Компенсация на звука в
зависимост от скоростта)
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CD 300: изберете Audio settings
(Аудио настройки) и след това Auto
volume control (Автоматичен
контрол на силата на звука).
Компенсацията на силата на звука
в зависимост от скоростта на
автомобила може да се деактивира
или степента на адаптация на
силата на звука може да се избере
в показаното меню.
Изберете желаната опция.
Сила на звука на съобщенията за
пътната обстановка (TA)
Силата на звука на съобщенията за
пътната обстановка може да бъде
увеличена или намалена
пропорционално на нормалната
сила на звука.

Натиснете бутона CONFIG за да
отворите менюто за системните
настройки.
Изберете Radio settings (Настройки
на радиото) и след това Maximum
startup volume (Максимална сила
на звука при включване).

Натиснете бутона CONFIG за да
отворите менюто за системните
настройки.
Изберете Radio settings (Настройки
на радиото) и след това Auto
volume control (Автоматичен
контрол на силата на звука).
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Персонализиране
(само за CD 400)
Различните настройки на
системата Инфотейнмънт могат да
се запаметят поотделно за всеки
ключ (водач) на автомобила.

Запаметени настройки

Натиснете бутона CONFIG за да
отворите менюто за системните
настройки.
Изберете Radio settings (Настройки
на радиото), RDS options (RDS
опции) и TA volume (Сила на звука
на пътните съобщения).
CD 300: изберете Audio settings
(Аудио настройки), RDS options
(RDS опции) и TA volume (Сила на
звука на пътните съобщения).
Нагласете желаната стойност за
увеличаване или намаляване на
силата на звука.

При изваждане на ключа на
автомобила от контакта на
запалването следните настройки
се запаметяват автоматично за
използвания ключ:
■ последните настройки за силата
на звука; едно ниво за силата на
звука за всички звукоизточници с
изключение на телефона (радио,
CD плейър, AUX, USB)
■ всички предварително нагласени
радиостанции
■ всички настройки за тона; всяка
от тези настройки се запаметява
поотделно за всеки от следните
звукоизточници (ако има такива):
AM, FM, CD плейър, AUX, USB
■ последният активен
звукоизточник

■ последната активна
радиостанция (поотделно за
всеки вълнов обхват)
■ последният активен режим на
дисплея
■ последната позиция в аудио/MP3
CD-то или в чейнджъра (ако има
такъв), включително номер на
диска, номер на записа, папка
■ състоянието на настройката за
разместените записи
(CD плейър)
■ състояние на настройката за TP
(програма за пътната
обстановка)
■ позицията на курсора за всяко
меню на дисплея

Активиране/деактивиране на
персонализирането

Натиснете бутона CONFIG за да
отворите менюто за системните
настройки.
Изберете Vehicle settings
(Настройки на автомобила) и след
това Comfort settings (Комфортни
настройки).

Система Инфотейнмънт
Нагласете Personalization by driver
(Персонализиране от шофьора) на
On (Включване) или Off
(Изключване).

Радио
Употреба
Бутони за управление

Най-важните бутони за работа с
радиото са следните:
■ BAND: Включва радиото
■ t v: Търсене на станции
■ AS: Списъци с автоматично
запаметени станции
■ FAV: Списъци на предпочитани
станции
■ 1...6: Бутони за предварително
запаметени станции
■ TP: Радио функция за пътна
информация 3 150

Активиране на радиото

Натиснете бутона BAND за да
отворите основното меню на
радиото.
Включва се последно слушаната
станция.
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Избор на вълнов обхват

Натиснете еднократно или
неколкократно бутона BAND за да
изберете желания вълнов обхват.
Включва се последно слушаната
станция в този вълнов обхват.

Търсене на станции
Автоматично търсене на
станции

Натиснете за кратко бутона t или
v за да превключите на
следващата станция в паметта за
станции.

Ръчно търсене на станции
Navi 600
Натиснете и задръжте бутона t
или v. Отпуснете бутона, когато
почти сте достигнали търсената
честота на дисплея.
Търси се следващата станция,
която може да бъде приета и тя се
включва автоматично.
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CD 300 / CD 400
Натиснете за няколко секунди
бутона t или v за да започне
търсене на следващата станция,
която може да бъде приета в
текущия вълнов обхват.
Когато търсената честота се
намери, станцията се включва
автоматично.
Съобщение
Ръчно търсене на станции: Ако
радиото не намери станция, то
превключва автоматично на почувствително ниво на търсене.
Ако и тогава не намери станция,
то се настройва на последно
активната честота.
Съобщение
Вълнов обхват FM: когато RDS
функцията е активирана, се
търсят само RDS станции 3 150,
а когато е включена функцията за
пътната обстановка (TP), се
търсят само станции за пътната
обстановка 3 150.

Ръчна настройка на станция

Navi 600:

Вълнов обхват FM
Само за Navi 600: натиснете бутона
MENU за да отворите менюто
свързано с FM и изберете Manual
tuning (Ръчна настройка на FM
(УКВ)).
Завъртете бутона MENU и
нагласете оптималната честота на
приемане на показалия се дисплей
за честотата.
Вълнов обхват AM
Завъртете бутона MENU и
нагласете оптималната честота на
приемане на показалия се дисплей
за честотата.

Списъци с автоматично
запаметени станции
Станциите, които могат да бъдат
приемани най-добре в дадения
вълнов обхват, се търсят и
запаметяват автоматично
посредством функцията за
автоматично запаметяване.

Съобщение
Текущо приеманата станция се
маркира.

Система Инфотейнмънт
CD 400:

Дванадесетте станции с най-силно
излъчване в текущия вълнов
обхват ще се запаметят в двата
списъка за автоматично
запаметяване.
За да прекъснете процедурата за
автоматично запаметяване
натиснете бутона MENU.

Ръчно запаметяване на
станции

Съобщение
Текущо приеманата станция се
маркира с i.
Всеки вълнов обхват има два
списъка с автоматично запаметени
станции (AS 1, AS 2), във всеки от
които могат да се запаметят 6
станции.

Автоматично запаметяване
на станции

Задръжте натиснат бутона AS
докато се изпише съобщение за
автоматично запаметяване.

Станциите могат да се
запаметяват и ръчно в списъците
за автоматично запаметяване.
Настройте станцията, която
желаете да се запамети.
Натиснете за кратко бутона AS за
да отворите списък за автоматично
запаметяване или за да
превключите на друг списък за
автоматично запаметяване.
Запаметяване на станция на
дадена позиция в списъка:
задръжте натиснат съответния
бутон (от 1 до 6) за станцията
докато не се изпише
потвърдително съобщение.
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Съобщение
Ръчно запаметените станции се
заместват от нови при
автоматично запаметяване на
станции.

Включване на станция

Натиснете за кратко бутона AS за
да отворите списък за автоматично
запаметяване или за да
превключите на друг списък за
автоматично запаметяване.
За кратко натиснете един от
бутоните от 1 до 6 за да включите
станцията отговаряща на бутона.

Списъци на
предпочитани станции
Станции от всички вълнови
обхвати могат да се запаметят
ръчно в списъците на
предпочитаните станции.
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Navi 600

Във всеки списък могат да се
запаметят по 6 станции. Броят на
достъпните списъци с
предпочитани станции може да се
наглася (виж по-долу).
Съобщение
Текущо приеманата станция се
маркира.
Запаметяване на станция
Настройте станцията, която
желаете да се запамети.

Натиснете за кратко бутона FAV за
да отворите списък с предпочитани
станции или за да превключите на
друг списък с предпочитани
станции.
Запаметяване на станция на
дадена позиция в списъка:
задръжте натиснат съответния
бутон (от 1 до 6) за станцията
докато не се изпише
потвърдително съобщение.
Включване на станция
Натиснете за кратко бутона FAV за
да отворите списък с предпочитани
станции или за да превключите на
друг списък с предпочитани
станции. За кратко натиснете един
от бутоните от 1 до 6 за да отворите
станцията отговаряща на бутона.

Задаване броя на списъците с
предпочитани станции

Натиснете бутона CONFIG.
Изберете Radio settings (Настройки
на радиото) и след това Radio
favourites (Предпочитани
радиостанции).
Изберете желания брой на
достъпни списъци с предпочитани
станции.

Система Инфотейнмънт
CD 300 / CD 400

Във всеки списък могат да се
запаметят по 6 станции. Броят на
достъпните списъци с
предпочитани станции може да се
наглася (виж по-долу).
CD 300: Броят на достъпните
списъци с предпочитани станции
не може да се конфигурира.
Съобщение
Текущо приеманата станция се
маркира с i.
Запаметяване на станция
Настройте станцията, която
желаете да се запамети.
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Натиснете за кратко бутона FAV за
да отворите списък с предпочитани
станции или за да превключите на
друг списък с предпочитани
станции.
Запаметяване на станция на
дадена позиция в списъка:
задръжте натиснат съответния
бутон (от 1 до 6) за станцията
докато не се изпише
потвърдително съобщение.
Включване на станция
Натиснете за кратко бутона FAV за
да отворите списък с предпочитани
станции или за да превключите на
друг списък с предпочитани
станции.
За кратко натиснете един от
бутоните от 1 до 6 за да отворите
станцията отговаряща на бутона.

Натиснете бутона CONFIG.
Изберете Radio settings (Настройки
на радиото) и след това Radio
favourites (Предпочитани
радиостанции).
Изберете желания брой на
достъпни списъци с предпочитани
станции.

Задаване броя на списъците с
предпочитани станции
(не се отнася за CD 300)

Менюта на вълновите
обхвати
Алтернативни възможности за
избор на станции се предлагат
чрез специалните менюта за
съответния вълнов обхват.
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При активно основно меню на
радиото натиснете бутона MENU
за да отворите менюто на
съответния вълнов обхват.
Съобщение
Следните специфични за FM
дисплеи са показани като
примери.

Favourites list (Списък на
предпочитани радиостанции)
Изберете Favourites list (Списък на
предпочитани радиостанции).
Извеждат се всички всички станции
запаметени в списъците с
предпочитани станции.

Списъци със станции
Изберете AM station list (Списък на
AM станции) или FM station list
(Списък на FM станции).
Всички AM/FM станции, които
могат да бъдат приети в текущата
приемателна зона се показват на
дисплея.
Съобщение
Ако преди това не е бил създаден
списък със станции, системата
Инфотейнмънт извършва
автоматично търсене на станции.

Navi 600

Изберете желаната станция.
Съобщение
Текущо приеманата станция се
маркира с i.
Ръчна настройка
За описание, вижте "Ръчна
настройка на станции" по-горе.

Изберете желаната станция.

Система Инфотейнмънт
Съобщение
Текущо приеманата станция се
маркира с i.
Обновяване на списъците със
станции
Ако станциите запаметени в
списъка за даден вълнов обхват
вече не могат да се приемат:
Изберете съответната команда за
да обновите списъка със станции.
Започва търсене на станции. След
края на търсенето се включва
последно слушаната станция.
Прекъсване търсенето на станции:
натиснете бутона MENU.
Съобщение
При обновяване на списъка със
станциите за даден вълнов
обхват се обновява и списъка с
категории (ако има такъв).
Важна информация относно
обновяването на списъците със
станции
Двойният тунер на системата
Инфотейнмънт постоянно
обновява списъците със станции
на заден план. По този начин се

осигурява напр.това, че списъците
със станции винаги съдържат
станциите, които могат да се
приемат в местния район при дълго
пътуване по автомагистрала. Тъй
като автоматичното обновяване
изисква известно време, при
внезапна промяна в зоната на
приемане е възможно не всички
станции от списъка, които могат да
се приемат, да са достъпни
веднага. В такива случаи
обновяването на списъците със
станции може да се ускори чрез
съответната команда за
обновяване на списък със станции.
Списъци с категории
Много RDS станции 3 150
излъчват код за типа на
програмата (PTY), който определя
типа на излъчваната програма
(напр. новини). Някои станции
също така сменят кода за типа на
програмата в зависимост от
съдържанието на излъчваната в
момента програма.
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запаметява тези станции,
сортирани по типа на програмата,
в съответния списък с категории.
За да търсите даден тип програма
определен от съответната
станция: изберете опция от
списъка с категории за дадения
вълнов обхват.

Появява се списък с достъпните в
момента типове програма.
Изберете желания тип програма.
Показва се списък от станции,
които излъчват програма от
избрания тип.
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Изберете желаната станция.
При обновяване на списъка със
станции за дадения вълнов обхват
се обновява и списъкът с
категории.
Съобщение
Текущо приеманата станция се
маркира с i.

Изберете желаната станция.
Favourites list (Списък на
предпочитани радиостанции)
Изберете Favourites list (Списък на
предпочитани радиостанции).
Извеждат се всички всички станции
запаметени в списъците с
предпочитани станции.

Съобщение
Текущо приеманата станция се
маркира с i.
Списъци със станции
Изберете AM stations list (Списък на
АМ станции) или FM stations list
(Списък на FM станции).
Всички AM/FM станции, които
могат да бъдат приети в текущата
приемателна зона се показват на
дисплея.

Система Инфотейнмънт
Съобщение
Ако преди това не е бил създаден
списък със станции, системата
Инфотейнмънт извършва
автоматично търсене на станции.

Изберете желаната станция.
Съобщение
Текущо приеманата станция се
маркира с i.
Обновяване на списъците със
станции
Ако станциите запаметени в
списъка за даден вълнов обхват
вече не могат да се приемат:

Изберете съответната команда за
да обновите списъка със станции.
CD 400: Двойният тунер на
системата Инфотейнмънт
постоянно обновява списъка със
станции за вълнов обхват FM на
заден план. Не е необходимо
ръчно обновяване.
Започва търсене на станции. След
приключване на търсенето се
включва последно слушаната
станция.
За да прекъснете процедурата по
търсенето натиснете бутона
MENU.
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програмата в зависимост от
съдържанието на излъчваната в
момента програма.
Системата Инфотейнмънт
запаметява тези станции,
сортирани по типа на програмата,
в съответния списък с категории.
За да търсите даден тип програма
определен от съответната
станция: изберете опция от
списъка с категории за дадения
вълнов обхват.

Съобщение
При обновяване на списъка със
станциите за даден вълнов
обхват се обновява и списъка с
категории (ако има такъв).
Списъци с категории
Много RDS станции 3 150
излъчват код за типа на
програмата (PTY), който определя
типа на излъчваната програма
(напр. новини). Някои станции
също така сменят кода за типа на

Появява се списък с достъпните в
момента типове програма.
Изберете желания тип програма.
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Показва се списък от станции,
които излъчват програма от
избрания тип.

Радиоинформационна
система (RDS)

Navi 600

Радиоинформационната система
(RDS) е услуга извършвана от FM
станциите, която значително
облекчава намирането на
желаната станция и
безпроблемното й приемане.

Преимущества на RDS

Изберете желаната станция.
CD 300: Следващата станция от
избрания тип, която може да бъде
приета се търси и приема.
При обновяване на списъка със
станции за дадения вълнов обхват
се обновява и списъкът с
категории.
Съобщение
Текущо приеманата станция се
маркира с i.

■ На дисплея вместо честотата на
станцията се появява името на
програмата.
■ При търсене на станции
системата Инфотейнмънт се
настройва само на RDS станции.
■ Системата Инфотейнмънт
винаги се настройва на найдобрата честота на приемане за
дадената станция посредством
AF (алтернативна честота).
■ В зависимост от приеманата
станция системата
Инфотейнмънт показва радио
текст, който може да съдържа
например информация за
текущата програма.

Конфигуриране на RDS
Отваряне на менюто за
конфигурация на RDS:
Натиснете бутона CONFIG.
Изберете Radio settings (Настройки
на радиото) и след това RDS
options (RDS опции).

Система Инфотейнмънт

Включване и изключване на RDS
Нагласете RDS на On (Вкл.) или Off
(Изкл.).
Съобщение
Ако RDS се изключи, функцията
ще се включи автоматично
отново, когато се смени радио
станцията (чрез функция за
търсене или бутон с памет).
Включване и изключване на
регионализацията
(RDS трябва да е включена за да
работи регионализацията.)

Понякога някои RDS станции
излъчват регионално различни
програми на различни честоти.
Нагласете Regional (Регионално)
на On (Вкл.) или Off (Изкл.).
Избират се само алтернативни
честоти (AF) със същите
регионални програми.
Ако регионализацията е
изключена, алтернативните
честоти на станциите се избират
без да се вземат предвид
регионалните програми.
RDS скрол текст
Някои RDS станции използват
редовете за изписване името на
програмата и за подаване на
допълнителна информация. По
време на този процес името на
програмата се скрива.
За да предотвратите показването
на допълнителна информация:
Нагласете RDS-text scroll freeze
(Замрази прелистване на RDS
текст) на On (Вкл.).
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Радио текст
Ако са активирани RDS и приемане
на RDS станция, информацията за
програмата, която в момента може
да се приеме, както и тази за
текущия музикален запис се
показват под името на програмата.
За да се покаже или скрие
информацията:
Нагласете Radio text (Радио текст)
на On (Вкл.) или Off (Изкл.).
TA volume (Сила на звука на
пътните съобщения)
Силата на звука на съобщенията за
пътната обстановка (TA) може да
се нагласи предварително 3 138.
Програма за пътната обстановка
(TP = Програма за пътната
обстановка)
Станциите за пътната обстановка
са RDS станции, които излъчват
новини свързани с пътната
обстановка.
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Включване и изключване на
програма за пътната обстановка
За да включите и изключите
състоянието на готовност за пътни
съобщения на системата
Инфотейнмънт:
Натиснете бутона TP.
■ При включена програма за
пътната обстановка [ ] се показва
на дисплея в черно (при
изключена функция за пътната
обстановка - в сиво).
■ Приемат се само станции
излъчващи програми за пътната
обстановка.
■ Ако текущата станция не е
станция излъчваща програми за
пътната обстановка, търсенето
се стартира автоматично за
следващата станция с програма
за пътната обстановка.
■ При намиране на станция с
програма за пътната обстановка
на дисплея в черно се появява
[TP]. Ако не се открият станции за
пътната обстановка, ТР се
извежда на дисплея в сиво.

■ Съобщенията за пътната
обстановка се излъчват с
предварително нагласената за
пътни съобщения сила на звука
3 138.
■ При включена програма за пътна
информация,
възпроизвеждането на CD/MP3
се преустановява за времето на
излъчване на пътното
съобщение.
Слушане само на пътни
съобщения
Включете функцията за пътна
информация и напълно намалете
силата на звука на системата
Инфотейнмънт.
Блокиране на пътни съобщения
За да блокирате пътни съобщения,
напр. при възпроизвеждане на CD/
MP3:
Натиснете бутона TP или MENU за
да потвърдите на дисплея
съобщението за отмяна.

Пътното съобщение се
преустановява, но програмата за
пътната обстановка остава
включена.
EON (разширени мрежи)
С помощта на EON можете да
слушате съобщения за пътната
обстановка дори и ако настроената
станция не излъчва своя собствена
информация за пътната
обстановка. Ако се нагласи такава
станция, тя се извежда в черно на
дисплея както при станциите
излъчващи програми за пътната
обстановка TP.

Система Инфотейнмънт
CD 300 / CD 400

Конфигуриране на RDS
Отваряне на менюто за
конфигурация на RDS:
Натиснете бутона CONFIG.
Изберете Radio settings (Настройки
на радиото) и след това RDS
options (RDS опции).
CD 300: Изберете Audio settings
(Аудио настройки) и след това RDS
options (RDS опции).

TA volume (Сила на звука на
пътните съобщения)
Силата на звука на съобщенията за
пътната обстановка (TA) може да
се нагласи предварително 3 138.
Включване и изключване на RDS
Нагласете опцията RDS на On
(Включване) или Off (Изключване).
Съобщение
Ако RDS се изключи, функцията
ще се включи автоматично
отново, когато се смени радио
станцията (чрез функция за
търсене или бутон с памет).
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Traffic announcement (TA)
(Съобщения за пътната
обстановка (TA))
За да включите или изключите
постоянно функцията TA:
Нагласете опцията Traffic
announcement (TA) (Съобщения за
пътната обстановка (TA)) на On
(Включване) или Off (Изключване).
Включване и изключване на
регионализацията
(RDS трябва да е включена за да
работи регионализацията.)
Понякога някои RDS станции
излъчват регионално различни
програми на различни честоти.
Нагласете опцията Regional (REG)
(Регионални (REG)) на On
(Включване) или Off (Изключване).
Избират се само алтернативни
честоти (AF) със същите
регионални програми.
Ако регионализацията е
изключена, алтернативните
честоти на станциите се избират
без да се вземат предвид
регионалните програми.
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RDS скрол текст
Някои RDS станции закриват името
на програмата на дисплея за да
покажат допълнителна
информация.
За да предотвратите показването
на допълнителна информация:
Нагласете RDS-Text scroll freeze
(Замразяване на скрол текст) на On
(Включване).
Radio text (Радио текст)
Ако са активирани RDS и приемане
на RDS станция, информацията за
програмата, която в момента може
да се приеме, както и тази за
текущия музикален запис се
показват под името на програмата.
За да се покаже или скрие
информацията:
Нагласете опцията Radio text
(Радио текст) на On (Включване)
или Off (Изключване).
Програма за пътната обстановка
(TP = Програма за пътната
обстановка)

Станциите за пътната обстановка
са RDS станции, които излъчват
новини свързани с пътната
обстановка.
Включване и изключване на
програма за пътната обстановка
За да включите и изключите
състоянието на готовност за пътни
съобщения на системата
Инфотейнмънт:
Натиснете бутона TP.
■ Ако е включена програма за
пътната обстановка, на
основното меню на радиото се
появява [ ].
■ Приемат се само станции
излъчващи програми за пътната
обстановка.
■ Ако текущата станция не е
станция излъчваща програми за
пътната обстановка, търсенето
се стартира автоматично за
следващата станция с програма
за пътната обстановка.

■ При намиране на станция с
програма за пътната обстановка
на основното меню на радиото се
появява [TP].
■ Съобщенията за пътната
обстановка се излъчват с
предварително нагласената за
пътни съобщения сила на звука
3 138.
■ При включена програма за пътна
информация,
възпроизвеждането на CD/MP3
се преустановява за времето на
излъчване на пътното
съобщение.
Слушане само на пътни
съобщения
Включете функцията за пътна
информация и напълно намалете
силата на звука на системата
Инфотейнмънт.
Блокиране на пътни съобщения
За да блокирате пътни съобщения,
напр. при възпроизвеждане на CD/
MP3:

Система Инфотейнмънт
Натиснете бутона TP или MENU за
да потвърдите на дисплея
съобщението за отмяна.
Пътното съобщение се
преустановява, но програмата за
пътната обстановка остава
включена.
EON (разширени мрежи)
С помощта на EON можете да
слушате съобщения за пътната
обстановка дори и ако настроената
станция не излъчва своя собствена
информация за пътната
обстановка. Ако се нагласи такава
станция, тя се извежда в черно на
дисплея както при станциите
излъчващи програми за пътната
обстановка TP.

CD плейър
Обща информация
Navi 600

CD плейърът на системата
Инфотейнмънт може да
възпроизвежда както аудио, така и
MP3/WMA CD-та.
Важна информация относно аудио
и MP3/WMA CD-тата

Внимание
При никакви обстоятелства не
поставяйте DVD-та, единични
CD-та с диаметър 8 см или със
специална форма в
аудиоплейъра.
Не трябва да залепвате никакви
етикети върху компактните
дискове.Такива дискове може
да се заклинят в устройството и
да го повредят. Така ще се
стигне до скъпо струваща
замяна на устройството.
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■ Аудио CD-та със защита от
запис, които не съответствуват
на аудио CD стандарта, може да
не могат да бъдат добре
възпроизведени или въобще да
не функционират.
■ Записаните впоследствие CD-Rта и CD-RW-та са почувствителни спрямо
неправилното боравене в
сравнение с предварително
записаните CD-та. Затова трябва
да се борави правилно с
дисковете, особено в случай на
записани впоследствие CD-R-та
и CD-RW-та; виж по-долу.
■ Записаните впоследствие CD-Rта и CD-RW-та може да не могат
да бъдат добре възпроизведени
или въобще да не функционират.
■ При дискове със смесен режим
(комбинация на аудио и данни,
напр. MP3), се разпознават и
възпроизвеждат само аудио
записите.
■ При смяна на CD-та внимавайте
да не оставяте върху тях
отпечатъци от пръсти.
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■ Поставяйте обратно CD-тата в
тяхната опаковка веднага след
изваждането им от аудио
плейъра, за да ги предпазите от
повреда и замърсяване.
■ Нечистотиите и течностите
върху CD-то могат да замърсят
лещите на аудио плейъра,
намиращи се в устройството и да
причинят повреда.
■ Пазете CD-тата от топлина и
пряка слънчева светлина.
■ За данни записани върху MP3/
WMA CD се отнасят следните
ограничения:
Максимална дълбочина на
структурата на папките: 11 нива.
Максимален брой на MP3/WMA
файловете, които могат да се
запишат: 1000.
WMA файлове с цифрово
управление на правата (DRM),
предлагани от онлайн музикални
магазини, не могат да се
възпроизвеждат.
WMA файлове могат да се
възпроизвеждат добре, само ако

са създадени чрез Windows
Media Player, версия 8 или покъсна.
Валидни разширения на
списъците с песни: .m3u, .pls
Заглавията на списъците с песни
трябва да бъдат във формата на
"относителни пътеки".
■ Предмет на настоящата глава е
само възпроизвеждането на MP3
файлове, тъй като боравенето с
MP3 и WMA файлове е
идентично. Когато се зареди CD
с WMA файлове, се показват
менютата свързани с MP3.

CD 300 / CD 400

CD плейърът на системата
Инфотейнмънт може да
възпроизвежда както аудио, така и
MP3/WMA CD-та.

Важна информация относно аудио
и MP3/WMA CD-тата

Внимание
При никакви обстоятелства не
поставяйте DVD-та, единични
CD-та с диаметър 8 см или със
специална форма в
аудиоплейъра.
Не трябва да залепвате никакви
етикети върху компактните
дискове.Такива дискове може
да се заклинят в устройството и
да го повредят. Така ще се
стигне до скъпо струваща
замяна на устройството.
■ Могат да се използват следните
CD формати:
CD-ROM Mode 1 и Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 и
Form 2.
■ Могат да се използват следните
формати на файлове:
ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo,
Joliet).

Система Инфотейнмънт
MP3 и WMA файлове записани
във формат различен от
гореизброените могат да не се
възпроизвеждат добре и техните
имена, както и имената на
папките могат да не се показват
правилно.
Съобщение
ISO 13346 не се поддържа. Може
да е необходимо ръчно да се
избере ISO 9660 при записване на
аудио CD, например с Windows 7.
■ Аудио CD-та със защита от
запис, които не съответствуват
на аудио CD стандарта, може да
не могат да бъдат добре
възпроизведени или въобще да
не функционират.
■ Записаните впоследствие CD-Rта и CD-RW-та са почувствителни спрямо
неправилното боравене в
сравнение с предварително
записаните CD-та. Правилното
боравене, особено в случай на
записани впоследствие CD-R-та
и CD-RW-та, трябва да бъде
осигурено. Виж по-долу.

■ Записаните впоследствие CD-Rта и CD-RW-та може да не могат
да бъдат добре възпроизведени
или въобще да не функционират.
В такива случаи проблемът не е
в апарата.
■ При дискове със смесен режим
(аудио записи и компресирани
файлове, напр. MP3), частта с
аудио записите и тази с
компресираните файлове могат
да се възпроизвеждат
поотделно.
■ При смяна на CD-та внимавайте
да не оставяте върху тях
отпечатъци от пръсти.
■ Поставяйте обратно CD-тата в
тяхната опаковка веднага след
изваждането им от CD плейъра,
за да ги предпазите от повреда и
замърсяване.
■ Нечистотиите и течностите
върху CD-то могат да замърсят
лещите на CD плейъра,
намиращи се в устройството и да
причинят повреда.
■ Пазете CD-тата от топлина и
пряка слънчева светлина.
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■ За данни записани върху MP3/
WMA CD се отнасят следните
ограничения:
Брой на записите: максимум 999.
Брой на папките: максимум 255.
Дълбочина на структурата на
папките: максимум 64 нива
(препоръчано: максимум 8 нива).
Брой на списъците с песни:
максимум 15.
Брой на песните в един списък с
песни: максимум 255.
Валидни разширения на
списъците с
песни: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
■ Предмет на настоящата глава е
само възпроизвеждането на MP3
файлове, тъй като боравенето с
MP3 и WMA файлове е
идентично. Когато се зареди CD
с WMA файлове, се показват
менютата свързани с MP3.
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Употреба
Navi 600

Стартиране на възпроизвеждане
на CD
Вкарайте CD-то в отвора за CD с
надписаната страна нагоре, докато
устройството го поеме.
Възпроизвеждането на CD започва
автоматично и се появява менюто
Audio CD (Аудио CD) или Audio
MP3 (Аудио MP3).

Ако в устройството вече има CD, но
менюто Audio CD (Аудио CD) или
Audio MP3 (Аудио MP3) не е
активно:
Натиснете бутона CD/AUX.
Менюто Audio CD (Аудио CD) или
Audio MP3 (Аудио MP3) се отваря и
възпроизвеждането на CD
започва.
В зависимост от записаните на
аудио или MP3 CD-то данни, на
дисплея се показва различна
информация за CD-то и текущия
музикален запис.
Ако менюто Audio CD (Аудио CD)
или Audio MP3 (Аудио MP3) не се
появи след натискане на бутона
CD/AUX, в отвора за CD все още
има навигационно CD. Натиснете
бутона d за да извадите CD-то.
Избиране на запис
Завъртете бутона MENU за да се
появи на дисплея списък на всички
записи върху CD-то.
Възпроизвежданият в момента
запис е предварително маркиран.
Изберете желания запис.

Преминаване на следващия или
предходния запис
Натиснете краткотрайно бутона
t или v веднъж или няколко
пъти.
Търсене на запис напред или назад
Натиснете краткотрайно бутона
t или v, след това натиснете
отново бутона t или v и го
задръжте натиснат докато се появи
желаният запис.
Бързо превъртане напред/назад
Натиснете бутона t или v и го
задръжте за да превъртите
текущия запис напред или назад.

Система Инфотейнмънт
Избиране на записи чрез менюто
за аудио CD или MP3
По време на възпроизвеждане на
аудио CD

Натиснете бутона MENU за да
отворите менюто свързано с
аудио CD.
Възпроизвеждане на всички
записи в случаен ред: нагласете
Shuffle songs (RDM) (Разбъркване
на записи (RDM)) на On (Вкл.).
За да изберете запис от аудио CD:
изберете Track list (Списък на
записи) и след това изберете
желания запис.

По време на възпроизвеждане на
MP3

Натиснете бутона MENU за да
отворите менюто свързано с MP3.
Възпроизвеждане на всички
записи в случаен ред: нагласете
Shuffle songs (RDM) (Разбъркване
на записи (RDM)) на On (Вкл.).
За да изберете запис от папка или
списък с песни (ако има такъв):
изберете Folders (Папки) или
Playlists (Плейлисти).
Изберете папката или списъка с
песни, след което изберете
желания запис.
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Изберете Search (Търси) за да се
покаже меню с допълнителни
опции за търсене и избиране на
записи.

В зависимост от броя на записите
процесът на търсене може да трае
няколко минути.
Изберете опцията за търсене, след
което изберете желания запис.
Изваждане на CD
Натиснете бутона d.
CD-то излиза от CD слота.

160

Система Инфотейнмънт

Ако CD-то не се вземе след
изваждането му, то отново ще се
придърпа автоматично в
устройството след няколко
секунди.

В зависимост от записаните на
аудио или MP3 CD-то данни, на
дисплея се показва различна
информация за CD-то и текущия
музикален запис.

CD 300 / CD 400

Поставяне на CD
Поставете CD-то в отвора за CD-та
с напечатаната страна нагоре и
леко задръжте докато
устройството го прибере.
Съобщение
Ако се постави CD, на горния ред
на дисплея се показва символ на
CD.

Стартиране на възпроизвеждане
на CD
Натиснете бутона CD/AUX за да
отворите CD или MP3 менюто.
Ако в CD плейъра вече има CD,
започва възпроизвеждането му.

Смяна на стандартния изглед на
страницата
(само за CD 300)
По време на възпроизвеждане на
аудио CD или MP3: натиснете
бутона MENU и след това изберете
Default CD page view (Основен
изглед на CD страница) или Default
MP3 page view (Основен изглед на
MP3 страница).
Изберете желаната опция.

Смяна на нивото на папката
(само при CD 300, MP3
възпроизвеждане)
Натиснете бутона g или e за да
преминете на по-високо или пониско ниво на папка.
Преминаване на следващия или
предходния запис
Натиснете за кратко бутона t или
v.
Бързо превъртане напред/назад
Натиснете бутона t или v и го
задръжте за да превъртите
текущия запис напред или назад.

Система Инфотейнмънт
Избиране на записи чрез менюто
за аудио CD или MP3
По време на възпроизвеждане на
аудио CD

За да изберете запис от аудио CD:
изберете Track list (Списък на
записи) и след това изберете
желания запис.
По време на възпроизвеждане на
MP3
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За да изберете запис от папка или
списък с песни (ако има такъв):
изберете Playlists/Folders (Списъци
със записи/Папки).
Изберете папката или списъка с
песни, след което изберете
желания запис.
Съобщение
Ако CD-то съдържа и аудио, и MP3
данни, аудио данните могат да се
изберат чрез Playlists/Folders
(Списъци със записи/Папки).

Натиснете бутона MENU за да
отворите менюто свързано с
аудио CD.
Възпроизвеждане на всички
записи в случаен ред: нагласете
Shuffle songs (Разбъркване на
музикални записи) на On
(Включване).

Натиснете бутона MENU за да
отворите менюто свързано с MP3.
Възпроизвеждане на всички
записи в случаен ред: нагласете
Shuffle songs (Разбъркване на
музикални записи) на On
(Включване).

За да се покаже меню с
допълнителни опции за търсене и
избиране на записи: изберете
Search (Търсене). Това, какви
опции са достъпни, зависи от
записаните на MP3 CD-то данни.
Процесът на търсене в едно MP3
CD може да отнеме няколко
минути. През това време се
включва последно слушаната
радиостанция.
Изваждане на CD
Натиснете бутона d.
CD-то излиза от CD слота.
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Ако CD-то не се вземе след
изваждането му, то отново ще се
придърпа автоматично в
устройството след няколко
секунди.

Вход AUX
Обща информация
Под арматурното табло с панти на
централната конзола има вход
AUX за свързване на външни
звукоизточници.

CD 300 / CD 400:

Натиснете бутона нагоре, след
което извадете арматурното табло
нагоре.
Navi 600:

Система Инфотейнмънт
Съобщение
Електрическите входове трябва
винаги да се подържат чисти и
сухи.
Възможно е, например,
свързването към входа AUX на
портативен CD плейър чрез жак 3,5
мм.
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Звукоизточник свързан към входа
AUX може да се управлява само
чрез своите органи за управление.

USB порт

CD 300 / CD 400

Под арматурното табло с панти на
централната конзола има USB порт
за свързване на външни
звукоизточници.

Обща информация

Употреба
Navi 600

Натиснете еднократно или
неколкократно бутона CD/AUX за
да активирате режим AUX.
Звукоизточник свързан към входа
AUX може да се управлява само
чрез своите органи за управление.
Натиснете еднократно или
неколкократно бутона CD/AUX за
да активирате режим AUX.

Натиснете бутона нагоре, след
което извадете арматурното табло
нагоре.
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Navi 600

Съобщение
Електрическите входове трябва
винаги да се подържат чисти и
сухи.
Към USB порта могат да се
свържат MP3 плейър, USB драйв
или iPod.
Тези устройства могат да се
управляват чрез органите за
управление и менютата на
системата Инфотейнмънт.

Устройствата свързани към USB
порта могат да се управляват чрез
органите за управление и
менютата на системата
Инфотейнмънт.
Съобщение
Не вкарвайте USB устройство подълго от 50 мм. По-дългото
устройство може да да бъде
повредено при сгъване надолу на
арматурното табло.

Съобщение
Не всички модели MP3 плейъри,
USB устройства и iPod модели се
поддържат от системата
Инфотейнмънт.
Важна информация
MP3 плейър и USB драйвове
■ Свързаните МР3 плейъри и USB
драйвове трябва да отговарят на
спецификацията USB MSC.
■ Поддържат се само МР3 плейъри
и USB драйвове с размер на
клъстера максимум
64 килобайта във файловата
система FAT16/FAT32.

■ Твърдите дискове (HDD) не се
поддържат.
■ USB хъбове не се поддържат.
■ За данни записани върху MP3
плейър или USB устройство се
отнасят следните ограничения:
Максимална дълбочина на
структурата на папките: 11 нива.
Максимален брой на MP3/WMA
файловете, които могат да се
запишат: 1000.
WMA файлове с цифрово
управление на правата (DRM),
предлагани от онлайн музикални
магазини, не могат да се
възпроизвеждат.
WMA файлове могат да се
възпроизвеждат добре, само ако
са създадени чрез Windows
Media Player, версия 8 или покъсна.
Валидни разширения на
списъците с песни: .m3u, .pls
Заглавията на списъците с песни
трябва да бъдат във формата на
"относителни пътеки".

Система Инфотейнмънт
Системният атрибут за папките/
файловете, които съдържат
аудио данни не бива да се
наглася.

CD 400

Към USB порта могат да се
свържат следните устройства:
■ iPod
■ Zune
■ Устройство PlaysForSure (PFD)
■ USB драйв
Тези устройства могат да се
управляват чрез органите за
управление и менютата на
системата Инфотейнмънт.
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Възпроизвеждане на
запаметени аудио
файлове
Navi 600
MP3 плейър / USB драйвове

Съобщение
Не всички модели на iPod, Zune,
PFD или USB драйвове се
поддържат от системата
Инфотейнмънт.
Съобщение
Не вкарвайте USB устройство подълго от 50 мм. По-дългото
устройство може да да бъде
повредено при сгъване надолу на
арматурното табло.
Съобщение
Електрическите входове трябва
винаги да се подържат чисти и
сухи.

Натиснете еднократно или
неколкократно бутона CD/AUX за
да активирате режим аудио USB.
Стартира се възпроизвеждането
на аудио информацията записана
в USB устройството.
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Работата с източниците на
информация свързани
посредством USB е същата като
тази с аудио MP3/WMA CD 3 158.

По-долу са описани само тези
особености при работата, при
които има различия.
Функции на iPod

CD 400

iPod

Натиснете еднократно или
неколкократно бутона CD/AUX за
да активирате режим аудио iPod.
Стартира се възпроизвеждането
на аудио информацията записана
в iPod устройството.
Работата с iPod свързан
посредством USB е в основни
линии същата като тази с аудио
MP3/WMA CD 3 158.

В зависимост от записаните данни
има различни опции за избор и
възпроизвеждане на записи.
Натиснете бутона MENU и
изберете Search (Търси) за да се
покажат възможните опции.
Процесът на търсене в
устройството може да продължи
няколко секунди.

Натиснете еднократно или
неколкократно бутона CD/AUX за
да активирате режим USB.
Стартира се възпроизвеждането
на аудио информацията записана
в USB устройството.
Работата с източниците на
информация свързани
посредством USB е в основни
линии същата като тази с аудио
MP3 CD 3 158.
По-долу са описани само тези
особености при работата, при
които има различия.

Система Инфотейнмънт
Функционирането и дисплеите са
описани само за USB драйвовете.
Работата с други устройства като
iPod и Zune е до голяма степен
същото.
Избиране на записи чрез USB
менюто

Натиснете бутона MENU за да
отворите менюто свързано с USB.
Възпроизвеждане на всички
записи един след друг: изберете
Play all (Възпроизвеждане на
всички).

За да се покаже меню с различни
допълнителни опции за търсене и
избиране на записи: изберете
Search (Търсене).
Процесът на търсене в USB
устройството може да продължи
няколко минути. През това време
се включва последно слушаната
радиостанция.
Възпроизвеждане на всички
записи в случаен ред: нагласете
Shuffle songs (random)
(Разбъркване на записи
(случайно)) на On (Включване).
За повторение на
възпроизвеждания в момента
запис: нагласете Repeat
(Повторение) на On (Включване).
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Музика през Bluetooth
Обща информация
(само CD 400 с Bluetooth PDIM)
Bluetooth аудио източниците
(напр. музикални мобилни
телефони, MP3 плейъри с
поддръжка на Bluetooth и др.),
които поддържат Bluetooth
протокола за музика A2DP, могат
да се свързват безжично към
системата Инфотейнмънт.

Важна информация

■ Преди Bluetooth устройството да
може да се свърже към система
Инфотейнмънт, то първо трябва
да се стикова със системата
3 168.
■ Система Инфотейнмънт се
свързва само с Bluetooth
устройства, които поддържат
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) версия 1.2 или
следваща.
■ Bluetooth устройството трябва да
поддържа AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) версия 1.0
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или следваща. Ако устройството
не поддържа AVRCP, само
силата на звука може да се
управлява през системата
Инфотейнмънт.
■ Преди свързване на Bluetooth
устройството към система
Инфотейнмънт, запознайте се с
ръководството за потребителя
на Bluetooth устройството.

Настройка за Bluetooth
музика
Чрез меню Bluetooth music setup
((Нагласяне на Bluetooth music) се
извършва стиковане и свързване
на Bluetooth устройства към
система Инфотейнмънт.

Активиране на меню
Bluetooth music setup
((Нагласяне на Bluetooth
music)

Натиснете еднократно или
неколкократно бутона CD/AUX, за
да активирате AUX, USB или
Bluetooth режим.
Натиснете бутон MENU и след това
изберете Bluetooth setup
(Нагласяне на Bluetooth).

Стиковане на Bluetooth устройство
Важна информация
■ Процесът на стиковане е
деактивиран при движение на
автомобила.
■ Към системата могат да се
стиковат до пет устройства.
■ Система Инфотейнмънт
автоматично свързва първото
устройство в списъка на
стикованите устройства.
■ Само едно стиковано устройство
може да се свърже във всеки
един момент към система
Инфотейнмънт.
■ Стиковането обикновено трябва
да се извърши само еднократно,
освен ако не се извърши промяна
в информацията за стиковане
или устройството не бъде
изтрито.
Извършване на стиковане
Изберете Connect to new device
(Свързване на ново устройство).

Система Инфотейнмънт
Система Инфотейнмънт задава
серия от въпроси, за да определи
типа на стикованото Bluetooth
устройство.
След извършване на
определянето, Bluetooth
устройството трябва да се постави
в режим на откриване (вижте
ръководството за потребителя на
устройството).
Някои Bluetooth устройства може
да изискват PIN код, за да се
завърши процеса по стиковане.
Намерете устройството с име
GMusicConnect в списъка на
Bluetooth устройствата и
следвайте инструкциите на
устройството, за да въведете PIN
кода, предоставен от система
Инфотейнмънт.
Свързване на стиковано
устройство
Изберете Select device (Избиране
на устройство).

Извежда се списък с всички
Bluetooth устройства, които са
текущо стиковани към система
Инфотейнмънт.
Изберете желаното устройство.
Устройството е свързано към
система Инфотейнмънт.
Ако към система Инфотейнмънт
има текущо свързано друго
Bluetooth устройство, това
устройство ще се разкачи от
системата.
Премахване на стиковано
устройство
Изберете Remove device
(Изтриване на устройство).
Извежда се списък с всички
Bluetooth устройства, които са
текущо стиковани към система
Инфотейнмънт.
Изберете желаното устройство.
Устройството се изтрива от
списъка със стиковани устройства.
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Смяна на подразбиращия се PIN

Изберете Change default PIN
(Промяна на основния PIN код).
Изберете един от
предефинираните PIN кодове или
изберете Other (Други) за
създаване на нов PIN.
За създаване на нов PIN:
Изберете Other (Други) и след това
желаната дължина на PIN кода.
Изберете цифрите на желания PIN
код една по една.
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Работа

Натиснете еднократно или
неколкократно бутона CD/AUX, за
да активирате режим Музика през
Bluetooth.
Първото устройство в списъка на
текущо стикованите Bluetooth
устройства 3 168 се свързва
автоматично (ако е възможно) към
система Инфотейнмънт.
За свързване на друго стиковано
Bluetooth устройство 3 168.

Стартиране на
възпроизвеждане на записи

В зависимост от свързаното
Bluetooth устройство:
■ възпроизвеждането на музика
започва автоматично или
■ възпроизвеждането на музика
трябва да се стартира чрез
управлението на Bluetooth
устройството.
Възпроизвеждането на музика,
записана на Bluetooth
устройството, сега може да се
контролира от система
Инфотейнмънт чрез бутоните t,
v и r.

Преминаване към следващия
или предходния запис

Натиснете за кратко бутона t или
v.

Бързо превъртане напред/
назад

Натиснете бутона t или v и го
задръжте за да превъртите
текущия запис напред или назад.

Пауза

Натиснете бутона r.
За рестартиране на
възпроизвеждането: натиснете
отново екранния бутон r.

Система Инфотейнмънт

Рамка на цифрово
изображение
Обща информация
Използвайки функцията за
цифровата рамка на изображение
(само Navi 600 / Navi 900), можете
да гледате любимите си снимки
една по една, на дисплея на
Система Инфотейнмънт.
Можете да заредите любимите си
снимки от USB устройство,
свързано с USB порта 3 163 на
система Инфотейнмънт.
В паметта на Система
Инфотейнмънт могат да се
заредят до 10 снимки.
Снимките се показват на дисплея в
оригиналните си пропорции
(рамките, ако е нужно, са черни) и
ориентация.

Важна информация

■ Снимките, които искате да
заредите, трябва да се
запаметят в основната
директория (напр."F:\") на USB
устройството.
■ Само първите 100 снимки
(последователно сортирани,
както са записани в основната
директория на USB
устройството) ще се предложат
за зареждане.
■ Поддържат се само снимки в
стандартен JPEG формат
(файлово разширение .jpg
или .jpeg).
Пример: "F:\myPicture.jpg",
където "F:\" е основната
директория на USB
устройството.
■ Максималната поддържана
резолюция на снимка е 12
мегапиксела.
Снимки с по-висока резолюция
се преоразмеряват при
зареждането.
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Снимки с по-ниска резолюция не
се преоразмеряват по време на
зареждането и се центрират в
средата на дисплея.

Употреба
Зареждане и/или изтриване
на снимки

Свържете USB устройство с
вашите любими снимки към USB
порта 3 163 на Система
Инфотейнмънт.
Натиснете бутона CONFIG,
изберете Display settings
(Настройки на дисплей) и след това
изберете Picture frame (Кадър).
Извежда се менюто, показано подолу.
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Изберете Add / Remove pictures
(Добави / Изтрий снимки) за
отваряне на показаното по-долу
меню.

Менюто извежда списък с имената
на файловете за всички снимки
(отбележете ограниченията,
описани във "Важна информация"
по-горе), запаметени в основната
директория на свързаното USB
устройство.
Ако снимките вече са съхранени в
паметта на Система
Инфотейнмънт, тези "стари"
снимки се посочват най-напред в
менюто и се обозначават чрез
MEM, вижте илюстрацията подолу.
Ако искате да изтриете "старите"
снимки, трябва да ги отмаркирате,
преди да зареждате нови снимки.

Изберете макс. 10 снимки, които
искате да заредите (добавите) към
паметта на Система
Инфотейнмънт, или които искате
да останат запаметени в тази
памет.
Изберете Confirm
(Потвърждаване), за да стартирате
зареждането и/или изтриването на
снимката.
Извежда се съобщение, което
показва колко снимки ще се
заредят и/или изтрият.
Изберете Continue (Продължи), ако
искате да стартирате зареждането
и/или изтриването на снимката.

Система Инфотейнмънт
Показване на снимки

Снимките в паметта на Система
Инфотейнмънт могат да се
показват на дисплея една по една.
Натиснете бутона CONFIG,
изберете Display settings
(Настройки на дисплей), Picture
frame (Кадър) и след това изберете
Picture selection (Избор на снимки).
Извежда се менюто, показано подолу.

Изберете снимката, която да се
покаже на дисплея.

Натиснете бутон INFO няколко
пъти, докато текущо избраната
снимка се покаже на дисплея.
За да видите отново стандартното
меню на Система Инфотейнмънт,
натиснете някой от бутоните на
Система Инфотейнмънт.
Докато снимката остава избрана в
меню Picture selection (Избор на
снимки), тя може да се покаже по
всяко време чрез бутона INFO.

173

Навигация
Обща информация
Навигационната система ще ви
води надеждно към целта на
пътуването ви без да има нужда да
използвате карти, дори и без
въобще да познавате местността.
Актуалната пътна обстановка се
взема предвид в изчисляването на
маршрута, ако се използва
динамично водене по маршрута.
За тази цел системата
Инфотейнмънт получава
съобщения за пътната обстановка
в текущата зона на приемане
посредством RDS-TMC.
Навигационната система обаче не
може да вземе предвид пътните
произшествия, променените
неотдавна правила за движение,
както и аварийни ситуации или
проблеми, които възникват
внезапно (напр. пътен ремонт).
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Внимание

Използването на
навигационната система не
освобождава шофьора от
отговорността за правилно и
внимателно движение по
пътищата. Съответните
правила за движение трябва да
се спазват винаги. Ако
упътването от навигационната
система противоречи на
правилата за движение, винаги
спазвайте правилата за
движение.

Функциониране на
навигационната система

Местоположението и движението
на автомобила се регистрират от
навигационната система
посредством сензори. Изминатото
разстояние се определя от сигнала
на автомобилния скоростомер, а
завоите се регистрират
посредством жироскопен сензор.
Местоположението се определя

от GPS сателитите (Global
Positioning System - Глобална
система за позициониране).
Чрез сравнение на сензорните
сигнали с цифровите карти от SD
картата, е възможно да се
определи местоположението с
точност от около 10 м.
Системата работи и при лошо GPS
приемане, точността на
определянето на
местоположението обаче
намалява.
След въвеждането на адреса на
пътната цел или на обекти,
представляващи интерес (найблизка бензиностанция, хотел и
т.н.) маршрутът се изчислява от
текущото местоположение до
избраната цел на пътуването.
Воденето по маршрута се
извършва чрез гласови инструкции
и стрелка, както и с помощта на
цветна карта на дисплея.

Система за пътна
информация TMC и
динамично водене по
маршрута

Системата за пътна информация
TMC получава цялата текуща
пътна информация от TMC
радиостанции. Ако динамичното
водене по маршрута е активно,
тази информация се включва при
изчисляването на целия маршрут.
По време на този процес
маршрутът се планира така, че
пътните проблеми свързани с
предварително избрани критерии
да бъдат избягнати.
Ако по време на активно водене по
маршрута възникне пътен
проблем, в зависимост от
предварително направените
настройки се появява съобщение
дали маршрутът да бъде
променен.
Пътната информация TMC се
показва на дисплея за водене по
маршрута като символи или като
подробен текст на менюто TMC
messages (ТМС съобщения).
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За да можете да използвате
пътната информация TMC
системата трябва да приема TMC
станциите от дадения регион.
Динамичното водене по маршрута
работи само, ако пътната
информация се приема чрез
системата за пътна информация
TMC.
Динамичното водене по маршрута
може да се деактивира от меню
Navigation options (Опции на
навигацията), вижте раздел
"Водене" 3 202.

Данни за карта

Всички необходими данни за
картата са записани на SD карта,
предоставена със Система
Инфотейнмънт.
Подробно описание на боравенето
и смяната на SD картата, вижте
раздел "Карти" 3 211.

Употреба
Елементи на управлението

Най-важните контролни елементи
свързани с навигацията са
следните:
NAV бутон: активира навигацията;
показва текущото местоположение
(при пасивно водене по маршрута);
показва изчисления маршрут (при
активно водене по маршрута);
превключване между пълен
картографски дисплей, дисплей
със стрелки (при активно водене по
маршрута) и разделен екран,
вижте "Информация на дисплея"
по-долу.
DEST бутон: отваря меню с опции
за въвеждане на пътна цел.
Осемпътен превключвател:
премества прозореца на дисплея в
навигационната карта; за да
изберете пътна цел, натиснете
необходимата посока за да
позиционирате координатния
кръст върху пътната цел на
картата.
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RPT NAV бутон: повторение на
последното съобщение на
воденето по маршрута.

Активиране на
навигационната система

Натиснете бутона NAV.
Картата на текущото
местоположение е показана на
дисплея, вижте "Информация на
дисплея" по-долу.

Съобщения за водене по
маршрута

В допълнение към визуалните
инструкции на дисплея (вижте
"Информация на дисплея" подолу), когато воденето по
маршрута е активно, ще се
съобщават и гласови съобщения
за водене по маршрута.
Предварително задаване на
силата на звука за съобщенията за
водене по маршрута: вижте
"Настройка на навигационната
система" по-долу.
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Регулиране на силата на звука на
съобщенията за водене по
маршрута, докато се обявяват:
завъртете бутона X.
Повтаряне на последно обявеното
съобщение за водене по
маршрута: натиснете бутона
RPT NAV.

Информация на дисплея
Воденето по маршрута не е
активно

Ако воденето по маршрута не е
активно, се показва следната
информация:
■ На горния ред: текущо време,
име на улицата на текущото
местоположение, външна
температура.
■ Адрес и географски координати
на текущото местоположение.
■ Картата на района около
текущото местоположение.
■ На картата: текущото
местоположение е маркирано с
червен триъгълник.
Символ на компас, който показва
северната посока.
Ако няма GPS сигнал в текущото
местоположение, под символа
на компаса се показва зачертан
символ "GPS".
Текущо избраният мащаб на
картата (смяна на мащаба:
завъртете бутон MENU).

Активно водене по маршрута
Ако воденето по маршрута е
активно: на дисплея се показва
следната информация (в
зависимост от текущите настройки
на Navigation options (Опции на
навигацията), вижте раздел
"Водене" 3 202).
Информация на горния ред

■ Точно време
■ Разстояние до крайната цел
■ Време на пристигане или
пропътувано време
■ Външна температура

Система Инфотейнмънт
Информация на показаните
стрелки
■ Голяма стрелка, показваща
посоката за следване.
■ Малка стрелка, показваща
следващата препоръка за
движение.
■ Разстояние до следващата
пресечка.
■ Улици, разкланящи се от
текущия път, по който трябва да
се продължи.
■ Под символа на стрелката: името
на текущия път, по който трябва
да се продължи.
■ Над символа на стрелката: името
на пътя, по който трябва да се
продължи след следващата
пресечка.
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■ При шофиране по магистрала:

Посока на движение и
разстояние до следващия изход
от магистралата, които трябва да
следвате.
Разстояния до следващите зони
за сервизно обсулжване,
паркинги, кръстовища и/или
изходи от магистралата.
■ При достигане на
автомагистрална пресечка се
показва информация във връзка
с платната:

Ако опцията Highway lane
guidance (Водене по
магистрални пътни ленти) е
активирана в менюто Display
route guidance (Дисплей водене
по маршрута) (вижте раздел
"Водене" 3 202) се показва
следния тип илюстрация:
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Информация на картографския
дисплея

От дясната страна на дисплея се
показва следната информация:
■ Символ на компас, който показва
северната посока.
■ Ако няма GPS сигнал (вижте
раздел "Обща информация"
3 173) в текущото
местоположение, под символа
на компаса се показва зачертан
символ "GPS".
■ Текущо избраният мащаб на
картата (смяна на мащаба:
завъртете бутон MENU).
На картата се показва следната
информация:
■ Маршрутът като синя линия.
■ Текущото местоположение като
червен триъгълник.
■ Крайната пътна цел като кариран
флаг.
■ Различни символи (вижте раздел
"Преглед на символите" 3 214),
които означават пътна
информация и обща
информация или обозначават
обекти, представляващи
интерес.

Конфигуриране на
навигационната система

Натиснете бутона CONFIG и след
това изберете Navigation settings
(Настройки на навигацията), за да
отворите меню с конкретни
настройки за навигацията.

Navigation volume (Сила на звука на
навигацията)
Относителната сила на звука на
навигационните съобщения
(Announcement (Обява)) и
звукоизточника (Background (Фон))

Система Инфотейнмънт
по време на навигационно
съобщение могат да се нагласят
предварително.

Нагласете желаните стойности за
Announcement (Обява) и
Background (Фон).
За да тествате текущите
настройки: изберете Volume test
(Тест на сила на звука).
TMC settings (TMC настройки)
Изберете Infotypes (Типове
информация) за да отворите
подменю с различни опции за да
определите дали и кои типове

пътни съобщения да се показват на
картата за активно водене по
маршрута.
Когато се избере User defined
(Дефинирани от ползувателя),
могат да се определят типовете
информация, които трябва да се
показват.
Sort criteria (Критерии за
сортиране)
Можете да изберете дали
съобщенията за пътната
обстановка да се показват
подредени по разстояние или име
на улицата.
Warning messages when route
guidance is inactive
(Предупредителни съобщения при
неактивирано водене по маршрут)
Можете да определите дали
системата Инфотейнмънт да
издава предупредителни
съобщения дори и когато
динамичното водене по маршрута
не е активно.
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Delete lists (Изтриване на списъци)

Изберете дали всички позиции в
Address book (Адресен указател)
или в Last destinations (Последни
пътни цели) трябва да се изтрият.
Import individual POIs (Импортирай
индивидуални POI)
Приложимо само, ако USB
устройство със записани данни за
интересни обекти (POI) е свързано
към USB порта 3 163 на Система
Инфотейнмънт.
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Импортиране на данни за POI от
USB устройство, вижте
"Експортиране и импортиране на
данни за POI" по-долу.
Delete all imported POIs (Изтрий
всички импортирани POI)
Приложимо само, ако данните за
POI са били импортирани в
система Инфотейнмънт, вижте
"Експортиране и импортиране на
данни за POI" по-долу.
Изберете този елемент от менюто,
за да изтриете всички импортирани
данни за POI от паметта за myPOIs
на Система Инфотейнмънт.
Съобщение
Не е възможно директно
изтриване на индивидуално
импортирани интересни обекти от
паметта за myPOIs.
Ако искате да изтриете
индивидуално импортирани POI:
импортирайте обновени данни за
POI в система Инфотейнмънт,
които не съдържат данни за
адреса на съответните POI.

За изтриване на всички
импортирани POI от определена
категория: импортирайте празен
файл с данни за POI от
съответната категория в система
Инфотейнмънт.
Export POIs (Експортирай POI)
Експортира всички данни за POI,
записани в паметта за myPOIs на
система Инфотейнмънт, към USB
устройството, свързано към USB
порта 3 163, вижте "Експортиране
и импортиране на данни за POI" подолу.
Delete Home address (Изтриване на
домашен адрес)
Изтрива текущо зададеният
домашен адрес (показва се в
менюто Enter destination (Въведи
крайна цел), вижте раздел
"Въвеждане на пътна цел" 3 186).

Експортиране и импортиране
на данни за POI
Уводни разяснения
Типове данни за POI
Система Инфотейнмънт предлага
следните типове данни за
интересни обекти:
■ Предварително дефинирани
Points of Interest (Интересни
обекти), запаметени на SD
картата с данни за
навигационната карта и
обозначени чрез икони върху
дисплея с картата.
Можете да запишете такива
предварително дефинирани POI
в адресната книга или като
индивидуални POI в паметта
myPOIs на Система
Инфотейнмънт, вижте по-долу.
■ Адреси на предпочитани пътни
цели, които са били запаметени
в Address book (Адресен
указател).
Можете да експортирате тези
данни от адресната книга в USB
устройство за по-нататъшно
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използване, напр., в други
автомобили.
■ Individual POIs (Индивидуални
POI): адреси на предпочитани
пътни цели, които са били
запаметени в паметта myPOIs.
Можете да експортирате тези
индивидуални POI в USB
устройство за по-нататъшно
използване, напр., в други
автомобили.
■ Дефинирани от потребителя
POI: адреси на предпочитани
пътни цели, които сте
дефинирали чрез GPS
координати (взети, напр., от
топографска карта) и които сте
въвели в текстови файлове.
Можете да запишете тези
дефинирани от потребителя POI
на USB устройство и по-късно да
импортирате данните в паметта
за myPOIs на Система
Инфотейнмънт, вижте по-долу.
■ Imported POIs (Импортирани
POI): адреси на предпочитани
пътни цели, които са били
записани по-рано на USB

устройство и след това са били
импортирани в паметта за
myPOIs на Система
Инфотейнмънт.
Предимства на експорта и импорта
на POI
Експортът и импортът на данните
за интересни обекти ви предлага
следните предимства:
■ Дефинирате и записвате
адресите на предпочитаните от
вас пътни цели само веднъж, а
по-късно можете да ги
използвате в други автомобили.
Вижте "Експортиране и
импортиране на индивидуални
POI и записи от адресна книга"
по-долу.
■ Дефинирате адресите на
предпочитаните от вас пътни
цели удобно у дома, а по-късно ги
използвате в автомобила си.
Вижте "Създаване и
импортиране на дефинирани от
потребителя POI" по-долу.
■ Отчетливо подреждане на
големи обеми адреси, напр.
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адреси на предпочитани пътни
цели на други членове на
семейството или адреси на
пътни цели за следващото ви
бизнес пътуване в отделни
подменюта.
Вижте "Организиране на данни
за POI в няколко подпапки" подолу.
Експортиране и импортиране на
индивидуални POI и записи от
адресна книга
Кратко описание:
1. Свържете USB устройство към
USB порта на система
Инфотейнмънт на вашия
автомобил.
2. Запишете (експортирайте)
вашите предпочитани адреси
на пътни цели върху USB
устройството.
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3. Свържете USB устройството
към USB порта на автомобил,
оборудван със система Navi
600 или Navi 900.
4. Изтеглете (импортирайте)
данните за адресите в система
Инфотейнмънт на автомобила.
След импорта, адресите могат да
се избират като пътни цели за
водене по маршрута.
Вижте по-долу подробни описания.
Експортиране на данни за POI в
USB устройство
Свържете USB устройство към
USB порта на система
Инфотейнмънт, вижте раздел
"USB порт" 3 163.
Натиснете бутона CONFIG,
изберете Navigation settings
(Настройки на навигацията) и след
това изберете Export POIs
(Експортирай POI).
Показва се менюто Export POIs
(Експортирай POI).

За всяка експортирана POI
категория, напр., Restaurant
(Ресторант) или Private (Личен), ще
намерите съответно наименуван
файл в тази папка.
Примери: F:\myPOIs\Restaurant
(Ресторант)_3.poi или
F:\myPOIs\Private (Личен)_1.poi,
където F:\ е основната директория
на USB устройството.
По подразбиране ще се
експортират всички индивидуални
POI, записани в паметта за myPOIs
и всички записи в адресната книга.
Ако желаете, отмаркирайте онези
типове данни за адреси, които не
искате да се експортират.
Изберете Start export (Стартирай
експорт) за запис на избраните
типове адресни данни върху
свързаното USB устройство.
Адресните данни ще се запишат в
папка, наречена myPOIs, която се
намира в основната директория
на USB устройството.

Съобщение
Ако файлове с данни за POI от
същата категория са вече
запаметени на USB устройството
в папката myPOIs, тези стари
версии ще бъдат заместени от
новите версии на файловете със
същите имена.
Папката myPOIs и файловете с
данни за POI не трябва да се
преименуват и да се местят в
друга папка на USB устройството.
В противен случай, система
Инфотейнмънт няма да може да
импортира данните за адресите
отново.
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Имспортиране на данни за POI от
USB устройство
Свържене USB устройство със
записани данин за POI (вижте
подробностите по-горе) към USB
порта на Система Инфотейнмънт,
вижте раздел "USB порт" 3 163.
За старт на импорта: натиснете
бутон CONFIG, изберете Navigation
settings (Настройки на
навигацията), изберете Import
individual POIs (Импортирай
индивидуални POI) и след това
Continue (Продължи).
Всички данни за POI, записани
върху USB устройството, се
импортират в паметта за myPOIs
на Система Инфотейнмънт.
След приключване на
импортирането, импортираните
POI могат да се избират като
крайни цели чрез менюто Enter
destination (Въведи крайна цел),
вижте раздел "Въвеждане на пътна
цел" 3 186.

Създаване и импортиране на
дефинирани от потребителя POI
Дефинираните от потребителя
интересни обекти трябва да се
зададат чрез GPS координати,
напр., от топографска карта.
GPS координатите и
допълнителните данни за адреса
трябва да се въведат в текстови
файлове, като всеки файл е
отделна POI категория.
Кратко описание:
1. Създайте текстови файлове за
POI данни.
2. Въведете данните за желаните
адреси в текстовите файлове.
3. Запишете текстовите файлове
с вашите POI данни на USB
устройство.
4. Свържете USB устройството
към USB порта на система
Инфотейнмънт на вашия
автомобил.
5. Изтеглете (импортирайте)
текстовите файлове с вашите
POI данни в Система
Инфотейнмънт.
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След импорта, адресите могат да
се избират като пътни цели за
водене по маршрута.
Вижте по-долу подробни описания.
Създаване на текстови файлове
за POI данни
Можете да разпределите адресите
на вашите предпочитани пътни
цели в 20 различни POI категории,
като всяка POI категория има
номер, вижте "POI категории и
номера" по-долу.
За всяка POI категория трябва да
създадете отделен текстов файл.
Текстовите файлове могат да се
създават, напр., чрез прост текстов
редактор.
Съобщение
Текстовият редактор трябва да
поддържа кодова таблица на
символите UTF-8 за Unicode.
Всяко име на текстов файл трябва
да се състои от името на
категорията, единична долна
черта, номера на категорията и
разширението на файла .poi.

184

Система Инфотейнмънт

Примери за имена на файлове:
■ Business (Служебен)_2.poi
■ Home & Living (Дом и бит)_8.poi
■ Culture (Култура)_15.poi
Съобщение
Дължината на имената на
текстовите файлове е ограничена
до 32 символа.
POI категории и номера:
(1) Private (Личен), (2) Business
(Служебен), (3) Restaurant
(Ресторант), (4) Hotel (Хотел), (5)
Automotive (Автомобили), (6) Travel
(Пътуване), (7) Cinema (Кино), (8)
Home & Living (Дом и бит), (9)
Shopping (Пазаруване), (10) Craft
(Занаяти), (11) Sport (Спорт), (12)
Sight (Гледка), (13) Health care
(Здравеопазване), (14) Leisure
(Отдих), (15) Culture (Култура), (16)
Nightlife (Нощен живот), (17)
Communication (Комуникация), (18)
News & broking (Новини и
брокерство), (19) Government office
(Държавно учреждение), (20)
General (Общо).

Въвеждане на данни за POI в
текстовите файлове
Илюстрацията по-долу показва
примерен текстов файл, наречен
Home & Living (Дом и бит)_8.poi с
някои примерни данни за POI:

Данните за POI трябва да се
въведат в текстовите файлове в
следния формат:
Координата за географска
дължина, координата за
географска ширина, "Име на POI",
"Допълнителна информация",
"Телефонен номер (опционално)"

Пример: 7.0350000, 50.6318040,
"Michaels Home", "Bonn - Hellweg 6",
"02379234567", вижте
илюстрацията по-горе.
GPS координатите трябва да са
зададени в десетични градуси.
Максималната дължина на името
на POI е 60 символа. Същото важи
за допълнителната информация и
за номера на телефона.
Данните за POI за всеки адрес на
пътна цел трябва да се въвеждат
на единичен отделен ред, вижте
илюстрацията по-горе.
Записване на текстовите файлове
върху USB устройство
Текстовите файлове с POI данни
трябва да се запишат в папка,
наречена myPOIs, която се намира
в основната директория на USB
устройството.
Примери: F:\myPOIs\Home & Living
(Дом и бит)_8.poi, където F:\ е
основната директория на USB
устройството.
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След импортиране на
индивидуалните данни за POI в
Система Инфотейнмънт (вижте
описанието на процедурата за
импорт по-долу), меню Imported
POIs (Импортирани POI) ще изведе
списък с избираемите POI
категории, като следния:

Организиране на данни за POI в
няколко подпапки
Опционално, можете да
организирате текстовите файлове
в различни, произволно
наименувани подпапки.

Примери: F:\myPOIs\AnnsPOIs или
F:\myPOIs\MyJourney, където F:\ е
основната директория на USB
устройството.
След импортиране на
индивидуалните данни за POI,
организирани по този начин, в
Система Инфотейнмънт (вижте
описанието на процедурата за
импорт по-долу), меню Imported
POIs (Импортирани POI) ще изведе
подменюта като следното:

След избиране на подменю, ще се
покаже съответният му списък с
импортирани POI категории.
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Импортиране на данни за POI в
Система Инфотейнмънт
Свържете USB устройството с
вашите индивидуални POI данни
към USB порта на Система
Инфотейнмънт, вижте раздел
"USB порт" 3 163.
За старт на импорта: натиснете
бутон CONFIG, изберете Navigation
settings (Настройки на
навигацията), изберете Import
individual POIs (Импортирай
индивидуални POI) и след това
Continue (Продължи).
Всички данни за POI, записани
върху USB устройството, се
импортират в паметта за myPOIs
на Система Инфотейнмънт.
След приключване на
импортирането, импортираните
POI могат да се избират като
крайни цели чрез менюто Enter
destination (Въведи крайна цел),
вижте раздел "Въвеждане на пътна
цел" по-долу.
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Въвеждане на пътна цел
Натиснете бутон DEST, за да
отворите меню с различни опции за
въвеждане или избор на крайна
цел.

■

■

■ Home: (Домашен:) избор на
текущо зададения домашен
адрес (ако има такъв). Задаване/
промяна на домашен адрес,
вижте "Задаване на домашен
адрес" по-долу.
След избиране на домашния
адрес, Система Инфотейнмънт
незабавно изчислява маршрут от
текущата позиция до домашния

■

■

адрес и след това стартира
водене по маршрута.
Enter address (Въведи адрес):
пряко въвеждане на целта на
пътуването чрез името на
страна, град, улица и номер.
Вижте "Директно въвеждане на
адрес" по-долу.
Address book (Адресен
указател): избор на адрес на
крайна цел, въведен по-рано в
адресния указател. Вижте
"Избиране на адрес от адресния
указател" по-долу.
Вижте също "Записване на адрес
в адресния указател или
паметта myPOIs" и "Редактиране
или изтриване на записан адрес"
по-долу.
Last destinations (Последни
пътни цели): избор от списък с
последно избраните пътни цели.
Вижте "Избор на предишна
крайна цел" по-долу.
myPOIs: избор на адрес на
крайна цел, записан по-рано в
паметта myPOIs. Вижте "Избор

на адрес, записан в паметта
myPOIs" по-долу.
Вижте също "Записване на адрес
в адресния указател или
паметта myPOIs" и "Редактиране
или изтриване на записан адрес"
по-долу.
■ Points of Interest (Интересни
обекти): избор на POI (адреси на,
напр., ресторанти,
бензиностанции, болници и др.),
записани върху SD картата на
Система Инфотейнмънт. Вижте
"Избор на интересен обект" подолу.
■ Select from map (Избор от
картата): избор на крайна цел от
картата посредством
осемпътния бутон 3 119. Вижте
"Избор на крайна цел от картата"
по-долу.
■ Latitude / Longitude (Географска
ширина/дължина): избор на
пътна цел чрез географски
координати. Вижте "Избор на
крайна цел чрез географски
координати" по-долу

Система Инфотейнмънт
Избор на бензиностанция
като крайна цел след
предупреждение
Fuel level low (Ниско ниво на
горивото)
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Показва се менюто Navigation
(Навигация).
Изберете Start navigation
(Стартиране на навигацията) за
стартиране на воденето към
показания адрес.
Описание на воденето по
маршрута, вижте раздел "Водене"
3 202.

При ниско ниво на горивото в
резервоара, се извежда
предупреждение.

Пряко въвеждане на адрес

За търсене на бензиностанции
около текущото местоположение
на автомобила: изберете Petrol
stations (Бензиностанции).
След приключване на търсенето,
се показва списък на всички
намерени бензиностанции.

Под списъка се показва подробна
информация за текущо
маркираната бензиностанция:
приблизителна посока към
бензиностанцията, адрес,
разстояние и предлагани видове
гориво (освен бензин и дизел).
Съкращения за типовете гориво:
CNG (сгъстен природен газ), LPG
(втечнен петролен газ).
Стартиране на водене по маршрут
към бензиностанция
Изберете желаната
бензиностанция.

Натиснете бутон DEST и изберете
Enter address (Въведи адрес), за да
отворите показаното по-долу
меню.
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За смяна/избор на държавата:
маркирайте полето за въвеждане
на държава (вижте илюстрацията
по-горе) и натиснете бутон MENU,
за да отворите менюто Countries
(Страни).

Изберете желаната страна.
Въвеждане на адрес посредством
функцията за въвеждане на букви
Маркирайте полето за въвеждане
City: (Град:) и натиснете бутона
MENU, за да активирате функцията
за въвеждане на букви.

Посредством бутона MENU,
последователно маркирайте и
приемайте буквите за желания
град. При този процес системата
автоматично блокира буквите,
които не могат вече да се срещнат
в името на града.
На долния ред могат да бъдат
избрани следните символи:
⇧ : На долния ред се повяват
списъци със специални символи.
◀▶ : Предходната/следващата
буква бива маркирана.
k : Изтрива последната буква.
Aa : Главни, малки букви.

j : Функция за съставяне на списък
- след въвеждане на две букви (в
някои случаи - само на една буква),
се показват всички налични имена
съдържащи тези букви. Колкото
повече букви се въведат, толкова
по-къс става списъкът.
OK : Завършване на въвеждането
или приемане на текст за търсене.
Всички въведени букви се изтриват
наведнъж от реда за въвеждане с
продължително натискане на
бутона BACK.
Повторете процеса за оставащите
полета за въвеждане (номер на
къща или пресечка се въвеждат по
желание).
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Записване на адреса
Изберете Store (Запаметяване),
ако искате да запишете показания
адрес в адресния указател или
паметта myPOIs.
Извежда се меню Store
(Запаметяване), вижте "Записване
на адрес в адресния указател или
паметта myPOIs" по-долу.

Избиране на адрес от
адресния указател
След завършване на адреса,
изберете OK.
Показва се менюто Navigation
(Навигация).
Стартиране на водене по
маршрута
Изберете Start navigation
(Стартиране на навигацията) за
стартиране на воденето към
показания адрес.
Описание на воденето по
маршрута, вижте раздел "Водене"
3 202.

Натиснете бутона DEST и след
това изберете Address book
(Адресен указател).
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Изберете желаното име от
адресния указател
Показва се менюто Navigation
(Навигация).
Стартиране на водене по
маршрута
Изберете Start navigation
(Стартиране на навигацията) за
стартиране на воденето към
показания адрес.
Описание на воденето по
маршрута, вижте раздел "Водене"
3 202.

Избиране на предходна цел
на пътуването

Натиснете бутон DEST и изберете
Last destinations (Последни пътни
цели), за да отворите показаното
по-долу меню.
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Записване на адреса
Изберете Store (Запаметяване),
ако искате да запишете показания
адрес в адресния указател или
паметта myPOIs.
Извежда се меню Store
(Запаметяване), вижте "Записване
на адрес в адресния указател или
паметта myPOIs" по-долу.

Избор на адрес, записан в
паметта myPOIs

Показва се списък с най-скоро
използваните адреси на пътни
цели.
Изберете желаната пътна цел.
Показва се менюто Navigation
(Навигация).
Стартиране на водене по
маршрута
Изберете Start navigation
(Стартиране на навигацията) за
стартиране на воденето към
показания адрес.
Описание на воденето по
маршрута, вижте раздел "Водене"
3 202.

Натиснете бутон DEST и изберете
myPOIs, за да отворите показаното
по-долу меню.

Съобщение
Опцията Imported POIs
(Импортирани POI) може да се
избира само, ако данните за
интересните обекти (адрес) са
изтеглени от USB устройство,
вижте "Експортиране и
импортиране на данни за POI" в
раздел "Употреба" по-горе.
Изберете желаната опция.
Появява се меню с различни опции
за сортиране.

Опциите за сортиране определят в
какъв ред ще се показват адресите
на индивидуалните/
импортираните интересни обекти.
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Изберете желаната опция за
сортиране.
Извежда се меню с текущо
наличните категории на интересни
обекти.

Описание на воденето по
маршрута, вижте раздел "Водене"
3 202.

Избор на обекти,
представляващи интерес

Под списъка се показва подробна
информация за текущо
маркирания интересен обект:
приблизителна посока към обекта,
адрес и разстояние.
Изберете желаната категория.
Извежда се меню и списък с
наличните интересни обекти от
избраната категория (напр.,
Restaurant (Ресторант)).
Съобщение
Интересните обекти, които са
далече от текущата позиция на
автомобила, може да не се
покажат в списъка.
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Стартиране на водене по
маршрута към интересен обект
Изберете желания обект,
представляващ интерес.
Показва се менюто Navigation
(Навигация).
Изберете Start navigation
(Стартиране на навигацията) за
стартиране на воденето към
показания адрес.

Натиснете бутона DEST и след
това изберете Points of Interest
(Интересни обекти).
Показва се меню с различни опции
за избор на обекти,
представляващи интерес (напр.
ресторанти, бензиностанции,
болници и т.н.).
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Vicinity current position (Близост до
текущото местоположение)
Избор на обекти, представляващи
интерес, в близост до текущото
местоположение на автомобила.
След избор на опцията, се показва
списък на всички налични
категории с интересни обекти.
Например, вие търсите
бензиностанция:
Изберете Automotive & Petrol
Stations (Автомобилни обекти и
бензиностанции).
Показва се меню, което ви
позволява допълнителни опции за
по-точно търсене на
бензиностанция.

След приключване на търсенето,
се показва списък на всички
намерени бензиностанции.

След избиране на Start search
(Стартиране на търсенето),
започва търсенето на всички
бензиностанции в района. При
търсенето се вземат предвид
всички бензиностанции, които
отговарят на текущо зададените
филтриращи критерии за Brand or
chain name (Име на фирма или
верига) и Fuel type (Вид на
горивото) (смяна на критериите на
филтъра, вижте по-долу
"Нагласяне на филтри за по-точно
търсене").

Под списъка се показва подробна
информация за текущо
маркираната бензиностанция:
приблизителна посока към
бензиностанцията, адрес,
разстояние и предлагани видове
гориво (освен бензин и дизел).
Съкращения за типовете гориво:
CNG (сгъстен природен газ), LPG
(втечнен петролен газ).

Система Инфотейнмънт
Нагласяне на филтри за по-точно
търсене
След избора на Brand or chain name
(Име на фирма или верига) се
показва списък на всички фирми/
вериги с бензиностанции в района.

Броят на бензиностанциите може
да бъде намален чрез маркиране
на поне една фирма/верига с
бензиностанции.
След маркиране на желаната
марка/верига: изберете Start
search with selected filters
(Започване на търсене с избраните
филтри), или, за по-точно търсене,

изберете Continue with next filter
(Продължаване със следващия
филтър) (типове гориво).
След избора на Fuel type (Вид на
горивото) се извежда списък на
всички типове гориво (в
допълнение към бензина и
дизела), които се предлагат от
бензиностанциите в района.
Броят на бензиностанциите може
да бъде намален чрез маркиране
на поне един тип гориво.
След маркиране на желаните
типове гориво: изберете Start
search with selected filters
(Започване на търсене с избраните
филтри) или, за по-точно търсене,
изберете Continue with next filter
(Продължаване със следващия
филтър) (марка/мерига
бензиностанции).
След започване на търсенето се
извежда списък на всички
бензиностанции, които отговарят
на предварително зададените
критерии за филтриране.
Изберете желаната
бензиностанция.
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Показва се менюто Navigation
(Навигация).
Стартиране на водене по
маршрута
Изберете Start navigation
(Стартиране на навигацията) за
стартиране на воденето към
показания адрес.
Описание на воденето по
маршрута, вижте раздел "Водене"
3 202.
Записване на адреса
Изберете Store (Запаметяване),
ако искате да запишете показания
адрес в адресния указател или
паметта myPOIs.
Извежда се меню Store
(Запаметяване), вижте "Записване
на адрес в адресния указател или
паметта myPOIs" по-долу.
Along freeway (По безплатна
автострада)
Избиране на обекти по маршрута
покрай автострадата,
представляващи интерес (напр.
бензиностанции или зони за отдих
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и услуги). Достъпни са само, ако в
момента се движите по
автострада.
Избиране на обекти,
представляващи интерес: виж
примера по-горе за "В близост до
текущото местоположение".
Around destination (Около целта на
пътуването)
Избиране на обекти,
представляващи интерес,
намиращи се близо до въведената
цел на пътуването.
Избиране на обекти,
представляващи интерес: виж
примера по-горе за "В близост до
текущото местоположение".
Около други градове
Избиране на обекти,
представляващи интерес,
намиращи се около произволен
град.
След избор на опцията се извежда
списък с държави.

Изберете желаната страна.
Извежда се меню за въвеждане на
име на град.

Въведете желания град, като
използвате функцията за
въвеждане на букви, вижте
"Въвеждане на адрес посредством
функцията за въвеждане на букви"
по-горе"
След като въведената
информация е достатъчно
конкретна, се появява списък с
възможните градове. Понякога
може да се наложи да се избере
j за да се изведе списъкът.

Изберете желания град. Появява
се меню, на което обектите,
представляващи интерес, близки
до избрания град се изписват по
категории.
Избиране на обекти,
представляващи интерес: виж
примера по-горе за "В близост до
текущото местоположение".
Search by name (Търсене по име)
Избиране на обекти,
представляващи интерес чрез
въвеждане на име.
След избор на опцията се извежда
списък с държави.
Изберете желаната страна.
Показва се меню за въвеждане на
име.
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Показва се менюто Navigation
(Навигация).
Стартиране на водене по
маршрута
Изберете Start navigation
(Стартиране на навигацията) за
стартиране на воденето към
показания адрес.
Описание на воденето по
маршрута, вижте раздел "Водене"
3 202.
Въведете името на желания
интересен обект, посредством
функцията за въвеждане на букви,
вижте "Въвеждане на адрес
посредством функцията за
въвеждане на букви" по-горе.
След като въведената
информация е достатъчно
конкретна, се появява списък с
възможните обекти,
представляващи интерес.
Понякога може да се наложи да се
избере j за да се изведе списъкът.
Изберете желания обект,
представляващ интерес.

Записване на адреса
Изберете Store (Запаметяване),
ако искате да запишете показания
адрес в адресния указател или
паметта myPOIs.
Извежда се меню Store
(Запаметяване), вижте "Записване
на адрес в адресния указател или
паметта myPOIs" по-долу.
Search by phone number (Търсене
по телефонен номер)
Избиране на обекти,
представляващи интерес чрез
въвеждане на телефонен номер.
След избор на опцията се извежда
списък с държави.
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Изберете желаната страна.
Показва се меню за въвеждане на
номер.

Въведете телефонен номер, като
използвате функцията за
въвеждане на букви, вижте
"Въвеждане на адрес посредством
функцията за въвеждане на букви"
по-горе"
След като въведената
информация е достатъчно
конкретна, се появява списък с
възможните телефонни номера
(всеки номер представлява
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интересен обект). Понякога може
да се наложи да се избере j за да
се изведе списъкът.
Изберете желания обект,
представляващ интерес.
Показва се менюто Navigation
(Навигация).
Стартиране на водене по
маршрута
Изберете Start navigation
(Стартиране на навигацията) за
стартиране на воденето към
показания адрес.
Описание на воденето по
маршрута, вижте раздел "Водене"
3 202.
Записване на адреса
Изберете Store (Запаметяване),
ако искате да запишете показания
адрес в адресния указател или
паметта myPOIs.
Извежда се меню Store
(Запаметяване), вижте "Записване
на адрес в адресния указател или
паметта myPOIs" по-долу.

Избор на пътна цел от картата
Натиснете бутона DEST и след
това изберете Select from map
(Избор от картата).
Извежда се меню с карта,
показваща областта около
текущата позиция.

С помощта на осемпътния
превключвател на бутона MENU
3 119, позиционирайте
координатния кръст върху пътната
цел на картата.
Натиснете бутона MENU за да
потвърдите избора.
Показва се менюто Navigation
(Навигация).
Стартиране на водене по
маршрута
Изберете Start navigation
(Стартиране на навигацията) за
стартиране на воденето към
показания адрес.
Описание на воденето по
маршрута, вижте раздел "Водене"
3 202.

Съобщение
Мащабът на картата може да
бъде променен чрез завъртане на
многофункционалния бутон
MENU.

Записване на адреса
Изберете Store (Запаметяване),
ако искате да запишете показания
адрес в адресния указател или
паметта myPOIs.

Система Инфотейнмънт
Извежда се меню Store
(Запаметяване), вижте "Записване
на адрес в адресния указател или
паметта myPOIs" по-долу.

Избор на пътна цел чрез
географски координати

Натиснете бутона DEST и след
това изберете Latitude / Longitude
(Географска ширина/дължина).
Извежда се меню, което позволява
въвеждане на географски
координати като адрес на крайна
цел.

Въвеждане на координата за
ширина
1. Изберете Latitude (Географска
ширина).
2. Завъртете бутона MENU за да
изберете N (Север) или S (Юг)
(север или юг спрямо екватора).
3. Натиснете бутона MENU за да
потвърдите избора.
4. Завъртете бутона MENU за да
въведете градусите на
желаната географска ширина.
5. Натиснете бутона MENU за да
потвърдите избора.
6. Въведете желаните стойности
за минутите и секундите на
географската ширина.
Въвеждане на координата за
дължина
1. Изберете Longitude
(Географска дължина).
2. Завъртете бутона MENU за да
изберете W (Запад) или E
(Изток) (запад или изток спрямо
нулевия меридиан Greenwich).
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3. Натиснете бутона MENU за да
потвърдите избора.
4. Въведете и потвърдете
желаните стойности за
градусите, минутите и
секундите на географската
дължина.
Изберете Apply (Прилагане) за
потвърждение на показаните
координати.
Показва се менюто Navigation
(Навигация).
Стартиране на водене по
маршрута
Изберете Start navigation
(Стартиране на навигацията) за
стартиране на воденето към
показания адрес.
Описание на воденето по
маршрута, вижте раздел "Водене"
3 202.
Записване на адреса
Изберете Store (Запаметяване),
ако искате да запишете показания
адрес в адресния указател или
паметта myPOIs.
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Извежда се меню Store
(Запаметяване), вижте "Записване
на адрес в адресния указател или
паметта myPOIs" по-долу.

Записване на адрес в
адресния указател или
паметта за myPOIs

Система Инфотейнмънт
предоставя две отделни области
от паметта, където можете да
запаметите вашите предпочитани
адреси на пътни цели: адресния
указател и паметта за myPOIs.
Преди записване на адрес в една
от тези области на паметта, трябва
да разпределите адреса към
някаква категория:
■ Ако искате да запишете адрес в
адресния указател, трябва да
разпределите адреса към
категориите Private (Личен) или
Business (Служебен).
■ Ако искате да запишете адрес в
паметта за myPOIs, можете да
избирате между 18 категории

(напр. Restaurant (Ресторант),
Travel (Пътуване) или Culture
(Култура)).
Записване на адрес в адресния
указател
Натиснете бутона DEST, за да
отворите меню Enter destination
(Въведи крайна цел), след това
изберете опция за въвеждане или
избор на крайна цел (напр., Enter
address (Въведи адрес) или Last
destinations (Последни пътни
цели)), вижте съответните
описания на въвеждането или
избора на адрес по-горе.
След въвеждане или избор на
адреса на крайна цел се извежда
меню Navigation (Навигация).
Изберете Store (Запаметяване).
Показва се менюто Store
(Запаметяване), като по
подразбиране е посочен предишно
въведеният или избран адрес на
крайна цел.
Подразбиращото се име може да
се промени (вижте пример в
долната илюстрация) посредством

функцията за въвеждане на букви,
вижте "Въвеждане на адрес
посредством функцията за
въвеждане на букви" по-горе".

Опционално може да се въведе и
телефонен номер.
Подразбиращата се категория
Private (Личен) може да се промени
на Business (Служебен):
Изберете показаната категория, за
да отворите меню със списък на
всички налични категории с
адреси.

Система Инфотейнмънт
В адресния указател могат да се
запаметят най-много 100 пътни
цели.

Съобщение
Ако изберете друга категория,
различна от Private (Личен) или
Business (Служебен), адресът на
крайната цел ще се запамети в
паметта за myPOIs, а не в
адресната книга.
Изберете Business (Служебен).
Отново се показва менюто Store
(Запаметяване).
Изберете OK за да запаметите
адреса на крайната цел в адресния
указател с показаното име и
категория.

Записване на адрес в паметта
myPOIs
Записването на адрес в паметта
myPOIs става по същия начин, като
описаното по-горе за адресния
указател.
Единствената разлика: изберете
категория, различна от Private
(Личен) или Business (Служебен),
напр., Restaurant (Ресторант),
Automotive (Автомобили) или
Shopping (Пазаруване).
Съобщение
Ако изберете друга категория,
различна от Private (Личен) или
Business (Служебен), адресът на
крайната цел ще се запамети в
адресната книга, а не в паметта
за myPOIs.
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Редактиране или изтриване
на записан адрес

Данните за адреса (вкл. категория
и телефонен номер), записани в
адресния указател или паметта
myPOIs, могат да се редактират
или изцяло да се изтриват по всяко
време.
Редактиране или изтриване на
запис от адресния указател
Натиснете бутона DEST, изберете
Address book (Адресен указател),
изберете желания запис с адреса и
след това изберете Edit
(Редактирай).
Показва се менюто Edit
(Редактирай).
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Достъпни са следните опции:
■ Address (Адрес): отваря менюто
Enter address (Въведи адрес).
Можете да редактирате
показания адрес, като
използвате функцията за
въвеждане на букви, вижте
"Въвеждане на адрес
посредством функцията за
въвеждане на букви" по-горе"
След потвърждаване на
редактирания адрес, отново се
извежда менюто Navigation
(Навигация).
Ако искате да редактирате също
така името или да смените

категорията, трябва да изберете
отново въпросния адрес от
указателя, вижте по-горе.
■ Name & Number (Име и номер):
след избор на тази опция,
можете да редактирате името на
записа в адресния указател, да
редактирате телефонния номер
или да изберете нова категория,
вижте "Записване на адрес в
адресния указател" по-горе.
■ Delete (Изтрий): изтрива
показания адрес от адресния
указател.
■ Set as Home (Задаване като
Домашен): задава показания
адрес като домашен адрес,
вижте "Задаване на домашен
адрес" по-долу.
Редактиране или изтриване на
запис в myPOIs
Натиснете бутон DEST и изберете
myPOIs, за да отворите показаното
по-долу меню.

Редактиране или изтриване на
Individual POIs (Индивидуални POI)
Изберете Individual POIs
(Индивидуални POI), изберете
желаната опция за сортиране
(напр., Vicinity current position
(Близост до текущото
местоположение)), изберете
желаната категория (напр.,
Restaurant (Ресторант)), изберете
желания адрес и след това
изберете Edit (Редактирай).
Показва се менюто Edit
(Редактирай).
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Редактирането или изтриване на
показания запис от myPOIs работи
по същия начин, както описаното
по-горе за запис от адресния
указател.
Забележки по
Imported POIs (Импортирани POI)
Импортираните интересни обекти
(POI, заредени от USB устройство),
не могат да се редактират
директно.
Ако искате да редактирате данни
за адрес на импортиран POI:
■ Първо трябва да запишете
адреса в адресния указател или
като индивидуален интересен
обект. След това, можете да
редактирате адреса в
съответния запис от адресния
указател или запис от myPOIs
(избираем чрез Individual POIs
(Индивидуални POI)).
■ Освен това, можете да
импортирате актуализиран
адрес от UBS устройство, вижте
"Експортиране и импортиране на
данни за POI" в раздел
"Употреба" по-горе.

Също така, не е възможно
директно да изтриете адреса или
индивидуално импортираните
интересни обекти от паметта за
myPOIs.
Ако искате да изтриете
индивидуално импортирани POI:
Импортирайте обновени данни за
POI в Система Инфотейнмънт,
които не съдържат адреса на
онези POI, които искате да се
изтрият.
За изтриване на всички
импортирани POI от определена
категория: импортирайте празен
файл с данни за POI от
съответната категория.
Описание на начина за
импортиране на POI, вижте
"Експортиране и импортиране на
данни за POI" в раздел "Употреба"
по-горе.
Изтриване на всички импортирани
POI наведнъж:
Натиснете бутона CONFIG,
изберете Navigation settings
(Настройки на навигацията) и след
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това изберете Delete all imported
POIs (Изтрий всички импортирани
POI).

Задаване на домашен адрес

Преди да можете да зададете
адрес като домашен адрес, трябва
да запишете този адрес в адресния
указател или в паметта myPOIs,
вижте съответните описания погоре.

Задаване на запис от адресния
указател като домашен адрес
Натиснете бутона DEST, изберете
Address book (Адресен указател),
изберете желания запис с адреса,
изберете Edit (Редактирай) и след
това изберете Set as Home
(Задаване като Домашен).
Показаният адрес се задава като
нов домашен адрес и се показва
като първи избор в менюто Enter
destination (Въведи крайна цел).
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Задаване на запис от myPOIs като
домашен адрес
Натиснете бутон DEST и изберете
myPOIs, за да отворите показаното
по-долу меню.

Задаване на индивидуален POI
като домашен адрес
Изберете Individual POIs
(Индивидуални POI), изберете
желаната опция за сортиране
(напр., Vicinity current position
(Близост до текущото
местоположение)), изберете
желаната категория (напр.,
Restaurant (Ресторант)), изберете
желания адрес, изберете Edit

(Редактирай) и след това изберете
Set as Home (Задаване като
Домашен).
Показаният адрес се задава като
нов домашен адрес и се показва
като първи избор в менюто Enter
destination (Въведи крайна цел).
Забележки по
Imported POIs (Импортирани POI)
Импортираните интересни обекти
(POI, заредени от USB устройство),
не могат да се задават директно
като домашен адрес.
Ако искате да зададете адреса на
импортиран POI като домашен
адрес:
Първо трябва да запишете адреса
в адресния указател или като
индивидуален интересен обект.
След това, можете да зададете
адреса от съответния запис от
адресния указател или запис от
myPOIs (избираем чрез Individual
POIs (Индивидуални POI)) като
домашен адрес.

Водене
Натиснете бутона NAV и след това
бутона MENU, за да се покаже
основното меню за навигация.
В зависимост от това дали
воденето по маршрута е активно
или не, са достъпни различни
опции на менюто.

Функции при пасивно водене
по маршрута

Система Инфотейнмънт
Start navigation (Стартиране на
навигацията)
След избиране на Start navigation
(Стартиране на навигацията), се
извежда менюто, показано подолу.

Достъпни са следните опции:
■ Start navigation (Стартиране на
навигацията): стартир на
воденето към показания адрес.
■ Show on map (Показване върху
картата): показва
местоположението на изписания
адрес върху картата.
■ Call (Повикване): недостъпно.

■ Store (Запаметяване): записва
показания адрес в адресната
книга или паметта за myPOIs,
вижте "Записване на адрес в
адресния указател или паметта
myPOIs" в раздел "Въвеждане на
пътна цел" по-горе.
■ Edit (Редактирай): смяна/
редактиране на показания адрес,
вижте "Редактиране или
изтриване на записан адрес" в
раздел "Въвеждане на пътна
цел" по-горе.
■ Route criteria (Критерии за
маршрут): задава/променя
критерии за изчисляване на
маршрут, вижте "Навигационни
опции" по-долу.
TMC messages (ТМС съобщения)
Информация за ТМС, вижте раздел
"Динамично водене" 3 173.
Изберете TMC messages (ТМС
съобщения) за да се появи списък
с всички TMC пътни съобщения,
които се получават в момента.
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Изберете TMC пътно съобщение,
за да се изпише на дисплея
подробна информация относно
съответния пътен проблем.
Navigation options (Опции на
навигацията)
Съответното меню предлага опции
и множество свързани с тях
менюта за конфигурация на
воденето по маршрута.
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Route criteria (Критерии за
маршрут)

Изчисляването на маршрута може
да се контролира чрез различни
критерии.
Изберете един от следните
критерии:
■ Fastest (Най-бърз)
■ Shortest (Най-къс)
■ Economic (Икономичен):
енергийно-оптимизиран
маршрут, който се изчислява с
отчитане на специфичните за
автомобила параметри, които са
текущо зададени в меню Vehicle
parameters (Параметри на
автомобила), вижте по-долу.
Изберете Vehicle parameters
(Параметри на автомобила), за да
отворите меню за избор на
конкретни параметри на
автомобила.

Избраните настройки ще се
отчитат при изчисление на
маршрута, ако текущо се избере
Economic (Икономичен), вижте погоре.
След задаване на желаните
параметри на автомобила,
натиснете бутона BACK, за да
излезете от менюто.
Изберете Dynamic guidance
(Динамично водене) за да се
отвори меню за конфигуриране на
динамичното водене по маршрута.
Информация за динамично водене
по маршрута, вижте раздел
"Динамично водене" 3 210.

Система Инфотейнмънт
маршрутът да се преизчислява
само след потвърждение на
съответното съобщение.
Изберете Apply settings (Прилагане
на настройките) за да активирате
показаните настройки и излезете
от менюто.

Изберете Dynamic guidance
(Динамично водене) за да
активирате/деактивирате
динамичното водене по маршрута.
Ако динамичното водене по
маршрута е активирано:
Изберете Automatic recalculation
(Автоматично преизчисляване),
ако искате маршрутът да се
преизчисли автоматично при поява
на проблеми с трафика.
Изберете Recalculation after
confirmation (Преизчисляване след
потвърждение), ако искате

Ако е необходимо, изберете една
или няколко от следните опции в
менюто Route criteria (Критерии за
маршрут):
■ Avoid freeways (Избягване на
автостради)
■ Avoid toll roads (Избягване на
платени пътища)
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■ Avoid tunnels (Избягвай тунели)
■ Avoid ferries (Избягване на
фериботи)
■ Consider time restricted roads
(Отчитай ограничени във
времето пътища)
Display route guidance (Дисплей
водене по маршрута)
За дисплея за водене по маршрута
са достъпни следните опции:

Използвайки опцията Highway lane
guidance (Водене по магистрални
пътни ленти), можете да
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определите кой тип илюстрация да
се показва при наближаване на
пресечка с магистрала.
Ако Highway lane guidance (Водене
по магистрални пътни ленти) се
деактивира, ще се показва
следният тип илюстрация:

Ако Highway lane guidance (Водене
по магистрални пътни ленти) се
активира, ще се показва следният
тип илюстрация:

Изберете Apply settings (Прилагане
на настройките) за да активирате
показаните настройки и да се
върнете в менюто Navigation
options (Опции на навигацията).
Map options (Опции на картата)
Изберете Map options (Опции на
картата) и след това Map mode
(Режим на картата) за да се покаже
следното подменю:
Чрез използването на опцията
Popup information (Popup
(изскачаща) информация) вие
можете да изберете дали
информацията от навигацията за
воденето по маршрута да се
показва като popup (изскачащи)
прозорци и в други режими на
работа (напр. радио).
Информацията се скрива след
определено време или чрез
натискане на бутона BACK.

Изберете измежду ориентация на
картата "север нагоре" и "предната
част нагоре" за картовия дисплей.
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Изберете Map options (Опции на
картата) и след това Show POIs on
map (Покажи POI на карта) за да
отворите подменю с различни
опции, с помощта на които можете
да определите дали и кои
интересни обекти да се показват на
картата.
Посредством избирането на User
defined (Дефинирани от
ползувателя) може да се определи
типа на интересните обекти, които
да се показват на картата - напр.
ресторант, хотел, обществени
места и др.
Изписване на времето на
пристигане или времето за
пътуване
След избор на опцията Indication
estimated driving time (Индикация
на приблизителното време на
пътуване) или Indication estimated
arrival time (Индикация на
приблизителното време на
пристигане) в менюто Navigation
options (Опции на навигацията), на

горния ред на екрана за водене по
маршрута се показва съответното
време.

Current position information
(Информация за текущото
местоположение)
Във връзка с текущото
местоположение се показва
следната информация :
■ Населено място
■ Име на улицата
■ Географска ширина
■ Географска дължина
■ Дисплей на картата
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Текущата позиция може да се
копира в адресния указател или
паметта myPOIs посредством Store
(Запаметяване), вижте "Записване
на адрес в адресния указател или
паметта myPOIs" в раздел
"Въвеждане на пътна цел" по-горе.

Destination information
(Информация за пътната цел)
Показана информация: същата
както при дисплея за Current
position (Текущо местоположение).

Функции за активно водене по
маршрута
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Stop navigation (Спиране на
навигацията)
След избор на Stop navigation
(Спиране на навигацията),
воденето по маршрута се
деактивира и се извеждат опциите
на менюто за водене по маршрута,
вижте "Функции при пасивно
водене по маршрута" по-горе.
TMC messages (ТМС съобщения)
Информация за ТМС, вижте раздел
"Динамично водене" 3 173.
След избиране на TMC messages
(ТМС съобщения) се показва
менюто Filtering (Филтриране).
Изберете дали All traffic messages
(Всички пътни съобщения) или
само Traffic messages along route
(Пътни съобщения по маршрута)
да се показва в списъка TMC
messages (ТМС съобщения), вижте
по-долу.

■ Destination information
(Информация за пътната цел)
■ Overview current route (Преглед
на текущия маршрут)
Route list (Списък на маршрута)

Navigation options (Опции на
навигацията)
Описание, вижте "Функции при
пасивно водене по маршрута" погоре.
Route information (Информация за
маршрута)
От менюто Route information
(Информация за маршрута)
можете да получите достъп до
следната информация:
■ Route list (Списък на маршрута)
■ Current position information
(Информация за текущото
местоположение)

Показват се всички улици по
изчисления маршрут със
съответните разстояния.
Елементите от списъка на
маршрута означени със символа
"+" могат да се покажат подробно
чрез избиране на съответния
елемент от списъка. След
избирането се показват
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допълнителни подробности във
връзка с дадения елемент от
списъка.
Current position information
(Информация за текущото
местоположение)
Описание, вижте "Функции при
пасивно водене по маршрута" погоре.
Destination information
(Информация за пътната цел)
Описание, вижте "Функции при
пасивно водене по маршрута" погоре.
Overview current route (Преглед на
текущия маршрут)
Във връзка с текущия маршрут се
показва следната информация :

■
■
■
■
■

Положение
Пътна цел
Време на пристигане
Разстояние
Дисплей на картата

Route blocking (Блокиране на
маршрута)
За ръчно изключване на някои
области/отсечки от маршрута от
воденето по маршрута са на
разположение следните опции:

Route list (Списък на маршрута)
В списъка с имена на улици от
текущо изчисления маршрут, от
воденето по маршрута могат да се
изключат улици.
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By distance (Чрез разстояние)
Чрез задаване на разстояние
маршрутната отсечка от текущото
местоположение до даденото
разстояние може да се изключи от
воденето по маршрута.

За да изключите улица от воденето
по маршрута:
Маркирайте името на съответната
улица и натиснете бутона MENU.
Името на улицата се изписва
задраскано.
Ако е необходимо, можете да
изключите и други улици от
воденето по маршрута.
Изберете Apply settings (Прилагане
на настройките) и потвърдете
появилото се съобщение.
Маршрутът се преизчислява, като
се вземат предвид изключените
улици.

Съобщение
Въведеното блокиране на
маршрута остава активно докато
не се извърши ново изчисляване
на маршрут.
Remove all route blockages
(Премахване на всички пътни
ограничения)
След избирането на тази опция,
всички области/маршрутни
отсечки, които преди това са били
маркирани за изключване от
воденето по маршрута, отново ще
се вземат предвид при воденето по
маршрута.

Динамично водене
Нагласете желаното разстояние,
натиснете бутона MENU и
потвърдете появилото се
съобщение.
Маршрутът се преизчислява като
се взема предвид изключената
отсечка.

Ако динамичното водене по
маршрута е активно, цялата
актуална пътна ситуация получена
от системата Инфотейнмънт по
TMC се включва в изчисляването
на маршрута. Маршрутът се
предлага като се вземат предвид
всички пътни проблеми и
ограничения според
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предварително зададените
критерии (напр. "най-къс път",
"избягване на автостради" и т.н.)
В случай на пътен проблем (напр.
задръстване, затворен път) по
маршрута, по който се движите, се
издава визуално, както и гласово
съобщение обозначаващи
характера на проблема. Шофьорът
има възможност да реши дали да
заобиколи пътния проблем като
приеме предложената промяна в
маршрута или да мине през зоната
на пътния проблем.
Пътните проблеми в околността
също се съобщават, ако воденето
по маршрута не е активно.
Ако воденето по маршрута е
активно, системата постоянно
проверява въз основа на пътната
информация дали е по-добре да
преизчисли маршрута или да
приеме алтернативен маршрут,
вземайки предвид актуалната
пътна обстановка.
Активирането и деактивирането на
динамичното водене по маршрута,
както и критериите за изчисляване

на маршрута и другите настройки
на навигацията се задават в
менюто Navigation options (Опции
на навигацията), вижте раздел
"Водене" 3 202.

211

в момента. Действителното
закъснение може да се различава
от изчисленото.

Карти
Всички карти и данни, необходими
за използването на
навигационната система, са
записани върху SD карта,
предоставена със Система
Инфотейнмънт.

SD карта с навигационни
карти

Динамичното водене по маршрута
работи само, ако пътната
информация се приема чрез
системата за пътна информация
RDS-TMC.
Възможното закъснение поради
пътен проблем, изчислено от
системата Инфотейнмънт, се
базира на данните, които
системата получава чрез RDSTMC станцията, която е нагласена

Четецът за SD карти на Система
Инфотейнмънт може да чете само
SD картата, предоставена
конкретно за използване с
навигационната система на
автомобила. Четецът за SD карти
не може да чете други SD карти.
Поради датата на производство на
данните за географските карти,
записани върху SD картата, някои
по-нови пътища може да не са
включени или някои имена и
пътища може да се различават от
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онези, които са били валидни по
време на производството на
картата.
За поръчка на допълнителни SD
карти или за актуализация на
картите се свържете с вашия
дилър на Chevrolet.
Смяна на SD карта с навигационни
карти, вижте по-долу.
Важна информация относно
боравенето с SD картата

Внимание
Никога не опитвайте да
използвате SD карта, която е
напукана, деформирана или
залепена с лепенка. Това може
да повреди оборудването.
■ Боравете внимателно с SD
картата. Никога не докосвайте
металните контакти.
■ Не използвайте обикновен
почистващ препарат, бензин,
разредител или антистатичен
спрей.

■ Ако трябва да почистите SD
картата, използвайте мека тъкан.
■ Не огъвайте SD картата. Не
използвайте SD картата, ако е
огъната или спукана.
■ Не поставяйте стикери и не
пишете нищо по никоя от
повърхностите на картата.
■ Не съхранявайте SD картата на
места, изложени на пряка
слънчева светлина, висока
температура или влажност.
■ Винаги прибирайте SD картата в
нейния калъф за съхранение,
когато не я използвате.

Смяна на SD карта с
навигационни карти

Слотът за SD картата е
разположен под панела с
инструменти на панта на
централната конзола.

Натиснете бутона нагоре, след
което извадете арматурното табло
нагоре.
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Изваждане на SD картата

Поставяне на SD картата

Натиснете поставената SD карта,
за да я отблокирате, след това
внимателно я издърпайте от
процепа.

Внимателно натиснете SD картата
с изрязания ръб от лявата страна
(вижте горната илюстрация) в
процепа за SD картата, докато
картата влезе добре.
Съобщение
SD картата и процепът за SD
карта трябва винаги да се
поддържат чисти и сухи.
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Преглед на символите

Система Инфотейнмънт
№ Обяснение

№ Обяснение

1
2
3

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Текуща позиция (карта)
Пътна цел
Текуща позиция (списък с
маршрути)
недостъпно
недостъпно
Мъгла
Пътен ремонт
Хлъзгав път
Смог
Снеговалеж
Буря
Внимание / предупреждение
Затворен път
Оживен трафик
Улично задръстване
Тесни пътища
Отваряне на списък
Затваряне на списък
Търговски център
Платен път

Туристическа информация
Туристически обект
Спорт и отдих
Място за развлечения
Музей
Коли под наем
Пътна информация
Места за отдих
Услуги
Банкомат
Автобусна спирка
Къмпинг
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Система Инфотейнмънт
№ Обяснение

№ Обяснение

33
34
35
36
37
38
39

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Аптека
Кинотеатър
Летище
Увеселителен парк
Населено място
Банка
Съобщение относно пътната
обстановка
Ферибот
Граница
Тунел
Павилион
Бакалия
Хотел / мотел
Изход от автострада
Паркинг
Паркинг от типа "Park & ride"
(осигуряващ пряка връзка с
градския транспорт)
Многоетажен паркинг
Бензиностанция

Зона за отдих и услуги
Ресторант
Тоалетна
Исторически паметник
Болница
Спешни случаи
Полиция
Пристанище
Планински проход
Обществено място
Свързано с автомобила
Гараж
Гробища
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Разпознаване на реч
Обща информация
Разпознаването на реч (ако е
оборудване) на системата
Инфотейнмънт ви позволява да
работите с различни функции на
телефонната система чрез гласово
въвеждане. То разпознава гласови
команди и цифрови
последователности, независимо от
говорителя. Командите и цифрите
могат да се произнесат без гласова
пауза между отделните думи.
Можете да запаметявате
телефонни номера с приписано от
вас име (идентификатор за гласово
повикване). Като използвате тези
имена, по-късно можете да
осъществите телефонна връзка.
В случай на неправилно боравене
или команди, разпознаването на
речта ви дава звукова обратна
връзка, като ви инструктира да
въведете отново желаната
команда. Освен това, гласовото
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разпознавана потвърждава
важните команди и при нужда пита
за потвърждение.
За да се гарантира, че разговорите
в автомобила няма да доведат до
нежелателно задействане на
системата, гласовото
разпознаване не се стартира,
докато не се активира.

Управление на телефон
Активиране на гласово
разпознаване

(ако е оборудвано)
За активиране на гласовото
разпознаване на телефонната
система, натиснете w на волана.
По време на диалога, всички
активни аудио източници се
заглушават и затихването на
трафик новините се отменя.

Регулиране на сила на звука
за гласови команди

Завъртете бутона за сила на звука
на Система Инфотейнмънт или
натиснете бутоните + или ― от
волана.

Отмяна на диалог

Има различни възможности за
деактивиране на гласовото
разпознаване и отмяна на диалога:
■ Натиснете бутона x на волана.
■ Произнесете "Cancel (Отказ)".
■ Не произнасяйте никакви
команди за известно време.
■ След третата неразпозната
команда.

Работа със системата

С помощта на гласовото
разпознаване, мобилният телефон
може да се управлява много
удобно чрез гласови команди.
Достатъчно е да се активира
гласовото разпознаване и да се
произнесе желаната команда.
След въвеждане на командата,
Система Инфотейнмънт ви
насочва през диалога с подходящи
въпроси и обратна информация, за
да постигнете желаното действие.

Основни команди

След активиране на гласовото
разпознаване, кратък звук
сигнализира, че се очаква
подаване на команда.
Налични основни команди:
■ "Dial (Набиране)"
■ "Call (Обаждане)"
■ "Redialing (Повторно набиране)"
■ "Save (Запази)"
■ "Delete (Изтриване)"
■ "Directory (Директория)"
■ "Pair (Свързване)"
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■ "Select device (Избор на
устройство)"
■ "Voice feedback (Гласов отговор)"
Често срещани команди
■ "Help (Помощ)": диалогът се
прекратява и всички команди,
достъпни в рамките на
актуалната функция, се
номерират.
■ "Cancel (Отказ)": гласовото
разпознаване се деактивира.
■ "Yes (Да)": задейства се
подходящо действие според
контекста.
■ "No (Не)": задейства се
подходящо действие според
контекста.
Въвеждане на телефонен номер
След командата "Dial (Набиране)",
гласовото разпознаване очаква
въвеждане на номер.
Телефонният номер трябва да
бъде произнесен с нормален глас,
без изкуствени паузи между
отделните цифри.

Разпознаването работи най-добре,
ако след всеки три до пет цифри се
направи пауза от поне половин
секунда. Система Инфотейнмънт
след това повтаря разпознатите
цифри.
Можете да въведете още номера
или следните команди:
■ "Dial (Набиране)": въведеното се
приема.
■ "Delete (Изтриване)": изтрива се
последно въведеният номер или
блок от номера.
■ "Plus (Плюс)": въвежда се "+"
преди номера за международни
обаждания.
■ "Verify (Проверка)": въведоното
се повтаря от гласовото
разпознаване.
■ "Asterisk (Звездичка)": Въвежда
се звездичка "*".
■ "Hash (Структура)": въвежда се
диез "#".
■ "Help (Помощ)"
■ "Cancel (Отказ)"
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Максималната дължина на
въвеждания телефонен номер е 25
цифри.
За да можете да направите
обаждане в чужбина, можете да
кажете думата "Плюс" (+) в
началото на номера. Плюсът ви
позволява да се обаждате от всяка
страна, без да знаете префикса за
международно набиране на тази
страна. След това произнесете
съответния код на страната.
Пример за диалог
Потребител: "Dial (Набиране)"
Гласово разпознаване: "Please, say
the number to dial (Моля, кажете
номера който желаете да
наберете)"
Потребител: "Plus (Плюс) Four
(Четири) Nine (Девет)"
Гласово разпознаване: "Plus
(Плюс) Four (Четири) Nine (Девет)"
Потребител: "Seven (Седем) Three
(Три) One (Едно)"
Гласово разпознаване: "Seven
(Седем) Three (Три) One (Едно)"
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Потребител: "One (Едно) One
(Едно) Nine (Девет) Nine (Девет)"
Гласово разпознаване: "One
(Едно) One (Едно) Nine (Девет)
Nine (Девет)"
Потребител: "Dial (Набиране)"
Гласово разпознаване: "The
number is being dialled (Номерът се
набира)"
Въвеждане на име
Чрез командата "Call (Обаждане)"
се въвежда телефонен номер,
който се запаметява в телефонния
указател под някакво име (гласов
етикет).
Налични команди:
■ "Yes (Да)"
■ "No (Не)"
■ "Help (Помощ)"
■ "Cancel (Отказ)"
Пример за диалог
Потребител: "Call (Обаждане)"
Гласово разпознаване: "Please, say
the number to dial (Моля, кажете
името което желаете да наберете)"

Потребител: <Име>
Гласово разпознаване: "Do you
want to call <Michael>? (Желаете ли
да изберете <Michael>?)"
Потребител: "Yes (Да)"
Гласово разпознаване: "The
number is being dialled (Номерът се
набира)"
Стартиране на второ обаждане
Второ обаждане може да се
стартира по време на активно
телефонно обаждане. За да
направите това, натиснете бутона
w.
Налични команди:
■ "Send (Изпрати)": активира
ръчно DTMF (тонално набиране),
напр., за нуждите на гласова
поща или телефонно банкиране.
■ "Send nametag (Изпращане на
име)": активира DTMF (тонално
набиране) чрез въвеждане на
име (гласов етикет).
■ "Dial (Набиране)"
■ "Call (Обаждане)"
■ "Redialing (Повторно набиране)"

■ "Help (Помощ)"
■ "Cancel (Отказ)"
Пример за диалог
Потребител: "Send (Изпрати)"
Гласово разпознаване: "Please, say
the number to send (Моля, кажете
номера който желаете да
изпратите)"
(за въвеждане на телефонен
номер, вижте примера за диалог от
Въвеждане на телефонен номер)
Потребител: "Send (Изпрати)"
Redialing (Повторно набиране)
Последно набраният номер се
набира отново с командата
"Redialing (Повторно набиране)".
Запаметяване
В телефонния указател е съхранен
телефонен номер под име
(идентификатор за гласово
повикване) с гласовата команда
"Save (Запази)".
Въведеното име трябва да се
повтори. Тембърът и
произношението трябва да са
еднакви по възможност за двете
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повторения, в противен случай
гласовото разпознаване ще
отхвърли произнесеното.
В телефонния указател могат да се
запаметят най-много 50 гласови
етикета.
Гласовите етикети зависят от
говорителя, т.е., само лицето,
което е записало етикета, може да
го отвори.
За да се избегне прекъсването на
началото на запис на име, след
заявката за въвеждане трябва да
се направи кратка пауза.
За да може да използвате гласовия
етикет независимо от мястото, т.е.,
и в други страни, всички телефонни
номера трябва да се въвеждат със
знака "плюс" и код на държавата.
Налични команди:
■ "Save (Запази)": въведеното се
приема.
■ "Verify (Проверка)": последно
въведеното се повтаря.
■ "Help (Помощ)"
■ "Cancel (Отказ)"

Пример за диалог
Потребител: "Save (Запази)"
Гласово разпознаване: "Please, say
the number to save (Моля, кажете
номера който желаете да
запазите)"
(за въвеждане на телефонен
номер, вижте примера за диалог от
Въвеждане на телефонен номер)
Потребител: "Save (Запази)"
Гласово разпознаване: "Please, say
the nametag to save(Моля, кажете
името което желаете да запазите)"
Потребител: <Име>
Гласово разпознаване: "Please,
repeat the nametag to confirm (Моля,
повторете името, за да
потвърдите)"
Потребител: <Име>
Гласово разпознаване: "Saving the
nametag (Запазване на името)"
Изтриване
Вече записан гласов етикет може
да се изтрие с командата "Delete
(Изтриване)".
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Налични команди:
■ "Yes (Да)"
■ "No (Не)"
■ "Help (Помощ)"
■ "Cancel (Отказ)"
Прослушване на запаметени
имена
Гласовото възпроизвеждане на
всички записани имена (гласови
етикети) се стартира с командата
"Directory (Директория)".
Налични команди по време на
възпроизвеждане на гласови
етикети:
■ "Call (Обаждане)": телефонният
номер на последно прочетения
гласов етикет се избира.
■ "Delete (Изтриване)": записът с
последно прочетения гласов
етикет се изтрива.
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Запис на мобилен телефон в
списък с устройствата и изтриване
от списъка
С командата "Pair (Свързване)",
мобилен телефон може да се
запише или изтрие от списъка на
устройствата на телефонната
система 3 224.
Налични команди:
■ "Add (Добавяне)"
■ "Delete (Изтриване)"
■ "Help (Помощ)"
■ "Cancel (Отказ)"
Пример за диалог
Потребител: "Pair (Свързване)"
Гласово разпознаване: "Do you
want to add or delete a device?
(Желаете ли да добавите или
изтриете устройство?)"
Потребител: "Add (Добавяне)"
Гласово разпознаване: "Using the
pair function in the external device,
enter <1234> to pair. (Използвайки
функцият за свързване на външно
устройство въведете <1234> за
свързване)"

Гласово разпознаване: "Do you
want to pair the device? (Искате ли
да свържете устройство)"
Потребител: "Yes (Да)"
Гласово разпознаване:
"Устройството се свързва като
номер <device_number>"
Избор на мобилен телефон от
списъка с устройствата
Чрез командата "Select device
(Избор на устройство)", мобилен
телефон може да бъде избран от
списъка с устройства, за да се
установи свързване чрез Bluetooth.
Пример за диалог
Потребител: "Select device (Избор
на устройство)"
Гласово разпознаване: "Please, say
a device number to select (Моля,
кажете номера на устройството
което да бъде избрано)"
Потребител: <device_number>
Гласово разпознаване: "Do you
want to select the device number
<device_number>? (Искате ли да
изберете устройство номер
<device_number>?)"

Потребител: "Yes (Да)"
Гласово разпознаване: "Do you
want to pair the device? (Искате ли
да свържете устройство)"
Потребител: "Yes (Да)"
Гласово разпознаване: "One
moment. (Един момент.)The system
searches for the selected device
(Системата търси избраното
устройство)"
Гласово разпознаване: "Device
number <dev_num> is selected
(Избрано е устройство номер
<dev_num>)"
Voice feedback (Гласов отговор)
Всяка произнесена гласова
команда получава отговор от
Система Инфотейнмънт чрез
гласово съобщение, адаптирано
към ситуацията.
За да включите или изключите
гласовите отговори, въведете
"Voice feedback (Гласов отговор)".
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Телефон
Обща информация
Телефонната система (ако е
оборудвана) ви дава възможност
да провеждате мобилни разговори
чрез микрофона и
високоговорителите на
автомобила, както и да
управлявате най-важните функции
на телефона чрез Система
Инфотейнмънт. За да използвате
телефонната система, мобилният
телефон трябва да е свързан с нея
чрез Bluetooth.
Телефонната система може да се
управлява опционално и чрез
системата за гласово
разпознаване.
Не всички функции на
телефонната система се
поддържат от всеки мобилен
телефон. Възможните функции
зависят от модела на телефона и
от мобилния оператор. Ще
намерите информация за това в

ръководството на мобилния
телефон или при вашия мобилен
оператор.

Важна информация относно
употребата и пътната
безопасност
9 Предупреждение
Мобилните телефони оказват
въздействие върху околната
среда. Във връзка с това има
издадени разпоредби и
директиви относно
безопасността. Вие трябва да
сте запознати със съответните
директиви преди да започнете
да използвате телефонните
функции.

9 Предупреждение
Използването на устройство
хендс фри при шофиране е
опасно поради намаляване на
концентрацията на вниманието
по време на разговора. Преди
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да използвате устройството
хендс фри, паркирайте
автомобила си. Спазвайте
наредбите на страната, в която
се намирате.
Не забравяйте да спазвате
специалните правила валидни
за дадени области и винаги
изключвайте мобилния
телефон ако използването му е
забранено, ако той предизвиква
смущения или има вероятност
за възникване на опасни
ситуации.

Bluetooth

Телефонната система поддържа
Bluetooth Handsfree Profile V. 1.5 и
е специфицирана в съответствие
с Bluetooth Special Interest Group
(SIG).
Повече информация ще намерите
на http://www.bluetooth.com.

224

Система Инфотейнмънт

Използване на гласово
разпознаване

Не използвайте гласово
разпознаване в аварийни
ситуации, тъй като при стрес
гласът ви може да се промени така,
че да не се разпознава достатъчно
за бързо установяване на
желаната връзка.

Елементи на управлението

Най-важните контролни елементи,
свързани с телефона, са следните:
Бутон y\ @: отваря основното меню
на телефона.
Органи за управление върху
волана:
q, w: приемане на обаждане,
активиране на гласово
разпознаване.
n, x: край/отхвърляне на
обаждане, деактивиране на
гласово разпознаване.
Телефонната система може да се
управлява опционално и чрез
системата за гласово
разпознаване 3 217.

Свързване
Телефонната система се включва
и изключва автоматично чрез
запалването. При изключено
запалване, можете да включите/
изключите телефонната система
чрез Система Инфотейнмънт.
Между мобилния телефон и
телефонната система може да се
установи свързване чрез Bluetooth.
За тази цел, вашият мобилен
телефон трябва да поддържа
Bluetooth.
За да направите свързване чрез
Bluetooth с телефонната система,
трябва тя да се включи и да се
активира Bluetooth.
За информация относно Bluetooth
функцията на вашия мобилен
телефон, вижте ръководството за
работа с телефона.

Свързване чрез
Bluetooth
Bluetooth е радио стандарт за
безжично свързване на, например,
телефон към други устройства.
Информация като телефонен
указател, списъци с обаждания,
мрежов оператор и сила на полето
могат да се прехвърлят.
Функционалността може да е
ограничена, в зависимост от типа
на телефона.
За да може да се установи
свързване чрез Bluetooth с
телефонната система, Bluetooth
функцията на мобилния телефон
трябва да се активира и мобилният
телефон да се зададе като "видим/
откриваем". За повече
информация, вижте ръководството
за работа с мобилния телефон.
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Bluetooth меню

Списък с устройствата
Когато мобилният телефон е
свързан към телефонната система
чрез Bluetooth за първи път, той се
запаметява в списъка с
устройства.

Натиснете бутона CONFIG.
Изберете Phone settings
(Настройки на телефона) и след
това Bluetooth.
Активиране на Bluetooth
Ако Bluetooth функцията на
телефонната система е
деактивирана: задайте Activation
(Включване) на On (Включване) и
потвърдете следващото
съобщение.

Максимум 5 мобилни телефона
могат да се запаметят в този
списък.

Свързване на мобилен
телефон за първи път

Когато мобилният телефон се
добавя като устройство със
свободни ръце, потребителят
може да извършва и приема
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обаждания и да използва
останалите функции чрез
телефонната система. Диапазонът
от достъпни функции зависи от
мобилния телефон. Докато е
свързан към телефонната система,
мобилният телефон може да се
използва по обичайния начин.
Забележете, че батерията на
мобилния телефон може да се
изтощи по-бързо от обичайното
поради наличие на активна
Bluetooth връзка наред с
нормалната работа на телефона.
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Изберете Add device (Handsfree)
(Добавяне на устройство (хендс
фри)). Извежда се Bluetooth кодът,
който да се въведе в мобилния
телефон.

устройствата трябва да се
използва четирицифрен и
случайно избран код.

Съобщение
Само 5 устройства могат да се
стиковат едновременно към
системата. Ако трябва да се
стикова допълнително
устройство, някое от наличните
трябва да се изтрие.
Телефонната система сега може
да се разпознава от други Bluetooth
устройства.
Щом мобилният телефон открие
телефонната система, Bluetooth
кодът може да се въведе в
мобилния телефон.

Щом телефонната система открие
мобилния телефон, настройката на
свързването може да се потвърди.
Мобилният телефон се включва в
списъка с устройства и може да се
управлява чрез телефонната
система.
Смяна на Bluetooth кода
При първото свързване чрез
Bluetooth към телефонната
система, се извежда код по
подразбиране. Този код по
подразбиране може да се промени
по всяко време. От съображения за
сигурност, при стиковане на

Изберете Change Bluetooth code
(Смяна на Bluetooth кода). От
изведеното меню, редактирайте
Bluetooth кода и потвърдете
модифицирания код чрез OK.

Система Инфотейнмънт
Свързване на мобилен телефон,
запаметен в списъка с
устройствата

Изберете желания мобилен
телефон и после изберете опцията
Select (Избиране) от показаното
меню.
Щом телефонната система открие
мобилния телефон, настройката на
свързването може да се потвърди.
Мобилният телефон може да се
управлява чрез телефонната
система.

Съобщение
Ако свързването на устройството
е неуспешно, проверете дали
устройството включва
телефонната система на
автомобила в списъка си. Ако това
не е така, изтрийте устройството
от списъка и го свържете наново.
Изтриване на мобилен телефон от
списък с устройствата
Изберете желания мобилен
телефон от списъка с
устройствата. От показаното меню
изберете Delete (Изтриване) и
потвърдете следващото
съобщение.
Регулиране на мелодията за
звънене
За промяна на характеристиките на
мелодията за звънене:
Натиснете бутона CONFIG.
Изберете Phone settings
(Настройки на телефона) и след
това Ring tone (Тон на звънене).
Изберете желаната опция.
За промяна на силата на звука на
мелодията за звънене:
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Докато телефонът звъни,
завъртете бутона m на Система
Инфотейнмънт или натиснете
бутоните + / - от волана.
Връщане на мобилния телефон
към фабричните настройки
Изберете Phone settings
(Настройки на телефона) и след
това Restore factory settings
(Възстановяване на заводските
настройки).

Работа
Въведение

След като между мобилния
телефон и Система Инфотейнмънт
се установи връзка чрез Bluetooth,
можете да управлявате функциите
на телефона си и чрез Система
Инфотейнмънт.
Чрез Система Инфотейнмънт, вие
можете, напр., да се свържете с
телефонните номера, запаметени
в мобилния ви телефон или да ги
смените.
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Съобщение
В режим хендс фри работата на
мобилния телефон продължава
да е възможна, напр. при
повикване или регулиране на
звука.
След установяване на връзка
между мобилния телефон и
Система Инфотейнмънт, данните
от телефона се предават към
системата. Това може да отнеме
известно време, в зависимост от
модела на телефона. През това
време, работата на мобилния
телефон през Система
Инфотейнмънт е възможна само в
определени граници.
Не всеки телефон поддържа
всички функции на телефонната
система. Поради това са възможни
отклонения от описания тук обхват
на функциите. За повече
информация вижте инструкциите
за конкретния телефонен адаптер.

Настройка на силата на звука
за устройството за свободни
ръце

Завъртете бутона m на Система
Инфотейнмънт или натиснете
бутоните + / - от волана.

Има няколко възможности за
набиране на номера, чрез
използване на телефонния
указател и списъци с обаждания.

Ръчно въвеждане на номер

Набиране на номер

При активно основно меню на
телефона, натиснете бутона
MENU за да отворите менюто за
работа с телефона.

Изберете Enter number
(Въвеждане на номер) и въведете
желания номер.
Изберете y за начало на
набирането.
Можете да превключите към
менюто на телефонния указател
чрез z.

Система Инфотейнмънт
Телефонен указател

След установяване на връзката,
телефонният указател се сравнява
с указателя във временната памет,
при положение, че става дума за
една и съща SIM карта или
телефон. През това време,
новодобавените записи не се
показват.
Ако SIM картата или телефонът са
различни, телефонният указател
се презарежда. Това може да
отнеме известно време, в
зависимост от модела на
телефона.
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Избор на телефонен номер от
телефонен указател

Изберете Phone book (Телефонен
указател). От показаното меню,
изберете първата буква на
желания контакт, за да започнете
избор от записите в указателя,
започващи с тази буква.

Съобщение
Записите в телефонния указател
се пренасят при прехвърлянето от
мобилния телефон.
Представянето и поредността на
записите в телефонния указател
може да е различно на дисплея на
системата Инфотейнмънт и на
дисплея на мобилния телефон.
След извършване на
предварителния избор: изберете
желания запис от телефонния
указател, за да видите номерата,
въведени към този запис.
Изберете желания номер за
начало на набирането.
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Списъци с обаждания

Изберете желаната опция.

Функции по време на
обаждане

Чрез менюто Call lists (Списък на
повикванията), потребителят може
да прегледа входящите,
изходящите и пропуснатите
обаждания и да набере
съответните номера. За начало на
набирането: изберете желания
списък с обаждания, изберете ред
от списъка и накрая - желания
номер.

Входящо обаждане

Когато има входящо обаждане, ще
се изведе меню за приемане или
отхвърляне на обаждането.

Ако имате текущо обаждане,
натиснете бутона MENU за
отваряне на подменю.
Възможни са различни опции, в
зависимост от ситуацията и
обхвата на функциите на мобилния
телефон:
■ Hang up (Временно прекъсване
на разговор): прекъсва
телефонната връзка.
■ Call number (Набиране на
номер): въведете телефонен
номер, за да направите второ
обаждане или да извършите
DTMF (тонално набиране), напр.,
за нуждите на гласова поща или
телефонно банкиране.
■ Detach call (Прекъсване на
разговор): прекратяване на
връзката към участник в
телефонна конференция.

■ Merge calls (Смесване на
разговори) сливане на две
обаждания, когато има няколко
активни.
■ Switch calls (Преключване на
повикване): превключва между
обаждания, когато има няколко
активни.
■ Mute call (Заглушаване на
повикване): изключва звука на
обаждане.

Мобилни телефони и
радио оборудване (CB)
Инструкции за инсталация и
ръководство за експлоатация

При инсталиране и използване на
мобилния телефон трябва да се
спазват инструкциите за
инсталация, свързани с
автомобила, както и инструкциите
на ръководството за експлоатация
предоставено от производителя на
телефона и на устройството хендсфри. Неизпълнението на тези
указания може да анулира

Система Инфотейнмънт
разрешението за експлоатация на
автомобила (Директива
ЕС 95/54/EC).
Предпоставки за безпроблемно
използване:
■ Професионално инсталирана
външна антена за получаване на
максималния възможен обхват,
■ Максимална мощност на
излъчване от 10 вата,
■ Инсталиране на мобифона на
подходящо място, вземайки под
внимание забележката 3 51
Консултирайте се относно местата
предвидени за инсталиране на
външната антена или на носача на
оборудването, както и относно
начините за използване на
устройства с мощност на
излъчване над 10 вата.
Използването на устройство
хендс-фри без външна антена с
мобилни телефони отговарящи на
стандарт GSM 900/1800/1900 и
UMTS е позволено само, ако

максималната сила на излъчване
на мобилния телефон е 2 вата за
GSM 900 и 1 ват за другите типове.
От съображения за безопасност не
използвайте телефона по време на
шофиране. Дори използването на
устройство хендс-фри ("свободни
ръце") може да отвлече
вниманието Ви по време на
шофиране.

9 Предупреждение
Радиооборудването и
мобилните телефони, които не
отговарят на споменатите
стандарти, трябва да работят
само с антена закрепена отвън
на автомобила.

Внимание
Ако се използват без външна
антена, мобилните телефони и
радиооборудването могат да
предизвикат неизправност в

231

електрониката на автомобила,
освен ако се спазват
гореспоменатите правила.
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Климатична система
Система за отопление и
вентилация

червено
синьо

= топло
= студено

Отоплението не е достатъчно
ефективно докато двигателят не
достигне работната температура.

Разпределение на въздуха

Управляващи органи за:
■ Температура
■ Разпределение на въздуха
■ Скорост на вентилатора
■ Подсушаване, размразяване
■ Отопляемо задно стъкло

Температура

Регулирайте температурата чрез
завъртане на копчето.

Изберете вентилационните дюзи
чрез натискане на съответния
бутон.
L = към зоните на главата и
краката
K = към зоната на краката
M = към зоната на главата през
регулируемите
вентилационни дюзи
J = към предното стъкло и зоната
за краката

Избраната настройка се
обозначава от LED в бутона.

Скорост на вентилатора

Регулирайте въздушния поток като
включите вентилатора на
желаната скорост.

Климатичен контрол
Подсушаване и
размразяване V

233

■ Включете отоплението на
задното стъкло Ü.
■ Отворете страничните
вентилационни дюзи според
желанието и ги насочете към
прозорците на вратите.

Отопляемо задно стъкло

3 34

Индикация на настройките

Избраните функици са активни,
когато светодиодът на бутона
работи.

■ Натиснете бутона V:
вентилаторът автоматично се
включва на по-висока скорост,
въздухът се насочва
автоматично към челното
стъкло.
■ Завъртете копчето за
температурата в позицията за
най-топло.

Климатична система
9 Опасност
Не спете в автомобила при
включена климатична или
отоплителна система. Това
може да предизвика сериозни
увреждания или дори смърт
поради спадането на нивото на
кислорода и/или температурата
на тялото.

Управляващи органи за:
■ Температура
■ Разпределение на въздуха
■ Скорост на вентилатора
■ Подсушаване и размразяване
■ Рециркулация на въздуха 4
■ Охлаждане n
■ Отопляемо задно стъкло

Температура

Регулирайте температурата чрез
завъртане на копчето.
червено
= топло
синьо
= студено
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Отоплението не е достатъчно
ефективно докато двигателят не
достигне работната температура.

Подсушаване и размразяване
на прозорцитеV

Разпределение на въздуха

Изберете вентилационните дюзи
чрез натискане на съответния
бутон.
L = към зоните на главата и
краката
K = към зоната на краката
M = към зоната на главата през
регулируемите
вентилационни дюзи
J = към предното стъкло и зоната
за краката

Избраната настройка се
обозначава от LED в бутона.

Скорост на вентилатора

Регулирайте въздушния поток като
включите вентилатора на
желаната скорост.

■ Натиснете бутона V:
вентилаторът автоматично се
включва на по-висока скорост,
въздухът се насочва
автоматично към челното
стъкло,
■ Включете охлаждането n.
■ Завъртете копчето за
температурата в позицията за
най-топло.

■ Включете отоплението на
задното стъкло Ü.
■ Отворете страничните
вентилационни дюзи според
желанието и ги насочете към
прозорците на вратите.
Съобщение
Ако настройките за подсушаване
и размразяване са избрани,
Autostop ще бъде забранен.
Ако настройките за подсушаване
и размразяване са избрани,
докато двигателят е в Autostop,
двигателят ще се рестартира
автоматично.
Отопляемо задно стъкло Ü 3 34.

Система за рециркулация на
въздуха 4
Системата за рециркулация се
включва чрез бутона 4.

9 Предупреждение
Продължителното шофиране с
включен режим на
рециркулация може да

Климатичен контрол
предизвика сънливост.
Включвайте периодично на
режим външен въздух за да
осигурите притока на свеж
въздух.
В режим на рециркулация се
намалява притокът на свеж
въздух. При работа без
охлаждане влажността на
въздуха се увеличава и
прозорците могат да се
замъглят. Качеството на
въздуха в купето се влошава,
което може да причини усещане
за сънливост у пътниците.

Ако не е необходимо охлаждане
или изсушаване, изключете
охладителната система за да
пестите гориво. Когато
охладителната система се
изключи, няма да има заявка за
рестартиране на двигателя от
страна на климатичната система
по време на Autostop.

Максимално охлаждане

■ Включете охлаждането n.
■ Включете системата за
рециркулация на въздуха 4.
■ Натиснете копчето за
разпределение на въздуха M.
■ Завъртете копчето за
температурата в позицията за
най-студено.
■ Нагласете вентилатора на найвисоката скорост.
■ Отворете всички вентилационни
дюзи.

Индикация на настройките

Избраните функции се
обозначават от светодиод (LED) в
активирания бутон.

Охлаждане n

Включва се чрез бутона n и
функционира само, когато
двигателят и вентилаторът
работят.
Климатичната система охлажда и
изсушава постъпващия въздух,
когато външната температура е
малко над точката на замръзване.
Затова е възможно образуването
на конденз, който се отделя под
автомобила.
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Електронна система за
климатичен контрол
Отворете за малко прозорците за
да може топлият въздух да излезе
по-бързо.

9 Опасност
Не спете в автомобила при
включена климатична или
отоплителна система. Това
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може да предизвика сериозни
увреждания или дори смърт
поради спадането на нивото на
кислорода и/или температурата
на тялото.

Органи за управление на
автоматичния режим:
AUTO
= автоматичен
режим, всички
настройки с
изключение на
температурата
се избират
автоматично от
системата
Температура = предварително
нагласяне на
желаната
температура
Следните функции могат да се
адаптират ръчно, тогава системата
вече не е в автоматичен режим:
Скорост на
= регулируем
вентилатора
дебит на въздуха
MODE
= регулируемо
разпределение
на въздуха
= подсушаване и
V
размразяване
X
= включване/
изключване на
системата

n
4
AQS

= включване и
изключване на
охлаждането
= рециркулация на
въздуха
= сензор за
качеството на
въздуха

Отопляемо задно стъкло Ü 3 34.
Предварително избраната
температура се поддържа
автоматично. В автоматичен
режим скоростта на вентилатора и
разпределението на въздуха
автоматично регулират въздушния
поток.
Системата може да се командва
ръчно чрез копчетата за
разпределение на въздуха и
скоростта на вентилатора.

Климатичен контрол

Всяка промяна на настройките се
обозначава на информационния
дисплей за няколко секунди.
Активирането на функция се
обозначава от светодиод в бутона.
Електронната система за
климатичен контрол е напълно
функционална само при работещ
двигател.
При автомобили, оборудвани със
система старт/стоп, натискането на
бутона n на климатичния контрол
има следното действие:

■ Еднократно натискане (LED
свети в зелено): климатикът
работи в ЕСО режим
■ Двукратно натискане (LED свети
в жълто): климатикът работи в
комфортен режим (фокусиран
върху комфорта на пътниците;
времето на Autostop може да е
намалено)
■ Трикратно натискане:
климатикът се изключва
След всяко натискане на бутона
n, на дисплея се извежда
съобщение, потвърждаващо
настройката.
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Автоматичен режим AUTO

Основни настройки за максимален
комфорт:
■ Натиснете бутона AUTO климатичната система се
активира автоматично.
■ Отворете всички вентилационни
дюзи.
■ Нагласете предварително
избраната температура с лявото
копче.
Регулирането на скоростта на
вентилатора в автоматичен режим
може да се промени в менюто
Settings (Настройки).
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Персонализиране на автомобила
3 101.
Всички вентилационни дюзи
автоматично се включват в
автоматичен режим. Затова
вентилационните дюзи винаги
трябва да бъдат отворени.

Предварително задаване на
температурата

Ако се нагласи минималната
температура, климатичната
система работи на максимално
охлаждане.
Ако се нагласи максималната
температура, климатичната
система работи на максимално
отопление.
Съобщение
Ако температурата се намали с
2 °C или повече, докато
двигателят е в Autostop, то
двигателят ще се рестартира
автоматично.
Система "стоп/старт" 3 247.

Подсушаване и размразяване
на прозорците V

Нагласете температурата на
желаната стойност чрез завъртане
на копчето.
червено
= топло
синьо
= студено

■ Натиснете бутона V.
■ Температурата и
разпределението на въздуха се
настройват автоматично и
вентилаторът работи на повисока скорост.
■ За да се върнете в автоматичен
режим: натиснете бутона V.

Включете отоплението на задното
стъкло Ü.
Съобщение
Ако бутон V е натиснат докато
двигателя работи, Autostop ще
бъде забранен, докато бутон V
не се натисне отново.
Ако бутон V е натиснат докато
двигателят е в Autostop, то
двигателят ще се рестартира
автоматично.
Отопляемо задно стъкло Ü 3 34.

Ръчни настройки

Настройките на системата за
климатичен контрол могат да се
променят чрез активиране на
бутоните и копчетата както следва:
Промяната на настройките
деактивира автоматичния режим.

Климатичен контрол
Скорост на вентилатора x

Разпределение на въздуха
MODE

M
L

239

= към зоната на главата през
регулируемите
вентилационни дюзи
= към зоната на главата през
регулируемите
вентилационни дюзи и към
зоната на краката

За да се върнете към автоматично
разпределение на въздуха:
Деактивирайте съответните
настройки или натиснете бутон
AUTO.
Завъртете дясното копче.
Избраната скорост на вентилатора
се обозначава на дисплея чрез
число.
За да се върнете в автоматичен
режим: Натиснете бутона AUTO.

Охлаждане n

Натиснете бутона MODE веднъж
или повече пъти, за да постигнете
желаната настройка; настройката
на разпределението на въздуха се
обозначава на информационния
дисплей.
VL = към челното стъкло, зоната
на главата и зоната на
краката
VK = към предното стъкло и
зоната за краката
= към зоната на краката
K

Активирането или деактивирането
се извършва с бутона n.
Климатичната система охлажда и
изсушава постъпващия въздух,
когато външната температура е
над определено ниво. Затова е
възможно образуването на
конденз, който се отделя под
автомобила.
Ако не е необходимо охлаждане
или изсушаване, изключете
охладителната система за да
пестите гориво. Когато
охладителната система се
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изключи, няма да има заявка за
рестартиране на двигателя от
страна на климатичната система
по време на Autostop.

Автоматична рециркулация
на въздуха

Автоматичната система за
рециркулация на въздуха има
сензор за влажност, който включва
автоматично в режим на външен
въздух, ако влажността на въздуха
в автомобила е прекалено висока.

Ръчен режим на
рециркулация на въздуха 4
Режимът на ръчна рециркулация
се включва чрез бутона 4.

9 Предупреждение
В режим на рециркулация се
намалява притокът на свеж
въздух. При работа без
охлаждане влажността на
въздуха се увеличава и
прозорците могат да се
замъглят. Качеството на

въздуха в купето се влошава,
което може да причини усещане
за сънливост у пътниците.

Сензор за качеството на
въздуха AQS

Сензорът за качеството на въздуха
разпознава лошото качество на
околния въздух и включва
автоматично на вътрешен въздух.

Включване и изключване на
системата X

Натискането на бутона X включва
или изключва всички функции на
отоплението, вентилацията и
охлаждащата система.

Основни настройки

Някои настройки могат да се
променят в менюто Settings
(Настройки) на информационния
дисплей. Персонализиране на
автомобила 3 101.

Спомагателно
отопление
Въздухоотоплител (само за
дизелови двигатели)

Quickheat е спомагателен
електрически въздухоотоплител,
който по-бързо затопля купето.

Климатичен контрол
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Вентилационни дюзи
Регулируеми
вентилационни дюзи
Поне една от вентилационните
дюзи трябва да бъде отворена по
време на охлаждането, за да не се
заледи изпарителят поради липса
на движение на въздуха.
Насочете въздушния поток чрез
накланяне и завъртане на
ламелите.

Завъртете регулиращото колелце,
за да отворите или затворите
въздуховода или да регулирате
количеството въздух.

9 Предупреждение
Не поставяйте нищо върху
ламелите на вентилационните
дюзи. Съществува риск от
нараняване и нанасяне на щети
в случай на катастрофа.

Фиксирани
вентилационни дюзи
Допълнителни вентилационни
дюзи има под предното стъкло и
прозорците на вратите, както и в
зоната за краката.
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Поддръжка
Входящи отвори за
въздух

Поленов филтър
Ръчен поленов филтър

Поленовият филтър пречиства
навлизащия отвън през
въздушните отвори въздух от прах,
сажди, полени, спори и миризми
(комбиниран филтър).

Редовно включване на
климатичната система

Въздушният отвор пред челното
стъкло в двигателното отделение
трябва да се поддържа чист за да
не се възпрепятства притокът на
въздух. Отстранявайте
нападалите листа, нечистотии или
сняг.

За да се осигури постоянната и
ефикасна работа на системата,
охлаждането трябва да се включва
веднъж месечно за няколко
минути, независимо от
атмосферните условия и сезона.
Охлаждането не работи при ниски
външни температури.

Сервизно обслужване
За да осигурите оптимално
охлаждащо действие ви
препоръчваме да проверявате
веднъж годишно климатичната

система, като се започне от
третата година след първата
регистрация на автомобила.
■ Тест за функционалност и
налягане
■ Функционалност на отоплението
■ Проверка за теч
■ Проверка на задвижващите
ремъци
■ Почистване на системата за
отводняване на кондензатора и
изпарителя
■ Проверка на работата
Съобщение
Използвайте само одобрена
охлаждаща течност.

9 Предупреждение
Сервизното обслужване на
системите за климатичен
контрол трябва да се извършва
изключително само от
квалифициран персонал.

Климатичен контрол
Неправилната сервизна
поддръжка може да причини
персонални злополуки.
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Съвети по
управлението на
автомобила

Педали

Контрол над автомобила

Завиване

Никога не се движете по
инерция с неработещ
двигател (с изключение на
Autostop)

В това положение не работят много
устройства (напр.
сервоусилвателят на спирачките,
усилвателят на управлението).
Шофирането по този начин е
опасно за Вас и за останалите.
Всички системи функционират по
време на Autostop, но ще има
контролирано намаляване на
сервоусилването на волана и
скоростта на автомобила ще се
намали.
Система "стоп/старт" 3 247.

За да се осигури безпрепятствен
ход на педалите в тяхната зона не
трябва да има никакви стелки.

Ако сервоусилвателят на волана
не работи поради спиране на
двигателя или системна
неизправност, автомобилът може
да се управлява, но може да
изисква увеличено усилие.
Контролен индикатор (лампа) c
3 86.

Внимание
Автомобили, оборудвани с
хидравличен сервоусилвател
на волана:
Ако воланът се завърти до
крайно положение и се задържи
така повече от 15 секунди, може
да се повреди сервоусилването
и да се стигне до неговата
загуба.

Шофиране и обслужване

Стартиране и
обслужване
Разработване на новия
автомобил
При първите няколкостотин
километра, за да подобрите
работата и икономичността на
вашия автомобил, както и да
спомогнете за по-дългия му
експлоатационен живот, вземете
следните предпазни мерки:
■ Избягвайте стартирането с
подаване на пълна газ.
■ Не форсирайте двигателя.
■ Избягвайте резките спирания,
освен в аварийни ситуации. Това
ще позволи на спирачките да
улегнат.
■ Избягвайте резките стартове и
ускорявания, както и
продължителното шофиране на
високи обороти с цел да
избегнете повреда на двигателя
и да спестите гориво.

■ Избягвайте подаването на пълна
газ при ниски предавки.
■ Не теглете други автомобили.
■ Autostop може да се забрани, за
да се осигури зареждане на
акумулатора.

Положения на контакта
за запалване

0 = Изключено запалване
1 = Изключено запалване,
ключалката на волана
освободена
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2 = Включено запалване, при
дизелов двигател:
предварително подгряване
3 = Стартиране

Внимание
Не оставяйте ключа за
запалването в положение 1 или
2 за по-дълъг период от време,
когато двигателят не работи.
Това ще изтощи акумулатора.
Не завъртайте ключа в
положение 0, докато шофирате.
Водачът може да изгуби
контрол над автомобила, а
сервоусилвателят на
спирачките ще се деактивира,
което ще причини щети на
автомобила, наранявания или
дори смърт.
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Стартиране на двигателя
Стартиране на двигателя
чрез контакта за запалване

■ Завъртете ключа в положение 1.
Завъртете леко волана, за да
освободите ключалката му
■ Механична скоростна кутия:
натиснете педала на
съединителя
■ Автоматична скоростна кутия:
Преместете скоростния лост в
положение P или N.
■ Не подавайте газ

■ Дизелов двигател: завъртете
ключа в положение 2 за да
включите предварителното
подгряване и го задръжте там
докато контролната лампа !
изгасне.
■ Завъртете ключа в положение 3
и го отпуснете, когато двигателят
заработи.
Преди да повторите стартирането
или за да изключите двигателя,
завъртете ключа обратно в 0.
По време на Autostop, двигателят
може да се стартира чрез
натискане на педала на
съединителя.

Стартиране на двигателя при
ниски температури

Стартирането на двигателя без
допълнителни нагреватели е
възможно до температури от
-27°С. Изисква се двигателно
масло с правилния вискозитет,
подходящо гориво и достатъчно
зареден акумулатор. При
температури под -27°C
автоматичната скоростна кутия се
нуждае от около 5 минутна фаза на
подгряване. Скоростният лост
трябва да е в положение P.

Прекъсване подаването
на гориво в режим на
моторна спирачка
Подаването на гориво
автоматично се прекъсва в режим
на моторна спирачка, напр. при
движение с включена предавка, но
без подаване на газ.
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Система старт/стоп
Системата "стоп/старт" спомага за
пестене на гориво и намалява
емисиите на отработените газове.
Когато условията позволяват, тя
изключва двигателя, щом
автомобилът се движи с ниска
скорост или е неподвижен, напр. на
светофар или е в задръстване. Тя
стартира двигателя автоматично
щом се натисне педала на
съединителя. Сензор на
акумулатора гарантира, че
Autostop се извършва само когато
акумулаторът има достатъчно
заряд за рестартиране.

Активиране

Системата "стоп/старт" е налична
щом двигателят е стартиран,
автомобилът потегли и условията,
посочени по-долу в този раздел, са
налице.

Изключване

Деактивирайте система "стоп/
старт" ръчно чрез натискане на
бутона ECO. Деактивирането се
обозначава чрез изгасване на
светодиода в бутона.

Autostop
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Ако автомобилът се движи с ниска
скорост или е неподвижен,
активирайте Autostop, както
следва:
■ Натиснете педала на
съединителя
■ поставете скоростния лост в
неутрално положение
■ отпуснете педала на
съединителя
Двигателят ще се изключи, докато
запалването ще остане включено.
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Autostop се обозначава от
стрелкана в положение
AUTOSTOP на тахометъра.
По време на Autostop,
ефективността на отоплението и
спирачките остава същата.

Внимание
Силата на сервоуправлението
може да бъде намалена по
време на автоматично спиране.
Условия за Autostop
Системата "стоп/старт" проверява
дали всяко от следните условия е
налице.
■ Cистемата "стоп/старт" не е
деактивирана ръчно
■ капакът на двигателя е затворен
добре
■ вратата на водача е затворена
или дали е поставен предпазния
колан на водача
■ акумулаторът е зареден
достатъчно и е в добро
състояние

■ двигателят е загрял
■ температурата на охлаждащата
течност на двигателя не е твърде
висока
■ температурата на отработените
газове на двигателя не е много
висока, напр., след движение с
високо натоварване на
двигателя
■ външната температура не е
твърде ниска
■ системата за климатичен
контрол позволява Autostop
■ вакуумът в спирачките е
достатъчен
■ самопочистващата функция на
дизеловия филтър за твърди
частици не е активна
■ автомобилът се е движил от
последния Autostop
В противен случай, Autostop ще
бъде забранена.
Когато околната температура е
близо до точката на замръзване,
може да предизвика автоматично
спиране.

Някои настройки на климатичната
система може да забраняват
Autostop. Вижте раздела за
климатика за повече подробности.
Незабавно след движение по
магистрала, Autostop може да се
забрани.
Разработване на новия автомобил
3 245.
Защита от изтощаване на
акумулатора
За да се гарантира надеждно
рестартиране на двигателя, като
част от системата "старт/стоп" са
вградени някои функции за защита
от изтощаване на акумулатора.
Мерки за пестене на енергия
По време на Autostop някои
електрически функции като
допълнителен електрически
нагревател или подгряване на
задното стъкло са деактивирани
или превключени на режим за
пестене на енергия. Скоростта на
вентилатора на климатичната
система се намалява за пестене на
енергия.
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Рестартиране на двигателя от
водача

Натиснете педала на съединителя,
за да рестартирате двигателя.
Стартирането на двигателя се
обозначава от стрелката в
положение за обороти на празен
ход на оборотомера.
Ако скоростният лост се превключи
от неутрално положение, преди
първо да е натиснат съединителя,
контролният индикатор 0 светва
или се показва като символ в
центъра за информация на водача.
Контролен индикатор (лампа) 0
3 85.

Рестартиране на двигателя от
система "стоп/старт"

Скоростният лост трябва да бъде в
неутрално положение, за да
позволи автоматично
рестартиране.

Ако едно от следните условия
настъпят по време на Autostop,
двигателят ще се рестартира
автоматично от система "стоп/
старт".
■ Системата "стоп/старт" е
деактивирана ръчно
■ капакът на двигателя е отворен
■ предпазният колан на водача не
е поставен и вратата на водача е
отворена
■ температурата на двигателя е
твърде ниска
■ акумулаторът е изтощен
■ вакуумът в спирачките не е
достатъчен
■ автомобилът започва да се
движи
■ климатичната система изисква
стартиране на двигателя
■ климатикът се включва ръчно
Ако капакът на двигателя не е
затворен добре, в центъра за
информация на водача се показва
предупредително съобщение и
контролният индикатор / светва.
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Контролен индикатор (лампа) /
3 90.
Ако електрически аксесоар, напр.
преносим компактдиск плеър, е
свързан към електрическия
контакт, може да се забележи
кратък спад в захранването по
време на рестартиране.

Паркиране
■ Не паркирайте автомобила
върху леснозапалима
повърхност. Високата
температура на системата за
изгорелите газове може да
подпали повърхността.
■ Винаги натягайте ръчната
спирачка без да натискате
освобождаващия бутон. При
спиране върху наклон натягайте
спирачката колкото може посилно. За да намалите силата за
задействане, в същото време
натиснете крачната спирачка.
■ Изключете двигателя и
запалването. Завъртете волана
докато се заключи.
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■ Ако автомобилът се намира на
хоризонтален терен или върху
възходящ наклон, включете на
първа предавка или поставете
скоростния лост в положение P
преди да изключите
запалването. При възходящ
наклон завъртайте предните
колела навън от бордюра.
Ако автомобилът се намира
върху низходящ наклон,
включете на задна предавка или
поставете скоростния лост в
положение P преди да изключите
запалването. Завъртете
предните колела към бордюра.
■ Заключете автомобила и
активирайте алармената
система.

Изгорели газове
9 Опасност
Изгорелите газове на двигателя
съдържат отровен въглероден
окис, който няма цвят и мирис и
може да бъде смъртоносен при
вдишване.
Ало изгорелите газове
проникнат в купето, отворете
прозорците. Причината за
неизправността трябва да се
отстрани в сервиз.
Избягвайте да карате с отворен
багажник, защото изгорелите
газове може да проникнат в
автомобила.

Дизелов филтър за
твърди частици
Дизеловият филтър за твърди
частици пречиства изгорелите
газове от вредните сажди.
Системата включва
самопочистваща се функция, която

се задейства автоматично по
време на движение. Филтърът се
почиства чрез изгаряне на саждите
при висока температура. Този
процес протича автоматично при
известни експлоатационни
условия и може да трае от 10 до
25 минути. Autostop не е достъпен
и разходът на гориво може да е
повишен в този период.
Съпровождащите процеса
миризма и дим са нормално
явление.

Шофиране и обслужване
При известни експлоатационни
условия, напр. при шофиране на
къси разстояния, системата не
може да извърши автоматичното
самопочистване.
Ако филтърът се нуждае от
почистване, но предхождащите
експлоатационни условия не са
позволили това да стане
автоматично, контролната лампа
% започва да свети или мига.
Продължете да шофирате, като
поддържате скорост от минимум
50 км/ч за около 15 минути, или
докато контролната лампа изгасне.
Включете на по-ниска предавка,
ако е необходимо. Почистването
на дизеловия филтър за твърди
частици започва.

Не се препоръчва спирането или
изключването на двигателя докато
трае почистването.

Внимание
Ако процесът на почистване се
прекъсне повече от веднъж, има
голям риск да се получи
сериозна повреда на двигателя.
Почистването става по-бързо при
високи обороти и натоварване на
двигателя.
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Контролната лампа % угасва
веднага след приключване на
почистването.

Катализатор
Катализаторът намалява
количеството на вредните
вещества в изгорелите газове.
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Внимание

Горива с качество различно от
посочените на стр. 3 272,
3 344 може да повредят
катализатора или електронните
компоненти.
Неизгорелият бензин ще
прегрее и повреди
катализатора. Затова
избягвайте много честото
използване на стартера,
изпразването на резервоара
докрай и стартирането на
двигателя чрез бутане или
теглене.
В случай на проблеми със
запалването, неравномерна
работа на двигателя, спадане на
мощността на двигателя или други
необичайни явления, възможно
най-скоро отстранете причините за
проблемите в сервиз. Ако се
налага по спешност, пътуването
може да продължи за кратък

период от време, като скоростта на
автомобила и оборотите на
двигателя се поддържат ниски.

Автоматична
скоростна кутия
Автоматичната скоростна кутия
позволява ръчно (ръчен режим)
или автоматично (автоматичен
режим) превключване на
предавките.

Дисплей на скоростната
кутия

Дисплеят на скоростната кутия
показва текущия режим или
включената предавка.

Шофиране и обслужване

Скоростен лост

P = Позиция за паркиране,
колелата са блокирани,
използвайте я само при
неподвижен автомобил и
приложена ръчна спирачка
R = Предавка за заден ход,
включвайте я, само когато
автомобилът е неподвижен
N = Неутрално положение
D = Автоматичен режим с всички
предавки.

Скоростният лост е заключен в P.
За да го преместите, включете
запалването, натегнете ръчната
спирачка и натиснете
освобождаващия бутон.
За да включите P или R натиснете
освобождаващия бутон.
За да стартирате двигателя,
натиснете спирачния педал при
положение P или N.
Не подавайте газ докато
включвате на предавка. Никога не
натискайте педала на газта и
спирачния педал едновременно.
Когато е включена предавка,
автомобилът започва леко да
"пълзи" при отпускане на
спирачката.

Спиране с помощта на
двигателя

За да използвате спирачния ефект
на двигателя, изберете по-ниска
предавка при спускане по наклон.
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Разклащане на автомобила

Разклащането на автомобила е
позволено само, ако автомобилът
е заседнал в пясък, кал или сняг.
Премествайте последователно
скоростния лост от D в R и обратно.
Не форсирайте двигателя и
избягвайте рязкото подаване на
газ.

Паркиране

Натегнете ръчната спирачка,
включете P и извадете ключа за
запалване.

Ръчен режим
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Преместете скоростния лост от
положение D наляво и след това
напред или назад.
< = Превключване на по-висока
предавка.
] = Превключване на по-ниска
предавка.
Ако се избере по-висока предавка,
когато оборотите на двигателя са
прекалено ниски, или се избере пониска предавка, когато оборотите
са прекалено високи,
превключване не се извършва.
Ако оборотите на двигателя са
прекалено ниски, скоростната
кутия автоматично превключва на
по-ниска предавка над определена
скорост на автомобила.
Високите обороти на двигателя не
водят автоматично до
превключване на по-висока
предавка.
В случай на груба смяна на
предавка, сменете предавката
нагоре/надолу няколко пъти, за да

предизвикате заучаване на схема
за смяна на предавки в TCM и
плавна смяна на предавките.

Електронни програми за
управление
■ След стартирането на студен
двигател програмата за
работната температура
увеличава оборотите на
двигателя за да доведе по-бързо
катализатора до необходимата
температура.
■ Функцията за автоматично
превключване в неутрално
положение автоматично
превключва на празен ход,
когато автомобилът спре с
включена предна предавка.

Функция кикдаун

Ако педалът на газта се натисне
докрай в автоматичен режим,
скоростната кутия превключва на
по-ниска предавка в зависимост от
оборотите на двигателя.

Неизправност
В случай на неизправност
индикаторът за неизправност g
свети. Скоростната кутия вече не
превключва нито автоматично,
нито ръчно, тъй като е блокирана в
дадена предавка.
Причината за неизправността
трябва да се отстрани в сервиз.

Прекъсване на
електрозахранването
В случай на прекъсване в
електрозахранването скоростният
лост не може да бъде изваден от
положение P. Ключът не може да
се извади от контакта за
запалване.
Ако акумулаторът е изтощен,
стартирайте двигателя чрез
помощен акумулатор и кабели
3 321.
Ако причината за повредата не е в
акумулатора, освободете
скоростния лост и извадете ключа
от контакта за запалване.

Шофиране и обслужване

Механична скоростна
кутия

Освобождаване на
скоростния лост
1. Натегнете ръчната спирачка.

2. Отворете капака в дясно от
скоростния лост.
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3. Вкарайте отверка докрай в
отвора и извадете скоростния
лост от положение P. Ако
отново се включи P,
скоростният лост отново ще се
заключи в това положение.
Причината за прекъсване на
захранването трябва да се
отстрани в сервиз.
4. Затворете капака.

За да включите на задна предавка,
при неподвижен автомобил
издърпайте нагоре пръстена на
скоростния лост, след което
включете предавката.
На селекторния лост в дизелов
автомобил няма бутон.
Ако предавката не се включи,
поставете скоростния лост в
неутрално положение, освободете
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педала на съединителя и го
натиснете отново, след това
повторно изберете предавката.
Не приплъзвайте ненужно
съединителя.
При работа със съединителя
натискайте педала му докрай. Не
използвайте педала за да
подпирате крака си на него.

Внимание
Препоръчва се да държите и
двете си ръце на волана винаги,
когато това е възможно.
Избягвайте да облягате ръцете
си на скоростния лост.

Спирачки
Спирачната система е съставена
от два независими спирачни кръга.
Ако единият от спирачните кръгове
откаже, автомобилът все още може
да бъде спрян с помощта на другия
спирачен кръг. Спирачният ефект
обаче се постига само при силно
натискане на спирачния педал. За
това се изисква значително поголямо усилие. Спирачният път се
увеличава. Потърсете помощта на
сервиз преди да продължите
пътуването.
Ако двигателят не работи, ефектът
от сервоусилването на спирачките
изчезва след едно-две натискания
на спирачния педал. Това не
намалява спирачния ефект, но за
стопиране се изисква значително
по-голям натиск върху педала.
Това е особено важно да се има
предвид при теглене на
автомобила.
След потегляне системата
извършва самотест, който може и
да се чуе.

Контролен индикатор (лампа) &
3 85.

Антиблокираща
спирачна система
Антиблокираща спирачна система
(ABS) предпазва колелата от
блокиране.
ABS започва да регулира
спирачното налягане веднага, щом
някое от колелата покаже признаци
на блокиране. Автомобилът остава
управляем дори и при рязко
спиране.
Действието на ABS се усеща по
пулсирането на спирачния педал и
шума от процеса на регулиране.
За да се постигне оптимален
спирачен ефект задръжте педала
натиснат докрай през цялото
време на спирачния процес,
независимо от пулсирането му. Не
намалявайте натиска върху
педала.
След потегляне системата
извършва самотест, който може и
да се чуе.

Шофиране и обслужване
Контролен индикатор (лампа) u
3 86.

Ръчна спирачка

Неизправност

Причината за неизправността
трябва да се отстрани в сервиз.

Контролен индикатор (лампа) &
3 85.

Помощ при спиране

9 Предупреждение
При неизправност на ABS е
възможно блокиране на
колелата в случай на много
рязко спиране. Предимствата
на ABS вече не са налице. При
рязко спиране автомобилът
вече не може да се управлява и
може да започне да занася.
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Винаги натягайте силно ръчната
спирачка без да натискате бутона
за освобождаване; при спиране
върху наклон я натягайте колкото
може по-силно.
За да освободите ръчната
спирачка дръпнете леко лоста
нагоре, натиснете
освобождаващия бутон и свалете
лоста докрай надолу.
За да намалите силата нужна за
задействане на ръчната спирачка
натиснете в същото време и
спирачния педал.

Ако спирачният педал се натисне
бързо и силно, автоматично се
прилага максимална спирачна
силна (пълно спиране).
Поддържайте натиска върху
спирачния педал докато желаете
да продължи процеса на пълното
спиране. Спирачната сила
автоматично намалява, когато
спирачният педал се отпусне.
Спирачният асистент е част от
Електронната стабилизираща
система.
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Системи за контрол
при шофиране
Система за тракшън
контрол (контрол на
сцеплението)
Системата за тракшън контрол
(TC) подобрява стабилността на
автомобила, когато е необходимо,
независимо от пътната настилка
или сцеплението на гумите, като
предотвратява боксуването на
водещите колела.
Веднага щом водещите колела
започнат да боксуват, мощността
на двигателя се намалява и
колелото, което най-много боксува,
се стопира отделно. Това
значително подобрява
стабилността на автомобила при
шофиране по хлъзгави пътни
настилки.
TC е готова за работа веднага щом
контролната лампа b изгасне.
Когато TC е активен, b мига.

9 Предупреждение
Не допускайте тази специална
безопасна функция да Ви
изкуши за поемане на рискове
при каране.
Пригодете скоростта си към
пътните условия.
Контролен индикатор (лампа) b
3 87.

Изключване

TC може да се изключи, когато е
необходимо да се позволи
боксуването на водещите колела:
натиснете бутона a за около
2 секунди.
Контролната лампа k светва.
TC се включва отново чрез
скорошно кратко натискане на
бутона a.
TC също така се включва отново
при следващото включване на
запалването.

Електронна
стабилизираща система
(ESC)
Електронната стабилизираща
система (ESC) подобрява
стабилността при движение, когато
е необходимо, независимо от
пътната настилка и сцеплението на
гумите. Той също предпазва
водещите колела от буксуване.

Шофиране и обслужване
Веднага щом автомобилът започне
да занася (недозавиване/
презавиване), мощността на
двигателя се намалява и колелата
биват спирани поотделно. Това
значително подобрява
стабилността на автомобила при
шофиране по хлъзгави пътни
настилки.
ESC е готова за работа веднага
щом контролната лампа b изгасне.
Когато ESC е в действие, b мига.

9 Предупреждение
Не допускайте тази специална
безопасна функция да Ви
изкуши за поемане на рискове
при каране.
Пригодете скоростта си към
пътните условия.
Контролен индикатор (лампа) b
3 87.

Изключване

За много динамичен стил на
шофиране ESC може да се
деактивира: задръжте натиснат
бутона a за около 7 секунди.
Контролната лампа n светва.
ESC се включва отново чрез
скорошно кратко натискане на
бутона a. Ако преди това TC
системата е била изключена,
тогава и TC, и ESC се включват
отново.
ESC също така се включва отново
при следващото включване на
запалването.
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Когато ESC е активиран за да
подобри стабилността на
автомобила, намалете скоростта и
следете с повишено внимание
пътните условия. Системата ESC е
само допълнително устройство на
автомобила. Когато автомобилът
прехвърли своите физически
граници, той вече не може да бъде
контролиран. Затова не се
осланяйте на тази система.
Шофирайте внимателно.
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Круиз контрол
(система за
поддържане на
дадена скорост)

Активиране

Круиз контрол
Круиз контролът може да
запаметява и поддържа скорост от
около 40 до 200 км/ч. Отклонения
от запаметената скорост могат да
се получат при движение по
възходящ или низходящ наклон.
От съображения за безопасност
круиз контролът не може да се
включи докато спирачният педал
не бъде натиснат един път.

Не използвайте круиз контрол в
случаите, когато поддържането на
постоянна скорост не е
препоръчително.
При автоматична скоростна кутия
активирайте круиз контрола само в
автоматичен режим.
Контролен индикатор (лампа) m
3 90.

Включване

Натиснете горния край на бутона
m - контролната лампа m светва
без цвят.

Ускорете до желаната скорост и
завъртете колелото за настройка
на SET/- - текущата скорост се
запаметява и поддържа.
Контролната лампа m светва в
зелено. Педалът за газта може да
бъде освободен.
Скоростта на автомобила може да
се увеличи чрез натискане на
педала за газта. Когато се отпусне
педалът за газта, предварително
запаметената скорост се
възстановява.
Предавката може да се сменя,
докато е активиран круиз контрол.

Увеличаване на скоростта

При активиран круиз контрол
задръжте колелото за настройка
завъртяно на RES/+ или кратко го
завъртете няколко пъти в RES/+:
скоростта нараства непрекъснато
или на малки стъпки.
Като алтернативна възможност
ускорете до желаната скорост и я
запаметете като завъртите
в RES/+.

Шофиране и обслужване
Намаляване на скоростта

При активиран круиз контрол
задръжте колелото за настройка
завъртяно на SET/- или бързо го
завъртете няколко пъти в SET/-.
скоростта намалява непрекъснато
или на малки стъпки.

Изключване

Натиснете бутона y, контролната
лампа m светва без цвят. Круиз
контролът се изключва.Дадената
скорост се запаметява.
Автоматично изключване:
■ Когато скоростта на автомобила
спадне под около 40 км/ч,
■ при натискане на спирачния
педал,
■ педалът на съединителя бъде
натиснат за повече от няколко
секунди,
■ при скоростен лост в положение
N,
■ когато системата за тракшън
контрол или електронната
стабилизираща система работи.

Възстановяване на
запаметената скорост

Завъртете колелото за настройка
на RES/+ при скорост над 40 км/ч.
Движението продължава с
предварително запаметената
скорост. Ако разликата между
текущата скорост и запаметената
скорост е повече от 40 км/ч,
автомобилът не може да продължи
със запаметената скорост.

Изключване

Натиснете долния край на бутона
m - контролната лампа m изгасва.
Запаметената скорост се изтрива.
Изключването на запалването
също изтрива запаметената
скорост.
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Системи за откриване
на препятствие
Помощ при паркиране
9 Предупреждение
Водачът носи пълна
отговорност за маневрите при
паркиране.
Винаги проверявайте
околността при движение назад
или напред, когато използвате
системата за помощ при
паркиране.
Съобщение
Части монтирани в зоната на
откриване може да предизвикат
неизправна работа.

Помощна система за задно
паркиране

Помощта при паркирането
облекчава паркирането чрез
измерване на разстоянието между
автомобила и препятствията отзад
и подаване на звукови сигнали.
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все по-кратък. Ако разстоянието
стане по-малко от 40 см, сигналът
става непрекъснат.
Освен това, разстоянието до
препятствията може да се показва
на Центъра за информация на
водача 3 90.

Системата се състои от четири
ултразвукови сензора монтирани в
задната броня.
Активиране
При включване на предавката за
заден ход системата се включва
автоматично.
Индикация
Системата предупреждава водача
със звукови сигнали за
потенциално опасни препятствия
зад автомобила. С намаляване на
разстоянието до това препятствие
интервалът между сигналите става

Изключване
Системата се деактивира
автоматично, когато
■ автомобилът се движи със
скорост над 10 км/ч
■ автомобилът е паркиран
■ в системата има неизправност.
Неизправност
В случай на неизправност в
системата r светва или на
центъра за информационния на
водача се появява
предупредително съобщение
(DIC).
Освен това, ако системата не
функционира поради временни
условия като покрити със сняг
сензори например, r започва да
свети или на центъра за

информация на водача (DIC) се
появява предупредително
съобщение.

Предна и задна помощна
система за паркиране

Предната и задната помощна
система за паркиране е част от
усъвършенстваната система за
помощ при паркиране, вижте
допълнителното описание подолу. Тя измерва разстоянието
между автомобила и
препятствията пред и зад него.
Системата подава звукови сигнали
и показва съобщения.

Шофиране и обслужване
Системата се състои от шест
ултразвукови сензора в предната и
и шест в задната броня.
Бутон r

Помощта при паркиране ще се
активира и деактивира с натискане
на бутона r.
Активиране
При включване на предавката за
заден ход системата се включва
автоматично.

Светещият LED (светодиод)
разположен в бутона за помощ при
паркиране r или показва, че
системата е готова за действие.
Помощта при паркиране отпред
може също така да се активира и
при ниска скорост чрез натискане
за кратко на бутона за помощта при
паркиране r.
Индикация
Системата предупреждава водача
с акустични сигнали, ако пред или
зад автомобила бъдат открити
препятствия. В зависимост от това,
който от сензорите е по-близо до
препятствието, ще чуете зумерния
звук на съответните сензори. С
намаляване на разстоянието до
това препятствие интервалът
между сигналите става все пократък.
Ако разстоянието стане по-малко
от 40 см, зумерният сигнал става
непрекъснат.
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Освен това, разстоянието до
препятствията може да се показва
на Центъра за информация на
водача 3 90.

Разстоянието до предно
препятствие се обозначава с
промяна на сегменти.
Обозначаването на разстоянието
на дисплея може да се забрани от
съобщения с по-висок приоритет.
След като индикацията за
разстояние е била скрита от друго
съобщение за автомобила,
разстоянието повече не се
показва, до повторно активиране
на помощ при паркиране.
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Изключване
Деактивирайте системата с
натискане за кратко на бутона за
помощта при паркиране r.
Светодиодът в бутона изгасва и
Park Assist Off се появява на
центъра за информация на водача
(DIC).
Системата се деактивира
автоматично при надвишаване на
определена скорост.
Ако бутонът r се натисне
еднократно в рамките на цикъл на
запалване, предната система за
помощ при паркиране винаги се
активира повторно, когато
скоростта на автомобила премине
определена стойност.
Неизправност
В случай на неизправност в
системата r светва или на
центъра за информационния на
водача се появява
предупредително съобщение
(DIC).

Ако системата не функционира
поради временни условия като
покрити със сняг сензори
например, r започва да свети
или на центъра за информация на
водача (DIC) се появява
предупредително съобщение.

Модернизирана помощна
система за паркиране

Системата се състои от шест
ултразвукови сензора в предната и
и шест в задната броня.
Системата използва две различни
честоти за предните и задните
сензори, съответно, всеки с
различен звук.
Контролен индикатор (лампа) r
3 87.
Бутон (

Усъвършенстваната система за
помощ при паркиране направлява
водача в мястото за паркиране,
като извежда инструкции на
центъра за информация на водача
и подава звукови сигнали.

За активиране или деактивиране
на модернизираната помощна
система за паркиране, натиснете
бутона (.

Шофиране и обслужване
Активиране
Когато търсите място за
паркиране, трябва да активирате
системата чрез натискане на
бутона ( за около една секунда.
Системата може да бъде
активирана само при скорости до
30 км/ч и тя търси място за
паркиране при скорости до 30 км/ч.
Максималното допустимо
успоредно разстояние между
автомобила и реда паркирали
автомобили е 1,8 м.
Съобщение
Преди да използвате
модернизираната помощна
система за паркиране на първи
път, автомобилът трябва да е
изминал най-малко 40 км, за да
може системата автоматично да
се калибрира.
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Действие

Когато автомобилът минава
покрай ред паркирали автомобили
и модернизираната помощта
система за паркиране е
активирана, същата търси
подходящо място за паркиране.
Когато бъде открито подходящо
място, на центъра за информация
на водача се подава визуален и
звуков сигнал.

Предложеното място за паркиране
от системата се приема, ако
автомобилът бъде спрян от водача
в рамките на 10 метра след
подаване на съобщението за
спиране. Системата изчислява
оптималния маршрут за влизане в
мястото за паркиране. След това тя
помага на маневрите на шофьора
като му дава подробни инструкции.
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Успешното паркиране се
обозначава чрез символа за
крайна позиция.

Инструкциите издават:
■ кратко съобщение при движение
със скорост над 30 км/ч,
■ искането да спре автомобила,
когато е открито място за
паркиране,
■ посоката на движение по време
на маневрата за паркиране,
■ положението на волана по време
на паркирането,
■ за някои от инструкциите се
показва и индикатор за прогреса
(прогрес бар).

Ако шофьорът не спре автомобила
в рамките на 10 метра след
предложеното място за паркиране,
системата започва да търси друго
подходящо място за паркиране.
Смяна на страната за паркиране
Системата е конфигурирана да
открива места за паркиране от
страната на предния пътник. За да
търсите място за паркиране от

страната на водача, поставете
превключвателя за мигачите в
позиция наляво.
Приоритети на дисплея
След активиране на
модернизираната помощна
система за паркиране, на центъра
за информация на водача се
появява съобщение. Показват се
съобщения с по-висок приоритет,
напр. предупредителни
съобщения 3 96. След
потвърждаване на съобщението
чрез натискане на бутона
SET/CLR, съобщенията на
системата за помощ при паркиране
отново започват да се показват и
паркирането може да продължи.
Изключване
Системата се изключва чрез:
■ натискане на бутона ( за около
една секунда
■ успешно приключване на
маневрата за паркиране

Шофиране и обслужване
■ шофиране със скорост над
30 км/ч
■ изключване на запалването
Деактивирането от водача или от
системата по време на
маневрирането се показва чрез
Parking Deactivated на центъра за
информация на водача.

■ в системата има неизправност
■ шофьорът не е приключил
успешно маневрата по
паркирането
■ системата не е готова за работа
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активирате системата и да
потърсите ново място за
паркиране.

Основни бележки за
системата за помощ при
паркиране
9 Предупреждение

Неизправност
На центъра за информация на
водача се появява съобщение,
когато:

Ако по време на инструкциите за
паркиране се открие препятствие,
на центъра за информация на
водача се показва Stop. След
отстраняване на препятствието
маневрата по паркирането
продължава. Ако препятствието не
бъде отстранено, системата се
изключва. Натиснете бутона ( за
около една секунда, за да

При определени обстоятелства
някои отразяващи повърхности
на предмети или дрехи, както и
външни източници на шум могат
да попречат на системата да
открие препятствията.
Специално трябва да се
внимава за ниски препятствия,
които могат да повредят
долната част на бронята.

Внимание
Чувствителността на сензора
може да се намали поради
външни влияния, например
наслоявания по повърхността
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на сензора (лед, сняг, кал,
мръсотия, няколко слоя лак/боя
и др.).
Сензорът може да засече
несъществуващ обект
("ехосмущение") поради
външни акустични смущения,
например друга паркинг-пилот
система.
Сензорът може да засече
несъществуващ обект
("ехосмущение") поради
външни механични смущения,
например автомивка, дъжд,
много силен вятър, градушка и
др.
Работата на системите за
помощ при паркиране може да
се влоши поради смяна на
позицията на сензора
вследствие на външни промени
на автомобила, например
отпускане на амортисьора с
времето поради: температурни
промени, смяна на гуми,

натоварване на автомобила,
сваляне/тунинговане на
автомобила и др.
За високите автомобили (напр.
автомобили за неравни терени,
мини ванове, транспортьори) се
отнасят специални условия.
Разпознаването на обект в
горната част на автомобила не
може да се гарантира.
Работата на системите за
помощ при паркиране може да
се влоши поради акустични
проблеми вследствие на
ледено покритие. Обектите с
много малък разрез за
отражение може да не бъдат
засечени.
Съобщение
Системата за помощ при
паркиране автоматично открива
фабрично монтирания теглич. Тя
се деактивира при вкарване на
щепсела.

Възможно е сензорът да
регистрира несъществуващ обект
(ехо смущение), което се
предизвиква от външни акустични
или механични смущения.
Усъвършенствуваната система за
помощ при паркиране може да не
реагира на промени в
пространството за паркиране
след започване на успоредна
маневра за паркиране.

Предупреждение за
страничната сляпа зона
Системата за предупреждение за
страничната сляпа зона открива и
съобщава за предмети отстрани на
автомобила, които са в указаната
"сляпа" зона. Системата
предупреждава визуално във
всяко от страничните огледала за
обратно виждане, когато е открила
обекти, които може да не се виждат
в огледалата.
Сензорите на системата са
разположени в бронята отляво и
отдясно на автомобила.

Шофиране и обслужване
9 Предупреждение
Предупреждението за
страничната мъртва зона не
замества видимостта на
водача.
Системата не засича:
■ Автомобили извън
страничната мъртва зона,
които се приближават твърде
бързо.
■ Пешеходци, велосипедисти
или животни.
Преди да смените платно,
винаги поглеждате във всички
огледала, огледайте се през
рамо и подайте мигач.
Когато системата открие
автомобил в страничната сляпа
зона при движение напред,
независимо дали изпреварвате
автомобили или ви изпреварват, в
съответното външно огледало за
обратно виждане ще светне жълт
символ B. Ако след това водачът
пусне мигач, предупредителният

символ B започва да мига в жълто
като предупреждение сигнал да не
се сменят платната.

Предупреждението за страничната
сляпа зона е активно при скорости
между 40 км/ч и 140 км/ч.
Движението с по-висока скорост от
140 км/ч деактивира системата,
като това се показва от по-слабото
осветяване на предупредителните
символи B в двете външни
огледала. При намаляване на
скоростта, предупредителните
символи ще изгаснат. Ако
автомобилът след това се окаже в
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сляпата зона, предупредителните
символи B ще светнат както е
нормално от съответната страна.
Когато автомобилът се стартира,
индикаторите в двете външни
огледала ще се включат за кратко,
за да покажат, че системата
функционира.
Системата може да се активира
или деактивира в менюто Settings
(Настройки) на информационния
дисплей. Персонализиране на
автомобила 3 101.
Деактивирането се обозначава
чрез съобщение в центъра за
информация на водача.

Зони на откриване

Сензорът на системата покрива
зоните в рамките на
приблизително 3 метра от двете
страни на автомобила. Тези зони
започват от всяко странично
огледало и се удължават назад до
около 3 метра. Височината на
зоните е между 0,5 метра и
2 метра от повърхността.
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Зоните на откриване няма да се
променят, ако автомобилът тегли
ремарке.
Предупреждение за страничната
сляпа зона е проектирано да
игнорира неподвижните обекти
като огради, стълбове, бордюри,
стени и греди. Паркираните
автомобили и приближаващите
автомобили също не се откриват.

Неизправност

Редки случаи на пропуснато
известяване може да се появят при
нормално условия и ще зачестят
при мокро време.
Предупреждението за страничната
сляпа зона не функционира, когато
левият или десният ъгъл на
задната броня са покрити с кал,
мръсотия, сняг, лед, киша или при
обилни валежи. Инструкции за
почистване 3 326.
В случай на неизправност на
системата или ако системата не
функционира поради временни
проблеми, на центъра за

информация на водача ще се
покаже съобщение. Потърсете
помощта на сервиз.

Камера за задно виждане
Камерата за задно виждане помага
на водача при движение назад,
като показва изглед на зоната зад
автомобила.
Изгледът на камерата се показва
на цветния информационен
дисплей.

9 Предупреждение
Камерата за задно виждане не
замества видимостта на
водача. Имайте предвид че
обектите, които са извън
полезрението на камерата и
сензорите на модернизираната
помощна система за паркиране,
напр. под бронята или под
автомобила, няма да се
покажат.

Не управлявайте автомобила
на заден ход, гледайки само в
информационния дисплей, а се
оглеждайте зад и около
автомобила преди потегляне
назад.

Активиране

Камерата за задно виждане се
активира автоматично, когато се
включи задна скорост.

Действие

Шофиране и обслужване
Камерата е монтирана под
отливката на багажната врата и
има ъгъл на зрителното поле от
130°.

Водещи линии
Динамичните водещи линии са
хоризонтални линии на интервал
от 1 метър, които се показват на
изображението за да дефинират
разстоянието до показаните
обекти.
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Предупредителни символи
Предупредителните символи се
показват като триъгълници 9 на
изображението, които показват
препятствията, открити от задните
сензори на модернизираната
помощна система за паркиране.
Настройки на дисплея

Поради високата позиция на
камерата, задната броня може да
се види на дисплея като ориентир
за положението.
Зоната, показвана от камерата, е
ограничена. Разстоянието на
изображението на дисплея може
да се различава от реалното.

Траекторията на автомобила е
показана в съответствие с ъгъла на
завиване.
Тази функция може да се
деактивира от менюто Settings
(Настройки) на
информационния дисплей.
Персонализиране на автомобила
3 101.

Яркостта може да се настрои с
бутоните нагоре/надолу на
мултифункционалния бутон.
Контрастът може да се настрои с
бутоните наляво/надясно на
мултифункционалния бутон.
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Изключване

Камерата се деактивира, когато
определена скорост на движение
напред бъде надхвърлена или
когато не е включена задна скорост
за около 10 секунди.
Активирането или деактивирането
на камерата за задно виждане
може да се промени в менюто
Settings (Настройки) на
информационния дисплей.
Персонализиране на автомобила
3 101.

Неизправност

Съобщенията за неизправности се
показват с 9 на най-горния ред на
информационния дисплей.
Камерата за задно виждане може
да не функционира правилно,
когато:
■ наоколо е тъмно,
■ слънцето или лъч на фарове
светят директно в обектива на
камерата,

■ лед, сняг или нещо друго покрива
обектива на камерата.
Почистете обектива, измийте с
вода и избършете с мек парцал,
■ багажната врата не е затворена
правилно,
■ автомобилът е претърпял удар
отзад,
■ съществуват екстремни
температурни промени.

Гориво
Гориво за бензинови
двигатели
Използвайте само безоловно
гориво, което отговаря на
европейския стандарт EN 228,
E DIN 51626-1 или еквивалентно.
Вашият двигател е способен да
работи с гориво E10, което
отговаря на тези стандарти.
Горивото E10 съдържа до 10 %
биоетанол.
Използвайте гориво с
препоръчаното октаново число
3 344. Използването на гориво с
прекалено ниско октаново число
може да намали мощността и
въртящия момент на двигателя и
увеличава леко разхода на гориво.

Внимание
Не използвайте гориво или
добавки към горивото, които
съдържат метални съединения,

Шофиране и обслужване
като манган-базирани добавки.
Това може да причини повреда
на двигателя.

Внимание
Използването на гориво, което
не отговаря на EN 228 или
E DIN 51626-1 или
еквивалентно, може да доведе
до отлагания, увеличено
износване или повреда на
двигателя, както и до отмяна на
гаранцията.

Внимание
Използването на гориво с
прекалено ниско октаново число
може да доведе до
неконтролируемо горене и
повреда на двигателя.

Гориво за дизелови
двигатели
Използвайте само дизелово
гориво, което отговаря на
изискванията на EN 590.
В страни извън Европейския съюз,
използвайте гориво Euro-Diesel с
концентрация на сяра под 50 ppm.

Внимание
Използването на гориво, което
не отговаря на EN 590 или
сходно, може да доведе до
загуба на мощност на
двигателя, увеличено
износване или повреда на
двигателя, както и до отмяна на
гаранцията.
Не използвайте дизелови горива за
морски съдове, горива за
отопление, Аквазол и други
подобни водно-дизелови емулсии.
Дизеловите горива не бива да се
разреждат с горива, които са
предназначени за бензинови
двигатели.
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Текливостта и способността за
филтриране на дизеловото гориво
зависят от температурата. При
ниски външни температури
заредете с дизелово гориво с
гарантирани зимни качества.

Зареждане с гориво
Внимание
Зареждането на резервоара с
нискокачествено гориво или
използването на неподходящи
добавки може да предизвика
сериозна повреда на двигателя
и катализатора.
При зареждането се уверете, че
използвате необходимото
гориво (бензин или дизелово
гориво). Ако автомобилът ви е с
дизелов двигател и заредите с
бензин, това може да доведе до
сериозна повреда на
автомобила. Ако автомобилът
ви е с дизелов двигател, можете
да проверите дали зареждате с
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необходимото гориво като
погледнете информацията
върху капачката на резервоара.
От съображения за безопасност
тубите, помпите и маркучите
трябва да са правилно
заземени. Създалото се
статично електричество може
да възпламени бензиновите
изпарения. Може да получите
изгаряния и автомобилът да
бъде повреден.

9 Опасност

Внимание

Преди зареждане с гориво
изключете двигателя и всички
външни отоплителни тела с
горивна камера. Изключете
мобилните телефони.
При зареждане с гориво
следвайте указанията и
инструкциите за безопасност на
бензиностанцията.

В случай на липса на гориво не
включвайте запалването.
Капакът на резервоара се намира в
дясната задна част на автомобила.

9 Опасност
Горивото е огнеопасно и
избухливо. Не пушете. Не
правете нищо, което може да
предизвика открит огън и искри.
Ако усещате миризма на гориво
в автомобила, незабавно
отстранете причината за това в
сервиз.

Капакът на резервоара за гориво
може да се отвори само, ако
автомобилът е отключен.
Освободете капака на резервоара
за гориво като го натиснете.
За да отворите, бавно завъртете
капачката обратно на
часовниковата стрелка.

Шофиране и обслужване
За затваряне, завъртете капачката
по часовниковата стрелка, докато
щракне.
Затворете клапата и я оставете да
се фиксира.

Капачка на резервоара за
гориво

Капачката на резервоара може да
се окачва на конзолата на капака
на резервоара.
За презареждане, напълно
пъхнете пистолета на помпата и
тогава го включете.
След автоматичното изключване,
то може да бъде допълнен с
максимум две дози гориво.

Внимание
Ако потече гориво, веднага го
избършете.

Само оригиналните капачки за
резервоар за гориво могат да
осигурят пълна функционалност.
Автомобилите с дизелови
двигатели имат специални капачки
на резервоарите за гориво.

Внимание
Ако използвате автомивка при
отключен автомобил, капака на
резервоара за гориво може да
се отвори и да се повреди при
миенето.
Задължително заключвайте
капака на резервоара за гориво
с бутона за централно
заключване.

275

Не затваряйте капака на
резервоара за гориво, когато
автомобилът е заключен.

Разход на гориво - СО2
емисии
Бензинови и дизелови
двигатели

Разходът на гориво (комбиниран)
на модела Chevrolet Orlando е в
рамките на 8,0 до 5,3 л/100 км.
CO2 емисиите (комбинирани) са в
рамките на 184 до 139 г/км.
За конкретните стойности на
вашия автомобил, вижте
сертификата за съответствие на
ЕЕС, предоставен с вашия
автомобил или други документи за
национална регистрация.

Обща информация

Данните за официалния разход на
гориво и конкретните емисии на
CO2 се отнасят до базовия модел
за ЕС със стандартно оборудване.
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Данните за разход на гориво и
данните за емисии на CO2 са
определени въз основа на
регламент R (EC) No. 715/2007 (в
съответно приложимия вариант),
като се отчита теглото на
автомобила в работно състояние,
както е определено от регламента.
Цифрите се предоставят само с
цел сравнение между отделни
варианти на автомобили и не
трябва да се възприемат като
гаранция за реалния разход на
гориво на конкретен автомобил.
Допълнително оборудване може
да доведе до незначително повисоки резултати, отколкото
посочените данни за разход и CO2.
Освен това, разходът на гориво
зависи от личния стил на
шофиране, както и от условията на
движение и състоянието на
пътната настилка.

Грижи за автомобила

Грижи за
автомобила
Обща информация .................. 277
Проверки на автомобила ........ 278
Смяна на електрически кру‐
шки ............................................ 292
Електрическа система ............. 298
Инструменти на автомобила ... 303
Колела и гуми ........................... 304
Стартиране с помощен акуму‐
латор и кабели ......................... 321
Теглене ..................................... 323
Грижи за външността .............. 326

Обща информация
Аксесоари и
модификации на
автомобила
Препоръчваме ви да използвате
оригинални части и аксесоари и
заводски одобрени части за вашия
тип автомобил. Ние не можем да
гарантираме за други изделия даже ако са одобрени и имат
разрешение от други инстанции.
Не правете никакви изменения по
електрическата система, напр.
пренастройка на електронните
контролни блокове (чип тунинг).

Внимание
Никога не извършвайте
модификации по автомобила.
Това може да се отрази
отрицателно на техническите
характеристики,
експлоатационния живот и
надеждността на автомобила,
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като гаранцията може да не
покрие евентуалните проблеми
предизвикани от
модификацията.

Съхраняване на
автомобила
Изваждане от експлоатация
за дълъг период от време

Ако автомобилът няма да се
използва няколко месеца:
■ Измийте и пастирайте
автомобила.
■ Проверете в сервиз защитното
покритие на пастата в
двигателното отделение и по
шасито.
■ Почистете и консервирайте
гумените уплътнения.
■ Сменете маслото на двигателя.
■ Източете резервоара с
измиваща течност.
■ Проверете защитата срещу
замръзване и корозия.
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■ Нагласете налягането на гумите
до стойността предвидена за
пълно натоварване.
■ Паркирайте автомобила в сухо и
добре проветрявано помещение.
Включете на първа или задна
предавка, или поставете
скоростния лост в положение P.
Обезопасете автомобила срещу
потегляне.
■ Не натягайте ръчната спирачка.
■ Отворете капака на двигателя,
затворете всички врати и
заключете автомобила.
■ Откачете отрицателната клема
на акумулатора. Внимавайте
всички системи да са изключени,
например алармената система.

Въвеждане отново в
експлоатация

Пускане на автомобила отново в
експлоатация:
■ Свържете отрицателната клема
на акумулатора. Активирайте
електрониката на
електрическите прозорци.
■ Проверете налягането в гумите.
■ Напълнете резервоара с
измиваща течност.
■ Проверете нивото на маслото в
двигателя.
■ Проверете нивото на
охлаждащата течност.
■ Поставете табелките с
регистрационния номер, ако са
били свалени.

Проверки на
автомобила
Работа по автомобила

9 Предупреждение
Извършвайте проверките в
двигателното отделение само
при изключено запалване.
Охлаждащият вентилатор може
да се задейства дори и при
изключено запалване.

Грижи за автомобила
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9 Опасност
Запалителната система работи
под много високо напрежение.
Не я докосвайте.

Капак на двигателя
Отваряне
Натиснете резето наляво и
отворете капака на двигателя.

9 Предупреждение

Дръпнете освобождаващата ръчка
и я върнете в първоначално
положение.

Когато двигателят е горещ,
задължително хващайте лоста
за подпиране на капака на
двигателя само за порестата
материя, за да избегнете
изгаряния.
Входящи отвори за въздух 3 242.

Подпрете капака на двигателя.
Ако капакът на двигателя е отворен
по време на Autostop, двигателят
ще се рестартира автоматично
поради съображения за
безопасност.
Контролен индикатор (лампа) /
3 90.

Затваряне

Преди да затворите капака
натиснете подпиращия прът в
държача му.
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Спуснете капака и го оставете да
падне така, че да се заключи.
Проверете дали капакът е
заключен.

Грижи за автомобила

Общ преглед на двигателното отделение
Бензинов двигател, LUJ
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Бензинов двигател, 2H0

Грижи за автомобила
Дизелов двигател, LNP
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1. Резервоар с течност за
сервоусилвателя на волана
3 286
2. Капачка на отвора за маслото
3 284
3. Резервоар за спирачна течност
3 287
4. Резервоар за охлаждаща
течност за двигателя 3 285
5. Кутия с предпазители 3 299
6. Резервоар с измиваща течност
3 287
7. Акумулатор 3 288
8. Мерителна пръчка за маслото
на двигателя 3 284
9. Въздушен филтър на двигателя
3 285

Извършвайте проверката, когато
автомобилът е на равен терен.
Двигателят трябва да е с работна
температура и да е изключен поне
10 минути преди това.
Извадете масломерната пръчка,
избършете я, вкарайте я до упор,
издърпайте я и отчетете нивото на
маслото.
Вкарайте масломерната пръчка до
упор и я завъртете с половин
оборот.

Двигателно масло
Проверявайте редовно нивото на
маслото в двигателя, за да
предотвратите повреда на
двигателя. Ползвайте масло с
необходимата спецификация.
Препоръчани масла и смазочни
материали 3 337.

В зависимост от варианта на
двигателя се използват различни
масломерни пръчки.

Ако нивото на маслото в двигателя
е паднало до обозначението MIN,
долейте масло.

Грижи за автомобила
Препоръчваме да се използва
масло със същото качество като
това на използваното при
последната смяна.
Нивото на маслото не бива да
надхвърля обозначението MAX на
пръчката.

Внимание
Излишното масло трябва да
бъде източено или изсмукано.

Измивайте засегнатите места
със сапун и вода или с препарат
за ръце.
Бъдете много внимателни при
източване на маслото, защото
то може да е много горещо и да
ви изгори!

Въздушен филтър на
двигателя

Охлаждаща течност за
двигателя
Винаги поддържайте
необходимата концентрация на
антифриз.

Внимание
Използвайте само одобрени
антифризи.

Ниво на охлаждащата
течност

Вместимости 3 348.
Поставете обратно капачката за
двигателно масло и я завинтете.

Внимание
Прекалено ниското ниво на
охладителната течност може да
причини повреда на двигателя.

9 Предупреждение
Двигателното масло е
дразнител и при поглъщане
може да предизвика болест или
смърт.
Дръжте го далеч от деца.
Избягвайте многократен или
продължителен контакт на
маслото с кожата.
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За да подмените въздушния
филтър на двигателя развийте
шестте винта и извадете корпуса
на филтъра.
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Доливайте със смес от
деминерализирана вода и
антифриз, одобрен за вашия
автомобил. Затегнете плътно
капачката. Концентрацията на
антифриз трябва да се провери и
причината за загуба на охлаждаща
течност да се отстрани в сервиз.

Ако охладителната система е
студена, нивото на охлаждащата
течност трябва да е над
обозначената линия за минимално
ниво. Долейте, ако нивото е ниско.

9 Предупреждение
Оставете двигателя да изстине,
преди да отворите капачката.
Отворете капачката
внимателно, за да може
напрежението да се облекчи
бавно.

Течност за
сервоусилвателя на
волана
Внимание
Дори и крайно малко количество
замърсяване може да повреди
кормилната система дотолкова,
че тя да не работи правилно. Не
позволявайте замърсявания да
се допират до вътрешната
страна на капачката на
резервоара или до щеката, за
да не влязат в резервоара.

Отворете капачката и я свалете.
Избършете мерителната пръчка и
завийте капачката в резервоара.
Отворете капачката и отчетете
нивото на течността на
сервоусилвателя на волана.
Нивото на течността за
сервоусилвателя на волана трябва
да бъде между отметките MIN и
MAX.
Ако нивото на течността е
прекалено ниско, потърсете
помощта на сервиз.
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Течност за измиване

■ Не използвайте водопроводна
вода. Минералите в чешмяната
вода могат да запушат
маркучите на системата за
миене на предното стъкло.
■ Ако е вероятно температурата да
падне под нулата, използвайте
подходяща антифризна течност
за измиване на предното стъкло.
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Спирачна течност
9 Предупреждение
Спирачната течност е отровна и
разяждаща. Избягвайте допир с
очите, кожата, тъкани и
боядисани повърхности.

Спирачки
Зареждайте с чиста вода, смесена
с подходящо количество разтвор
за измиване на предното стъкло,
съдържащ антифриз.
При доливане на течност за миене
на предното стъкло:
■ Използвайте само готова за
употреба течност за чистачки,
която се продава в търговската
мрежа.

В случай на достигната минимална
дебелина на спирачните накладки
g свети.
Можете да продължите
шофирането, но накладките на
спирачките трябва да се сменят
възможно най-скоро.
След поставянето на нови
накладки не натискайте спирачките
ненужно рязко през първите
няколко пътувания.

Нивото на спирачната течност
трябва да бъде между отметките
MIN и MAX.
Когато доливате, осигурете
максимална чистота, тъй като
замърсяването на спирачната
течност може да доведе до
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функционални проблеми в
спирачната система. Причината за
загуба на спирачна течност трябва
да се отстрани в сервиз.
Употребявайте само
висококачествени спирачни
течности одобрени за автомобила,
течност за спирачки/съединител
3 337.

Акумулатор на
автомобила
Автомобилите без система стопстарт са оборудвани с оловнокиселинен акумулатор.
Автомобилите със система стопстарт са оборудвани с AGM
акумулатор, който не е оловнокиселинен акумулатор.
Акумулаторът на автомобила не се
нуждае от поддръжка при условие,
че начинът на шофиране
позволява необходимото
зареждане на акумулатора.
Шофирането на кратки разстояния
и честите стартирания на
двигателя могат да изтощят

акумулатора. Избягвайте
използването на електрически
консуматори, когато не са
необходими.

Използваните акумулатори не
спадат към битовите отпадъци. Те
трябва да се изхвърлят на
определените за рециклиране
места.
Ако не използвате автомобила в
течение на повече от 4 седмици,
може да се стигне до изтощаване
на акумулатора. Откачете
отрицателната клема на
акумулатора.
Преди свързване или откачане на
акумулатора внимавайте
запалването да бъде изключено.

9 Предупреждение
Дръжте леснозапалимите
материали далече от
акумулатора за да
предотвратите евентуална
експлозия. Експлозията на
акумулатора може да нанесе
щети на автомобила, както и да
доведе до сериозни
наранявания и дори до смърт.
Избягвайте допир с очите,
кожата, тъкани и боядисани
повърхности. Течността
съдържа сярна киселина, която
може да причини нараняване и
повреди в случай на пряк
контакт. В случай на евентуален
контакт с кожата почистете
засегнатата област с вода и
незабавно потърсете
медицинска помощ.
Дръжте я далеч от деца.
Не накланяйте отворения
акумулатор.
Защита от изтощаване на
акумулатора на автомобила 3 116.
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Смяна на акумулатора на
автомобила
Съобщение
Всяко отклонение от указанията,
дадени в този параграф, може да
доведе до временно
деактивиране на система "стоп/
старт".
При смяна на акумулатора на
автомобила се уверете, че няма
отворени вентилационни отвори в
близост до положителната клема.
Ако има вентилационен отвор в
тази зона, трябва да се затвори с
временнен капак, а
вентилационния отвор в близост
до отрицателната клема трябва да
е отворен.
Използвайте само акумулатори за
автомобил, които позволяват
кутията с предпазители да се
монтира над акумулатора на
автомобила.
При автомобили със Система
старт/стоп, акумулаторът AGM
(Absorptive Glass Mat) трябва да се
сменя само с акумулатор AGM.

AGM акумулатор може да се
разпознае по думата AGM върху
етикета на акумулатора.
Препоръчваме използване на
оригинален акумулатор от
Chevrolet.
Съобщение
Използване на AGM акумулатор,
различен от оригиналния
акумулатор на Chevrolet, може да
доведе до намалени
експлоатационни характеристики
на система "стоп/старт".
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използва зарядно устройство. В
противен случай акумулаторът
може да се повреди.
Стартиране с помощен акумулатор
и кабели 3 321.

Предупредителен етикет

Ние препоръчваме да замените
акумулатора на автомобила в
сервиз.
Система "стоп/старт" 3 247.

Зареждане на акумулатора на
автомобила
9 Предупреждение
При автомобили със система
"стоп/старт" се уверете, че
потенциалът за зареждане не
надвишава 14,6 волта, когато се

Значение на символите:
■ Без искри, открит пламък или
пушене.
■ Винаги предпазвайте очите.
Експлозивните газове могат да
причинят ослепяване или
нараняване.
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■ Дръжте акумулатора на
автомобила далеч от деца.
■ Акумулаторът на автомобила
съдържа сярна киселина, която
може да причини слепота или
сериозни изгаряния.
■ Вижте Ръководството за
собственика относно повече
информация.
■ Експлозивен газ може да има в
близост до акумулатора на
автомобила.

Обезвъздушаване на
дизеловата горивна
система
Ако резервоарът е пресушен,
дизеловата горивна система
трябва да се обезвъздуши на
нормална надморска височина
след зареждане на поне 2 литра.
Включете запалването три пъти,
като всяко от тях да трае
15 секунди. След това стартирайте
двигателя за не повече от
40 секунди. Повторете тази
процедура след не по-малко от
5 секунди. Ако двигателят все още
не може да запали, потърсете
помощта на сервиз.

Смяна на перото на
чистачка
Пера на предните чистачки

Повдигнете рамото на чистачката,
натиснете лостчето за
освобождаване и плъзнете перото
на чистачката надолу, за да го
откачите и свалите.
Прикрепете перото на чистачката
под лек ъгъл спрямо рамото на
чистачката и натиснете, докато се
захване.
Внимателно спуснете рамото на
чистачката надолу.

Грижи за автомобила
Перо на чистачката на
задното стъкло

Повдигнете рамото на чистачката.
Натиснете перото на чистачката,
под лек ъгъл спрямо рамото,
надолу, докато се освободи.
Прикрепете перото на чистачката
под лек ъгъл спрямо рамото на
чистачката и натиснете, докато се
захване.
Внимателно спуснете рамото на
чистачката надолу.
Правилната работа на чистачките
на предното стъкло е важна за
добрата видимост и безопасното

шофиране. Редовно проверявайте
състоянието на перата на
чистачките. Сменете твърдите,
натрошени или напукани пера и
тези, които зацапват стъклото.
Чужди частици по стъклото или
перата на чистачките могат да
намалят ефективността на тяхната
работа. Ако перата не чистят
добре, почистете и стъклото, и
перата с почистващ препарат или с
мек препарат за миене. Измийте ги
обилно с вода.
Повторете процедурата, ако е
необходимо. Не съществува начин
да се почистят следи от силикон
върху стъкло. Затова никога не
почиствайте със силиконова
политура стъклата на колата - в
противен случай по стъклото ще се
появят резки, което ще влоши
видимостта за шофьора.
Не използвайте за почистване на
чистачките разтворители, бензин,
керосин или разредител за боя.
Това са агресивни материали,
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които могат да повредят перата на
чистачките и боядисаните
повърхности.
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Смяна на
електрически крушки
Изключете запалването и
изключете съответния
превключвател или затворете
вратите.
Хващайте новите крушки само за
цокъла! Не докосвайте стъклото на
крушките с голи ръце.
Използвайте за смяна само същия
тип крушка.
Сменяйте крушките на предните
светлини откъм двигателното
отделение.
Съобщение
След натоварващо шофиране,
дъжд или измиване, лещите на
предните и задните фарове може
да изглеждат заскрежени.
Причината за това е разликата
между температурата на лампата
отвътре и външната температура.
Това е подобно на образуването
на конденз върху вътрешната
страна на прозореца на

автомобила при силен дъжд и не
означава, че има проблем с
автомобила.
Ако водата попадне в
електрическата верига на
крушката, закарайте автомобила
за проверка в сервиз.

Халогенни предни
фарове
Къси и дълги светлини
1. Извадете щепсела от крушката.

2. Свалете предпазната капачка
на фара.

3. Натиснете пружинната скоба,
освободете я и я завъртете
нагоре.
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4. Извадете крушката от
рефлектора.
5. При поставяне на нова крушка
вкарайте зъбчетата в
жлебовете на рефлектора.
6. Фиксирайте пружинната скоба.
7. Поставете предпазната
капачка на фара на място и я
затворете.
8. Свържете щепсела към
крушката.

1. Завъртете фасунгата на
крушката обратно на
часовниковата стрелка и я
освободете.

Габаритни светлини
2. Натиснете леко крушката в
цокъла, завъртете я обратно на
часовниковата стрелка,
извадете я и сложете нова
крушка.
3. Сложете цокъла в рефлектора,
завъртете по посока на
часовниковата стрелка за да го
затегнете.

Предни мигачи

1. Завъртете фасунгата на
крушката обратно на
часовниковата стрелка и я
освободете.
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Габаритни светлини

2. Натиснете леко крушката в
цокъла, завъртете я обратно на
часовниковата стрелка,
извадете я и сложете нова
крушка.
3. Сложете цокъла в рефлектора,
завъртете по посока на
часовниковата стрелка за да го
затегнете.

1. Отворете и двата капака.

Светлини за мъгла
Сменете крушките в сервиз.

2. Развийте и двата винта.

3. Извадете комплекта задни
светлини. Внимавайте кабелът
да си остане на местото.
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4. Задна светлина/стоп-светлина
(1)
Мигач (2)
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завийте скрепителните гайки.
Затворете капаците и ги
застопорете.
8. Включете запалването,
пробвайте и проверете всички
светлини.

Задни светлини в багажната
врата

5. Завъртете държача на
съответната крушка обратно на
часовниковата стрелка.

6. Извадете цокъла на крушката.
Натиснете леко крушката в
цокъла, завъртете я обратно на
часовниковата стрелка,
извадете я и сложете нова
крушка.
7. Вкарайте цокъла на крушката
във фара комплект на задните
светлини и го завийте на място.
Вкарайте комплекта задни
светлини в каросерията и

1. Внимателно свалете капака.
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3. Извадете цокъла на крушката.
Натиснете леко крушката в
цокъла, завъртете я обратно на
часовниковата стрелка,
извадете я и сложете нова
крушка.
4. Сложете цокъла в рефлектора,
завъртете по посока на
часовниковата стрелка за да го
затегнете.
5. Поставете капака.

2. Завъртете цокъла на крушката
обратно на посоката на
часовниковата стрелка.

Осветление на
регистрационния номер

Светлина за заден ход

Сменете крушката в сервиз.

Странични мигачи
Сменете крушките в сервиз.

1. Развийте и двата винта.

Грижи за автомобила
2. Извадете тялото на лампата
надолу, без да дърпате кабела.
Завъртете фасунгата на
крушката обратно на
часовниковата стрелка за да я
освободите.
3. Извадете крушката и сложете
нова.
4. Вкарайте фасунгата на
крушката в тялото на лампата и
я завъртете по посока на
часовниковата стрелка.
5. Вкарайте тялото на лампата и
го застопорете с помощта на
отверка.

Задна светлина за мъгла
Сменете крушката в сервиз.

Вътрешно осветление
Вътрешно осветление, лампи
за четене

Сменете крушките в сервиз.

Осветление на багажното
отделение

2. Натиснете леко крушката към
пружинната скоба и я извадете.
3. Поставете нова крушка.
4. Монтирайте лампата.

Осветление на
арматурното табло
Сменете крушките в сервиз.

1. Извадете лампата с помощта
на отверка.
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Електрическа система
Предпазители
Параметрите на новия
предпазител трябва да отговарят
на параметрите на дефектиралия
предпазител.
В автомобила има две кутии с
предпазители:
■ в предната лява част на
двигателното отделение,
■ във вътрешността зад
отделението за вещи, а при
автомобили с десен волан - зад
жабката.
В кутия над положителната клема
на акумулатора се намират някои
основни предпазители. При
необходимост ги сменяйте в
сервиз.
Преди смяна на предпазител
изключете съответния включвател
и запалването.

Изгорелият предпазител може да
се познае по стопения проводник.
Не поставяйте нов предпазител
докато причината за повредата не
е отстранена.
Някои функции са защитени от
няколко предпазителя.
Може да има и предпазители без
функция.

Щипка за изваждане на
предпазители

Щипката за изваждане на
предпазители може да е поставена
в кутията с предпазители в
двигателното отделение.

Грижи за автомобила
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Кутия с предпазители в
двигателното отделение

В зависимост от типа на
предпазителя, поставете щипката
отгоре или отстрани на
предпазителя и го издърпайте.

Кутията с предпазителите се
намира в предната лява част на
двигателното отделение.
Освободете капака, повдигнете го
нагоре и го свалете.
Не всички описания на кутиите за
предпазители в настоящото
ръководство се отнасят за вашия
автомобил. Те са точни към датата
на отпечатване. Когато
проверявате кутия с предпазители,
направете справка с етикета на
кутията.
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№ Верига

№ Верига

1

17 Запалване, въздушна възглав‐
ница
18 Контролен модул на горивната
система
19 –
20 Горивна помпа
21 Задни електрически прозорци
22 –
23 –
24 Предни електрически
прозорци
25 Електронна вакуумна помпа
26 ABS помпа
27 –
28 Отопляемо задно стъкло
29 –
30 ABS клапан
31 Контролен модул на каросе‐
рията
32 Контролен модул на каросе‐
рията
33 –

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Контролен блок на скорост‐
ната кутия
Контролен модул на двигателя
–
Електромагнитен клапан на
контейнера с активен въглен
Запалване
Предни чистачки
–
Впръскване на гориво
Впръскване на горивото, запа‐
лителна система
Контролен модул на двигателя
Ламбда сензор
Електромагнитен вентил на
стартера
Електромагнитен клапан на
контейнера с активен въглен
–
Задна чистачка
Запалване, сензор за каче‐
ството на въздуха
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301

№ Верига

№ Верига

№ Верига

34 Люк на покрива
35 Система Инфотейнмънт, усил‐
вател
36 –
37 Дълга светлина (дясна)
38 Дълга светлина (лява)
39 –
40 –
41 –
42 Охлаждащ вентилатор
43 –
44 –
45 Охлаждащ вентилатор
46 Охлаждащ вентилатор
47 Ламбда сензор
48 Светлини за мъгла
49 –
50 –
51 Клаксон
52 Контрол на горивото и
емисиите
53 Електрохроматично огледало

54 Ключ за светлините, контрол
на светлините
55 Сгъване на огледалата
56 Система за измиване на пред‐
ното стъкло
57 Ключалка на кормилната
колона
58 –
59 Подгряване на дизеловия
филтър
60 Затопляне на огледалата
61 Затопляне на огледалата
62 Климатична система
63 Сензор на задното стъкло
64 Сензор за качеството на
въздуха
65 Задна светлина за мъгла
66 Система за измиване на
задното стъкло
67 Контролен модул на горивната
система
68 –

69 Сензор за напрежението на
акумулатора
70 Сензор за дъжд
71 –

Кутия с предпазители в
арматурното табло
Кутията с предпазителите се
намира зад отделението за вещи в
арматурното табло.

1. Отворете отделението за
съхранение.
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2. Натиснете страните на
отделението за съхранение
едновременно.

3. Вдигнете отделението за
съхранение, докато чуете как се
откача, и го извадете по посока
на стрелките.
Монтирането на отделението се
извършва в обратен ред.

При автомобили с десен волан,
кутията с предпазители се намира
в жабката.
Не всички описания на кутиите за
предпазители в настоящото
ръководство се отнасят за вашия
автомобил. Те са точни към датата
на отпечатване. Когато
проверявате кутия с предпазители,
направете справка с етикета на
кутията.

№ Верига
1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
Контролен модул на каросе‐
рията
Система инфотейнмънт, аудио
Информационен дисплей,
лицева част
Преден електрически контакт
Електрически контакт
Контролен модул на каросе‐
рията
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№ Верига

№ Верига

9

24 Контролен модул на каросе‐
рията
25 Ключалка на кормилната
колона
26 Заден електрически контакт

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Контролен модул на каросе‐
рията
Контролен модул на каросе‐
рията
Вътрешен вентилатор
–
Електрическа предна седалка,
отляво
Динамичен контрол на светли‐
ните
Въздушна възглавница
Система за централно заключ‐
ване, врата на багажника
Климатична система
–
Скоростен лост
–
Прибори
Запалване, система с елек‐
тронен ключ
Контролен модул на каросе‐
рията
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Инструменти на
автомобила
Инструменти
Автомобили с комплект за
ремонт на гуми

Инструментите се намират при
комплекта за поправка на гуми от
дясната страна на багажника, зад
капак.
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Автомобили с резервно
колело

Крикът, инструментите и ремъкът
за обезопасяване на повредено
колело се намират в отделение за
съхранение под подовото покритие
на багажника.

Колела и гуми
Състояние на гумите,
състояние на джантите

Преминавайте бавно през ръбове
и по възможност под прав ъгъл.
Преминаването през остри ръбове
може да предизвика повреда на
гумите и джантите. При паркиране
не притискайте гумите към
бордюра.
Проверявайте редовно джантите
за наличие на повреди. В случай на
повреда или необичайно
износване потърсете сервиз.

Зимни гуми
Дръпнете лостчето на подовото
покритие. Вдигнете подовото
покритие нагоре.

Зимните гуми подобряват
безопасността на движение при
температури под 7°C и по тази
причина трябва да се поставят на
всички колела.
Само гуми с размери 215/60 T16,
225/50 R17 и 235/45 R18 са
допустими като зимни гуми.
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Гумите с размер 215/55 R17 не са
допустими за зимни гуми.
Закрепете в зрителното поле на
шофьора етикет с информация
относно максималната допустима
скорост за дадените гуми,
вземайки предвид специфичните
разпоредби в дадената страна.

Обозначения на допустимата
скорост:
Q = до 160 км/ч
S = до 180 км/ч
T = до 190 км/ч
H = до 210 км/ч
V = до 240 км/ч
W = до 270 км/ч

Обозначения на гумите

Налягане на гумите

Напр. 215/60 r 16 95 h
215 = Широчина на гумата в мм
60 = Съотношение (височината
към широчината на гумата в
%)
R = Тип конструкция: Радиална
RF = Тип: Гума с подсилени
бордове (RFT гума)
16 = Диаметър на джантата в
инчове
95 = Товарен коефициент, напр.
95 отговаря на 690 кг
H = Обозначения на
допустимата скорост

Проверявайте налягането на
гумите, когато са студени поне
веднъж на всеки 14 дена и преди
всяко дълго пътуване. Не
забравяйте и резервната гума.
Отвийте капачката на вентила.
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Предписаното налягане за гумите
е посочено на 3 349 и на етикета
върху рамката на предната лява
врата.
Налягането на гумите се отнася за
студени гуми. То важи както за
летни, така и за зимни гуми.
Винаги напомпвайте резервната
гума до налягането за пълно
натоварване.
ЕСО Налягане на гумите ще
спомогне за намаляване на
разхода на гориво.

306

Грижи за автомобила

Неподходящото налягане на
гумите застрашава безопасността,
влошава управлението на
автомобила, комфорта при
пътуване и нарушава икономията
на гориво, както и увеличава
износването на гумите.
Наляганията на гумите се
различават в зависимост от
различните опции. За правилна
стойност на налягането на гумите,
следвайте долната процедура:
1. Идентифицирайте
задвижващия мост и стила на
каросерията.
2. Определете идентифициращия
код на двигателя. Данни на
двигателя 3 344.
3. Идентифицирайте съответната
гума.
Таблицата с налягания на гумите
показва всички възможни
комбинации от гуми 3 349.
За конкретните гуми, одобрени за
вашия автомобил, вижте ЕЕС
сертификата за съответствие,

предоставен с автомобила или
другите документи за национална
регистрация.
Водачът носи отговорност за
правилното регулиране на
налягането на гумите.

9 Предупреждение
Ако налягането е много ниско,
това може да доведе до
значително загряване на гумата
и вътрешни повреди, водещи до
разкъсване на протектора и
дори до спукване на гумата при
висока скорост.

Система за следене на
налягането в гумите
Системата за следене на
налягането на гумите (TPMS)
използва радио и сензорна
технология за проверка на нивото
на налягането на гумите.
Сензорите на TPMS следят
въздушното налягане в гумите на
вашия автомобил и предава

отчитанията от налягането на
гумите към приемник разположен в
автомобила.
Всяка гума, включително
резервната (ако има такава),
трябва да се проверява
ежемесечно в студено състояние и
да се напомпва до налягането,
посочено от производителя върху
табелката на автомобила или
етикета за налягания на гумите.
(Ако вашият автомобил има гуми с
различни размери от посочените
върху информационната табелка
на автомобила или етикета за
налягания на гумите, трябва да
установите какво е правилното
налягане за тези гуми).
Като допълнителна предпазна
функция, вашият автомобил е
оборудван със система TPMS,
която задейства светлинен
индикатор, ако някоя от гумите е
значително недонапомпана.
Когато светне предупредителният
индикатор за ниско налягане в
гумите, трябва да спрете и да
проверите гумите веднага щом е

Грижи за автомобила
възможно и да ги напомпате до
подходящото налягане. Шофиране
с гуми със значително понижено
налягане води до прегряване на
гумите и може да причини тяхното
спукване. Пониженото налягане на
гумите намалява и горивната
ефективност и живота на
протектора на гумите и може да
въздейства върху маневреността и
възможностите за спиране на
автомобила.
Моля, обърнете внимание на това,
че системата TPMS не замества
правилната техническа поддръжка
на гумите, и че на отговорността на
водача е да поддържа правилното
налягане на гумите, даже ако
пониженото налягане не е
достигнало ниво за задействане на
светлинния индикатор за ниско
налягане на гумите на системата
TPMS.
Вашият автомобил е оборудван и с
индикатор за неизправност на
TMPS, който светва, когато
системата не работи правилно.
Индикаторът за неизправност на
TPMS е комбиниран с индикатора

за ниско налягане на гумите.
Когато системата засече
неизправност, сигналната
светлина мига за около една
минута и след това остава да свети
постоянно. Тази последователност
ще продължи при следващия пуск
на автомобила, доколкото
неизправността продължава да е
налице.
Когато индикаторът за
неизправност светне, системата
може да не е в състояние да
разпознае или сигнализира за
ниско налягане в гумите, както е
предвидена. Неизправности по
TPMS могат да възникнат по
различни причини, включително
монтаж на резервни или
алтернативни гуми или колела,
което не позволява правилното
функциониране на TPMS. Винаги
проверявайте сигналната
светлина за неизправност на TPMS
след смяна на една или повече
гуми или джанти на автомобила за
да се уверите, че сменените или
алтернативни гуми и джанти
позволяват на TPMS да продължи
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да функционира правилно. Работа
на следенето на налягането на
гумите 3 307.

Работа на системата за
следене на налягане на
гумите
Този автомобил може да има
система за следене на налягането
в гумите (TPMS). TPMS е
предназначена да предупреждава
водача при състояние на спаднала
гума. Сензорите на TPMS са
монтирани върху всяка гума, с
изключение на резервната.
Сензорите на TPMS следят
налягането на въздуха в гумите и
предават показанията за налягане
в гумите към приемник, намиращ
се в автомобила.
Когато се установи ниско налягане
на гума, TPMS светва
предупредителен индикатор за
ниско налягане A, разположен в
приборния панел. Ако светне
предупредителният индикатор,
спрете при първа възможност и
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напомпайте гумите до
препоръчителното налягане,
посочено върху етикета за
налягания на гумите 3 305.
На дисплея на център за
информация на водача (DIC) ще се
изведе съобщение за проверка на
налягането на конкретната гума.
Предупредителният индикатор за
ниско налягане на гумите светва и
предупредително съобщение или
код се извеждат на DIC при всеки
цикъл на запалване, докато гумите
не бъдат напомпани до правилното
налягане. С помощта на DIC могат
да бъдат видени стойностите на
налягането на гумите. За
допълнителна информация и
подробности относно работата и
дисплея на DIC 3 90.
Предупредителният светлинен
индикатор за ниско налягане на
гумите може да светне в хладно
време при първо стартиране на
автомобила и след това да изгасне
при шофирането на автомобила.
Това може да е предварителна
индикация, че налягането на
въздуха спада и гумите трябва да

се напомпат до подходящото
налягане. Етикетът показва
размера на оригиналните гуми и
правилното налягане за
напомпване на гумите, когато те са
студени 3 305. Вижте също
наляганията на гумите 3 349.
Система TPMS може да
предупреди за състояние на ниско
налягане в гумите, но тя не
замества обикновената поддръжка
на гумите.
Съобщение
Херметизиращите материали за
гуми не са еднакви. Неодобрен
херметик за гума може да повреди
сензорите на TPMS. Такава
повреда, причинена от
използването на неправилен
херметизиращ материал за гуми,
не се покрива от гаранцията на
автомобила. Винаги използвайте
само одобрен от GM херметик за
гуми, предлаган от вашия дилър
или включен в оборудването на
автомобила.

Фабрично монтираният комплект
за ремонт на гуми използва
одобрен от GM течен херметик за
гуми. Използването на неодобрени
херметизиращи вещества за гуми
може да повреди сензорите на
TPMS. За информация относно
комплекта за ремонт на гуми и
инструкции 3 313.

Светлинен индикатор и
съобщение за неизправност
на TPMS

TPMS няма да работи изправно,
ако един или повече сензори на
TPMS липсват или не работят:
Когато системата отчита
неизправност, предупредителният
индикатор за ниско налягане на
гумите A примигва за около една
минута, а след това остава да
свети до края на цикъла на
запалване. Извежда се и
предупредително съобщение на
DIC. Предупредителният
светлинен индикатор и
предупредителното съобщение на
DIC се активират при всеки цикъл
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на запалване, докато проблемът
не бъде отстранен. Някои условия,
които могат да причинят това, са:
■ Една от гумите е заменена с
резервната гума. Резервната
гума няма TPMS сензор.
Предупредителният светлинен
индикатор и предупредителното
съобщение на DIC трябва да
изчезнат след поставяне на
пълноразмерна пътна гума и
успешно извършване на процеса
по напасване на сензорите.
Вижте "Процес на напасване на
TPMS сензори" по-нататък в този
раздел.
■ Процесът на напасване на TPMS
сензори не е направен или
завършен успешно след смяна
на местата на гумите.
Индикаторът за неизправност и
предупредителното съобщение
на DIC трябва да изчезнат след
успешно приключване на
процеса на напасване на
сензорите. Вижте "Процес на
напасване на TPMS сензори" понататък в този раздел.

■ Един или повече TPMS сензори
липсват или са повредени.
Предупредителният светлинен
индикатор и предупредителното
съобщение на DIC трябва да
изчезнат след монтиране на
TPMS сензори и успешно
извършване на процеса по
напасване на сензорите.
Посетете търговския
представител за сервизно
обслужване.
■ Резервните гуми или джанти не
съответстват на оригиналните
гуми или джанти. Гуми и джанти,
различни от препоръчителните,
могат да не позволят изправно
функциониране на система
TPMS.
■ Работа на електронни
устройства или близко
местоположение до устройства,
използващи радиочестоти,
подобни на TPMS, могат да
предизвикат неизправност в
сензорите на TPMS.
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Ако TPMS не функционира
изправно, системата няма да може
да отчете състояние на ниско
налягане в гумите. Обърнете се
към вашия дилър за сервиз, ако
предупредителният светлинен
индикатор и предупредителното
съобщение на DIC продължават да
са активни.

Процес за синхронизиране на
сензор на TPMS

Всеки сензор на TPMS има
уникален идентификационен код.
Идентификационният код трябва
да съвпада с положението на
новата гума/джанта след смяна на
местата на гумите или смяна на
един или повече сензори на TPMS.
Процесът на напасване на TPMS
сензори трябва да се изпълни и
след смяна на резервна гума с
нормална гума, съдържаща TPMS
сензор. Индикаторът за
неизправност и
предупредителното съобщение на
DIC трябва да изчезнат в
следващия цикъл на запалване.
Сензорите се синхронизират с
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положенията на гумите/джантите
чрез помощта на инструмент за
повторно обучение на TPMS в
следния ред: предна гума от
страна на водача, предна гума от
страна на пътника до водача, задна
гума от страна на пътника до
водача, задна гума от страна на
водача. Посетете търговския
представител за сервизно
обслужване.
Необходими са две минути за
приспособяване на първата
позиция на гума/джанта и пет
минути общо за приспособяване на
всичките четири позиции на гуми/
джанти. Ако необходимото време е
повече, процесът на
синхронизиране спира и трябва да
се рестартира.
Процесът на напасване на TPMS
сензори е:
1. Задействайте ръчната
спирачка.
2. Включете запалването в
положение ON/RUN при
изключен двигател.

3. Използвайте бутона MENU, за
да изберете менюто с
информация за автомобила от
центъра за информация на
водача (DIC).
4. Използвайте дисковия
превключвател, за да
превъртите до елемент от
екранното меню за налягане на
гумите.
5. Натиснете бутона SET/CLR за
начало на процеса на
напасване на сензори. Ще се
покаже съобщение, изискващо
приемане на процеса.
6. Натиснете бутон SET/CLR
отново, за да потвърдите
избора. Клаксонът прозвучава
два пъти за да сигнализира, че
приемникът е в режим на
заучаване и на екрана DIC се
появява съобщение,
посочващо, че процесът на
напасване е активен.
7. Започнете с предната гума от
страната на водача.

8. Поставете инструмента за
повторно обучение срещу
борда на гумата, близо до
стеблото на вентила. След това
натиснете бутона, за да
активирате сензора на TPMS.
Звук от клаксона потвърждава,
че идентификационният код на
сензора е синхронизиран с това
положение на гумата и
джантата.
9. Продължете с предната гума от
страната на пътника до водача
и повторете процедурата в
стъпка 8.
10. Продължете със задната гума
от страната на пътника до
водача и повторете
процедурата в стъпка 8.
11. Пристъпете към задната гума
откъм страната на водача и
повторете процедурата в
стъпка 8. Клаксонът прозвучава
два пъти за да укаже, че
идентификационният код на
сензора е приспособен към
задната гума откъм страната на
водача, и че процесът на
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приспособяване на сензора на
TPMS вече не е активен.
Съобщението на DIC,
посочващо, че процесът на
напасване е активен, изчезва.
12. Завъртете контактния ключ в
положение LOCK/OFF.
13. Напомпайте всичките четири
гуми до препоръчаното
налягане, посочено на етикета
за налягане на гумите 3 305.

Дълбочина на шарката
на протектора
Проверявайте редовно
дълбочината на шарките на
протектора.
От съображения за безопасност
гумите трябва да се заменят,
когато дълбочината на шарките на
протектора спадне до 2-3 мм (за
зимни гуми - до 4 мм).
От съображения за безопасност,
препоръчваме дълбочината на
шарката на протектора на гумите
върху една ос да не се различава с
повече от 2 мм.
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Гумите остаряват, дори и ако не се
използват. Препоръчваме ви
смяна на гумите веднъж на
6 години.

Промяна на размера на
джантите и гумите

Законно допустимата минимална
дълбочина на шарките на
протектора (1,6 мм) е достигната,
когато износването стигне до един
от индикаторите за износване на
шарките на протектора (TWI).
Тяхното разположение е
обозначено с маркировка върху
борда на гумата.
Ако износването на предните гуми
е по-голямо от това на задните,
сменяйте периодично местата им.
Уверете се, че посоката на въртене
на колелата е същата както преди.

Ако използвате гуми с различен
размер от този на монтираните в
завода, може да се наложи да се
препрограмира скоростомера и
номиналното налягане на гумите,
както и да се извършат и други
модификации по автомобила.
След като преминете на гуми с друг
размер, сменете в сервиз етикета с
налягането на гумите.

9 Предупреждение
Използването на неподходящи
гуми и джанти може да доведе
до инциденти и да направи
невалидно разрешението за
ползването на автомобила.
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9 Предупреждение

Не използвайте гуми и джанти с
различни размери от тези на
оригинално монтираните на
автомобила. Това може да
повлияе отрицателно на
сигурността и работата на
автомобила. Може да доведе и
до невъзможност да се
управлява автомобила, както и
до преобръщане и сериозни
наранявания. При смяна на
гумите, и четирите гуми и
джанти трябва да са от един и
същ размер, тип, с еднаква
шарка на протектора, от една и
съща марка, както и с еднакъв
товарен коефициент.
Използването на други размери
или тип гуми може сериозно да
засегне карането,
управлението, отстоянието от
пътната настилка, спирачния
път, отстоянието на
каросерията и надеждността на
скоростомера.

Декоративни тасове
Трябва да се използват
декоративни тасове и гуми, които
са фабрично одобрени за дадения
автомобил и отговарят на всички
съответни изисквания за
комбинация между джанти и гуми.
Ако използвате декоративни
тасове и гуми, които не са
фабрично одобрени, гумите не
трябва да са с профилиран ръб.
Декоративните тасове не бива да
пречат на охлаждането на
спирачките.

9 Предупреждение
Използването на неподходящи
гуми и декоративни тасове може
да доведе до внезапна загуба
на налягане и в резултат на това
- до катастрофа.

Вериги за сняг

Веригите за сняг са позволени
само за предните колела.
Веригите за сняг са позволени
само за гуми с размер 215/60 R16 и
225/50 R17.
Веригите за сняг не са позволени
за гуми с размери 215/55 R17 и
235/45 R18.
Винаги използвайте вериги с фини
звена, които не прибавят повече от
10 мм към протектора и
вътрешната страна на гумата
(включително закопчалката на
веригата).
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9 Предупреждение
Повредите могат да доведат до
спукване на гумата.
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При спаднала гума:
Натегнете ръчната спирачка и
включете на първа предавка, задна
предавка или P.

Комплект за ремонт на
гуми
Малки дефекти по протектора на
гумата могат да се ремонтират с
комплекта за ремонт на гуми.
Не изваждайте чуждите тела от
гумата.
Пробиви по-големи от 4 мм и
такива близки до ръба на джантите
не могат да се поправят чрез
комплекта за ремонт на гуми.

9 Предупреждение
Не шофирайте с повече от
80 км/ч.
Да не се използва за дълго
време.
Кормилното управление и
шофирането могат да се
влошат.

3. Извадете електрическия кабел
и въздуховода от отделението в
долната част на компресора.
Комплектът за ремонт на гуми се
намира в отделението за вещи под
пода на багажника. Отворете
отделението за съхранение 3 303.
1. Извадете комплекта за ремонт
на гуми от отделението.
2. Извадете компресора.
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4. Завийте въздуховода на
компресора към бутилката с
уплътнителен материал.
5. Поставете бутилката с
уплътнителен материал в
леглото на компресора.
Поставете компресора близо
гумата така, че бутилката с
уплътнителен материал да е
изправена.

6. Развийте капачката на вентила
на дефектната гума.
7. Завийте маркуча за вентила на
гумата.

8. Ключът на компресора трябва
да е в положение J.
9. Свържете щепсела на
компресора към електрическия
контакт за аксесоари в задната
част на конзолата. Не
свързвайте щепсела на
компресора към гнездото за
запалка.
За да избегнете изтощаване на
акумулатора, ви препоръчваме
двигателят да работи.

10. Натиснете ключа на
компресора в положение I.
Гумата бива напълнена с
уплътнителен материал.

11. Манометърът на компресора за
кратко време показва 6 бара
докато бутилката се изпразва
(приблизително 30 секунди).
След това налягането започва
да спада.
12. Всичкият уплътнителен
материал се вкарва в гумата.
След това гумата бива
напомпана.
13. Предписаното налягане на
гумата трябва да се достигне в
рамките на 10 минути. Налягане
на гумите 3 349. При достигане
на необходимото налягане в
гумата изключете компресора.
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Ако предписаното налягане не
се достигне в рамките на
10 минути, откачете комплекта
за ремонт на гуми. Придвижете
се с автомобила така, че гумите
да направят една пълна
обиколка. Свържете отново
комплекта за ремонт на гуми и
продължете процедурата по
напомпването в продължение
на около 10 минути. Ако
предписаното налягане все
още не може да се достигне,
това означава, че дефектът на
гумата е голям. Потърсете
помощта на сервиз.
Изпуснете излишното налягане
в гумата с помощта на бутона
до индикатора за налягането.
Не оставяйте компресорът да
работи повече от 10 минути.
14. Откачете комплекта за ремонт
на гуми. Натиснете фиксатора
върху носача за да освободите
бутилката с уплътнителния
материал. Завинтете маркуча
за напомпване към свободния
щуцер на бутилката с

уплътнителен материал. Това
предотвратява изпускането на
уплътнителен материал от
бутилката. Приберете
комплекта за ремонт на гуми в
багажното отделение.
15. Избършете с кърпа излишния
уплътнителен материал.
16. Свалете етикета, показващ
максималната позволена
скорост от бутилката с
уплътнителен материал и го
закрепете в зрителното поле на
шофьора.
17. Потеглете веднага за да може
уплътнителният материал да се
разпредели равномерно в
гумата. След като изминете
около 10 км (но за не повече от
10 минути), спрете и проверете
налягането в гумата.
Направете това като завиете
маркуча на компресора
директно върху вентила на
гумата.
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Ако налягането е по-голямо от
1,3 бара, коригирайте го до
предписаното. Повторете
процедурата докато вече няма
никаква загуба на налягане.
Ако налягането е паднало под
1,3 бара, автомобилът не бива
да се шофира. Потърсете
помощта на сервиз.
18. Приберете комплекта за
ремонт на гуми в багажното
отделение.
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Съобщение
Тъй като ремонтираната гума губи
значително от качествата си, тя
трябва да бъде сменена.
При необичаен шум или
загряване на компресора трябва
да го изключите за поне
30 минути.
Вграденият предпазен вентил на
компресора се отваря при 7 бара
налягане.
Обърнете внимание на срока на
годност на комплекта. След тази
дата неговите уплътнителни
качества не са повече
гарантирани. Обърнете внимание
на начина на съхранение
отбелязан върху бутилката.
Заменете използваната бутилка с
уплътнителен материал.
Изхвърляйте ползваните бутилки
според съответните законови
разпоредби.
Компресорът и бутилката могат
да се използват до температура
от около -30 °С.

Приложените адаптери могат да
се използват за напомпване на
други предмети, напр. футболни
топки, надуваеми дюшеци, гумени
лодки и др. Те се намират в
долната част на компресора. За
да ги извадите, завийте маркуча
на компресора и издърпайте
адаптерите.

Смяна на колело
Някои автомобили са екипирани с
комплект за ремонт на гуми вместо
с резервно колело 3 313.
Извършете следните
подготвителни операции и
спазвайте следното:
■ Паркирайте автомобила на
равно място, на твърда и
нехлъзгава повърхност.
Предните колела трябва да са в
изправено положение.
■ Натегнете ръчната спирачка и
включете на първа предавка,
задна предавка или P.
■ Извадете резервното колело
3 318.

■ Никога не сменяйте повече от
едно колело наведнъж.
■ Използвайте крика само за смяна
в случай на спукана гума, но не и
за сезонна смяна на зимни или
летни гуми.
■ Ако теренът, върху който е
паркиран автомобилът е мек, под
крика трябва да се подложи
здрава дъска (дебела максимум
1 см).
■ При повдигането на автомобила
на крик в него не бива да има
хора или животни.
■ Никога не се пъхайте под
автомобила, когато е на крик.
■ Не стартирайте двигателя,
когато автомобилът е вдигнат на
крик.
■ Почистете гайките и резбата с
чиста кърпа преди да монтирате
колелото.

9 Предупреждение
Не гресирайте болтовете,
гайките и конусите на колелата.
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1. Освободете капачките на
гайките на колелата с помощта
на отверка и ги свалете.
Свалете декоративния тас с
помощта на куката.
Инструменти на автомобила
3 303.
Лети джанти: Освободете
капачките на гайките на
колелата с помощта на отверка
и ги свалете. Защитете
джантата като поставите парче
мек плат между отверката и
лятата джанта.

2. Разгънете ключа за колелата и
го поставете като внимавате да
приляга добре, след което
разхлабете всяка една гайка с
по половин оборот.
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3. Внимавайте да поставите крика
правилно спрямо точката на
повдигане.
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4. Нагласете крика на
необходимата височина преди
да го поставите точно под
точката на повдигане, така че
да избегнете изплъзването му.

5.
6.
7.
8.

Сложете ключа за колелата и
при правилно положение на
крика завъртете ключа докато
колелото се повдигне от
земята.
Отвийте гайките на колелото.
Сменете колелото.
Завийте гайките на колелото.
Спуснете автомобила.

9. Нахлузете ключа за колелата
върху гайката така, че да легне
сигурно и затегнете гайките в
кръстосана последователност.
Моментът на затягане трябва
да бъде 140 Nm.
10. Преди да сложите
декоративния тас центрирайте
отвора за вентила спрямо
вентила на колелото.
Поставете капачките на
гайките.
11. Приберете смененото колело
3 313 и инструментите на
автомобила 3 303.
12. При първа възможност
проверете налягането на
поставената гума и момента на
затягане на гайките.
Сменете дефектната гума или я
ремонтирайте.

Резервно колело
Резервното колело може да се
окачестви и като временно
резервно колело в зависимост от

размера му сравнен с този на
другите колела и правилата в
дадената страна.
Резервното колело има стоманена
джанта.
Използването на резервно колело,
което е по-малко от другите колела
или когато останалите колела са
със зимни гуми, може да повлияе
върху ходовите качества на
автомобила. Заменете
дефектиралата гума възможно
най-скоро.
Резервното колело се държи под
автомобила.
1. Отворете отделението в
багажника 3 303.
2. Извадете двете капачки над
шестоъгълните болтове.
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5. Завъртете шестоъгълния винт
обратно на часовниковата
стрелка, докато забележите
съпротивление.
6. Направете същото и с другия
шестоъгълен болт.

3. Поставете удължителя на
шестоъгълен болт.
4. Поставете гаечния ключ на
удължението.
7. Вдигнете държача на
резервното колело и откачете
двете кукички.
8. Спуснете държача на
резервното колело.

9. Откачете предпазния кабел.
10. Спуснете държача докрай и
извадете резервното колело.
11. Сменете колелото.
12. Поставете смененото колело в
държача за резервно колело,
като външната страна на
колелото трябва да гледа
нагоре.
13. Вдигнете държача за
резервното колело и поставете
предпазния кабел.
14. Вдигнете държача на
резервното колело и захванете
двете кукички. Отворените
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15.

16.
17.
18.
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страни на кукичките трябва да
гледат в посоката на движение
на автомобила.
Завъртете двата шестоъгълни
болта по часовниковата
стрелка един след друг с
помощта на гаечния ключ.
Поставете капачките над двата
шестоъгълни болта.
Приберете гаечния ключ и
удължителя.
Затворете капака на
отделението.

Временно резервно колело

Използването на временното
резервно колело може да влоши
ходовите качества на автомобила.
При първа възможност заменете
дефектиралата гума или я
ремонтирайте.
Поставяйте само едно временно
резервно колело. Не шофирайте с
повече от 80 км/ч. Вземайте
завоите бавно. Не го използвайте
за дълъг период от време.

Ако вашият автомобил спука задна
гума при теглене на друг
автомобил, поставете временното
резервно колело отпред, а
пълноценното колело отзад.
Вериги за сняг 3 312

Гуми с означена посока на
въртене

Монтирайте гумите с означена
посока на въртене така, че да се
въртят по посока на движението.
Посоката на въртене е обозначена
със символ (напр. със стрелка)
върху страничната стена на
гумата.
Имайте предвид следното при гуми
монтирани обратно на означената
посока на въртене:
■ Ходовите качества може да се
влошат. При първа възможност
заменете дефектиралата гума
или я ремонтирайте.
■ Шофирайте особено внимателно
по влажни и заснежени пътища.

Съхранение на повредено
колело

Повреденото колело трябва да се
прибере в багажника и да се
обезопаси с ремък. Инструменти
на автомобила 3 303
1. Поставете колелото близо до
една от страничните стени на
багажника.

2. Поставете ухото на ремъка
през предната халка за
прикрепяне от съответната
страна.

Грижи за автомобила
3. Поставете края на ремъка с
кукичката през ухото и
дръпнете, докато ремъкът се
захване здраво за халката за
прикрепяне.

Стартиране с
помощен акумулатор
и кабели
Не стартирайте с бързозарядно
устройство.
Двигателят на автомобил с
изтощен акумулатор може да бъде
стартиран чрез помощни кабели и
акумулатора на друг автомобил.

9 Предупреждение

4. Прокарайте ремъка през
джантата, както е показано на
илюстрацията.
5. Прикрепете кукичката към
задната халка за прикрепяне.
6. Затегнете ремъка и го
обезопасете със закопчалката.

Когато стартирате двигателя с
помощен акумулатор и кабели
бъдете особено внимателни.
Всяко отклонение от
следващите инструкции може
да доведе до наранявания или
повреди предизвикани от
експлозия на акумулатора или
до повреда на електрическите
системи и на двата автомобила.
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9 Предупреждение
Избягвайте допир с очите,
кожата, тъкани и боядисани
повърхности. Течността
съдържа сярна киселина, която
може да причини нараняване и
повреди в случай на пряк
контакт.
■ Никога не излагайте
акумулатора на открит огън или
искри.
■ Разреденият акумулатор може
да замръзне дори и при 0°C.
Разразете замръзналия
акумулатор преди да свържете
помощните кабели.
■ Когато работите с акумулатора
носете защитни очила и дрехи.
■ Акумулаторът, който ще
използвате за стартиране на
двигателя, трябва да има същото
напрежение като вашия
(12 волта). Капацитетът му (Ah)
не бива да бъде много по-малък
от този на изтощения
акумулатор.
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■ Използвайте помощни кабели с
изолирани клеми и сечение не
по-малко от 16 мм2 (25 мм2 за
дизелов двигател).
■ Не откачайте изтощения
акумулатор от автомобила.
■ Изключете всички излишни
електрически консуматори.
■ Не се надвесвайте над
акумулатора по време на
стартирането на двигателя.
■ Не допирайте клемите на единия
кабел до тези на другия.
■ Автомобилите не бива да влизат
в контакт един с друг по време на
стартиране с помощен
акумулатор.
■ Натегнете ръчната спирачка,
включете скоростния лост в
неутрално положение, а при
автоматична скоростна кутия - в
положение P.
■ Отворете защитните капачки на
положителните клеми на двата
акумулатора.

Ред на свързване на кабелите:
1. Свържете червения кабел към
положителния полюс на
зареждащия акумулатор.
2. Свържете другия край на
червения кабел към
положителния полюс на
изтощения акумулатор.
3. Свържете черния кабел към
отрицателния полюс на
зареждащия акумулатор.
4. Свържете другия край на
черния кабел към някоя точка
на заземяване на автомобила,
чийто двигател ще бъде

стартиран, напр. блока на
двигателя или болтовата
връзка на окачването на
двигателя. Свържете го
възможно най-далече от
изтощения акумулатор, но наймалко на 60 см разстояние.
Прекарайте помощните кабели
така, че да не се допират до
въртящи се части в двигателното
отделение.
Стартиране на двигателя:
1. Запалете двигателя на
автомобила със спомагателния
акумулатор.
2. След 5 минути стартирайте
другия двигател. Опитите за
стартиране трябва да траят не
повече от 15 секунди и да се
правят през интервали от
1 минута.
3. Оставете двата двигателя да
работят на празен ход около
3 минути без да сваляте
помощните кабели.

Грижи за автомобила
4. Включете консуматори на
електроенергия (напр.
предните светлини,
отоплението на задното стъкло)
в автомобила, чийто двигател
бива стартиран.
5. При откачане на кабелите
изпълнете горната процедура
точно в обратен ред.
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Теглене
Теглене на автомобила
Ако автомобилът трябва да бъде
теглен, моля ползвайте услугите на
нашата мрежа или професионална
компания.

Най-добрият начин за
транспортиране на автомобила е
чрез използването на специален
автомобил за техническа помощ.

При теглене върху 2 колела,
повдигнете предните задвижващи
колела и извършвайте тегленето
със застопорени предни гуми.
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Моля спазвайте следното при
теглене на автомобил:
■ В тегления автомобил не бива да
има пътници.
■ Освободете ръчната спирачка на
тегления автомобил и поставете
скоростния лост в неутрално
положение.
■ Включете аварийните
предупредителни светлини.
■ Спазвайте ограниченията на
скоростта.
Ако не е възможно изтегляне на
вашия автомобил от автомобил на
пътна помощ, постъпете по
следния начин:

Натиснете капачката, докато се чуе
как се отваря. Внимателно я
извадете.
Ухото за теглене се съхранява
заедно с инструментите на
автомобила 3 303.

Завийте до упор ухото за теглене
докато застане в хоризонтално
положение.
Закачете за ухото въже за теглене
или още по-добре - влекачен прът.
Ухото за теглене трябва да се
използва само за теглене, а не и за
повдигане при транспортиране на
автомобила.
За да отключите волана и
направите възможна работата на
стоп-светлините, клаксона и
чистачките, включете запалването.
Поставете скоростния лост в
неутрално положение.

Грижи за автомобила
Включете аварийните
предупредителни светлини и на
двата автомобила.

Внимание
Шофирайте стабилно и бавно.
Рязкото шофиране може да
повреди автомобила
При изключен двигател, за
кормуване и спиране на
автомобила е необходимо
значително по-голямо усилие.
За да се предотврати навлизането
на изгорели газове от теглещия
автомобил, включете
рециркулацията на въздуха и
затворете прозорците.
Автомобили с автоматична
скоростна кутия: Не теглете
автомобила чрез ухото за теглене.
Тегленето с въже може да причини
сериозна повреда на
автоматичната скоростна кутия.
При теглене на автомобил с
автоматична скоростна кутия,

използвайте плоска платформа
или подемно оборудване за
колелата.
Автомобил с механична скоростна
кутия: Автомобилът трябва да
бъде теглен гледащ напред, не побързо от 80 км/ч. Във всички
останали случаи и при повредена
скоростна кутия предният мост
трябва да се повдигне над земята.
Потърсете помощта на сервиз.
След приключване на тегленето
развийте ухото за теглене.
Поставете обратно капачето.
Най-добрият начин за
транспортиране на автомобила е
чрез използването на специален
автомобил за техническа помощ.
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Теглене на друг
автомобил

Натиснете капачето, докато чуете
как се откача, и внимателно го
свалете.
Ухото за теглене се съхранява
заедно с инструментите на
автомобила 3 303.
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Внимание
Шофирайте стабилно и бавно.
Рязкото шофиране може да
повреди автомобила

Внимание

Завийте до упор ухото за теглене
докато застане в хоризонтално
положение.
Забранено е използването на
ухото намиращо се отдолу на
автомобила като ухо за теглене.
Закачете за ухото въже за теглене
или още по-добре - влекачен прът.
Ухото за теглене трябва да се
използва само за теглене, а не и за
повдигане при транспортиране на
автомобила.

Кука за транспортиране в
задната част на автомобила:
Не я използвайте за влачене на
буксир или обезопасяване по
време на движение.
След приключване на тегленето
развийте ухото за теглене.
Поставете обратно капачето.

Грижи за външността
Грижи за външния вид
Ключалки

Ключалките са гресирани още в
завода с висококачествена смазка
за ключалки. Използвайте
размразяващи препарати само при
крайна необходимост, тъй като те
премахват смазката и влошават
функционирането на ключалките.
След използване на препарати за
размразяване смажете отново
ключалките в сервиз.

Измиване

Боята на автомобила е подложена
на въздействието на околната
среда. Редовно измивайте и
пастирайте автомобила. Когато
използвате автомивки, избирайте
програма, която включва
пастиране.
Външни замърсители, като птичи
екскременти, мъртви насекоми,
смола от дървета и полени, трябва
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да се почистват незабавно от
автомобила, тъй като повреждат
боята.
Спазвайте указанията на
производителя, когато използвате
автомивки. Чистачките на
предното стъкло и чистачката на
задното стъкло трябва да бъдат
изключени. Свалете антената и
външните аксесоари, напр.
багажник на покрива и др.
Ако използвате автоматична
автомивка, докато автомобилът е
отключен, капакът на резервоара
за гориво може да се отвори и да се
повреди по време на миенето.
Задължително заключете капака
на резервоара за гориво с бутона
за централно заключване.
При ръчно измиване на
автомобила измивайте щателно и
вътрешната страна на калниците.
Почиствайте ръбовете и сгъвките
на отворените врати и капака на
двигателя, както и покриваните от
тях области.

Внимание
Винаги използвайте почистващ
препарат с рН стойност от
4 до 9.
Не използвайте почистващи
препарати върху горещите
повърхности.
Гресирайте в сервиз пантите на
всички врати.
Не почиствайте двигателното
отделение с пароструйно
устройство и устройство работещо
с високо налягане.
Щателно изплакнете и подсушете
автомобила с гюдерия.
Изплаквайте гюдерията често.
Използвайте отделни гюдерии за
боята и стъклата: остатъците от
вакса върху прозорците влошават
видимостта.
Не използвайте твърди предмети
за премахване на петна от смола.
За боядисаните повърхности
използвайте спрей за премахване
на петна от смола.
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Външни светлини

Стъклата на предните фарове и
останалите светлини са направени
от пластмаса. Не използвайте
абразивни или разяждащи
препарати, не използвайте
стъргалка за лед, и не ги
почиствайте на сухо.

Полиране и пастиране

Пастирайте автомобила редовно
(най-късно, когато водата престане
да формира капки по боята). В
противен случай боята ще
пресъхне.
Полирането е необходимо само,
когато боята потъмнее или върху
нея има твърди отлагания.
Полирането на боята със силикон
образува защитен филм, който
прави пастирането излишно.
Пластмасовите елементи на
каросерията не бива да се
пастират и полират.
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Прозорци и пера на
чистачките

Използвайте мека тъкан, която не
отделя мъх, или гюдерия заедно с
почистващ препарат за прозорци и
препарат за отстраняване на
насекоми.
При почистване на задния
прозорец отвътре, винаги
избърсвайте успоредно на
отоплителния елемент, за да се
предпази от повреда.
За механично отстраняване на
леда използвайте стъргалки за лед
с остър ръб. Натискайте силно
стъргалката към стъклото, така че
под нея да не остават нечистотии,
които могат да надраскат стъклото.
Замърсените пера на чистачките
се почистват с мека тъкан и
почистващ препарат за прозорци.

Люк на покрива

Никога не почиствайте люка с
разтвори или абразивни
препарати, горива, агресивни
вещества (напр. лакочистител,
разтворители съдържащи ацетон и
т.н.), киселинни или силно алкални
вещества, както и с абразивни
средства. Не нанасяйте вакса или
полиращи вещества върху
средната част на люка.

Колела и гуми

Не използвайте почистващи
средства работещи със струя под
високо налягане.
Използвайте почистващ препарат
с неутрална киселинност за
почистване на джантите.
Джантите са боядисани и могат да
се обработват със същите
препарати, както и каросерията.

Повреди по боята

Малките повреди по боята трябва
да бъдат поправяни с коректор
преди да се е образувала ръжда.
По-големите повреди или петна от
ръжда трябва да се поправят в
сервиз.

Шаси

Някои елементи от шасито на
автомобила имат положено PVC
покритие, докато други критични
области са покрити със слой от
високоустойчива защитна паста.
След измиване проверете шасито
и коригирайте защитното
пастиращо покритие, ако е
необходимо.
Битуменни и гумени материали
могат да повредят PVC
покритието. Работата по шасито
трябва да се извършва в сервиз.
Преди и след зима измивайте
шасито и проверявайте в сервиз
защитното покритие.

Грижи за автомобила

Грижи за интериора
Интериор и тапицерия

Почиствайте вътрешността на
автомобила, включително
декоративните лайстни и
облицовката на арматурното
табло, само със суха кърпа или със
специален препарат за интериор
на автомобили.
Почиствайте кожената тапицерия с
чиста вода и мека кърпа. В случай
на силно замърсяване използвайте
специален препарат за почистване
на кожа.
Таблото с прибори и дисплеите
трябва да се почистват само с
мека, навлажнена кърпа. Ако е
необходимо, използвайте слаб
сапунен разтвор.
Почиствайте текстилната
тапицерия с прахосмукачка и
четка. За премахване на петна
използвайте препарат за
почистване на тапицерия.
Тъканите на дрехите може да не са
с трайни цветове. Това може да
причини видимо обезцветяване,

особено при тапицерии със светли
цветове. Отстранимите петна и
обезцветявания трябва да се
почиствят възможно най-скоро.
Почиствайте предпазните колани с
хладка вода или със специален
препарат за интериор на
автомобили.

Внимание
Затваряйте самозалепващите
се (тип Velcro) закопчалки по
дрехите, тъй като в отворено
състояние те могат да повредят
тапицерията на автомобила.
Същото се отнася и за дрехи с
остри ръбове по тях, като
ципове, колани или джинси с
кабари.
Почиствайте праха върху
арматурното табло/тъканта на
вратата с прахосмукачка.
Премахвайте петната с почистващ
препарат за салонна тапицерия.
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Пластмасови и гумени части

Пластмасовите и гумените части
могат да се почистват със същия
препарат използван за почистване
каросерията на автомобила.
Използвайте препарат за интериор
на автомобили, ако е необходимо.
Не използвайте никакви други
препарати. Особено избягвайте
използването на разтворители и
бензин. Не използвайте
почистващи средства работещи
със струя под високо налягане.
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Сервизно обслужване и поддръжка

Сервизно
обслужване и
поддръжка
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Обща информация
Сервизна информация
За да се осигури икономичната и
безопасна работа на автомобила,
както и да се запази стойността му,
от съществено значение е цялата
работа по техническото му
обслужване да се извършва през
определените интервали.

Заверки

Заверката на сервизното
обслужване се прави в сервизната
и гаранционна книжка. Датата и
изминатите километри се
заверяват с подписа и печата на
обслужващия сервиз.
Уверете се, че сервизната и
гаранционна книжка е попълнена
правилно, тъй като
доказателството за редовно
сервизно обслужване е
съществено при гаранционни
рекламации, а освен това е от
полза при продажбата на
автомобила.

Следене на
експлоатационния живот на
маслото при дизелови
двигатели

Сервизните интервали са
базирани на няколко параметъра в
зависимост от начина на
експлоатация и се изчисляват с
помощта на тези параметри.
Системата за годност на
двигателното масло ви уведомява
кога трябва да смените
маслото. 3 96
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План за сервизно обслужване

Планове за сервизно обслужване
Сервизен интервал

Всяка година / на 15000 км (което настъпи първо)
Техническо обслужване I: Използвайте Техническо обслужване I при първото сервизно обслужване или ако преди
това е била извършено Техническо обслужване II.
Техническо обслужване II: Използвайте Техническо обслужване II, ако предходното сервизно обслужване е било
Техническо обслужване I.
За автомобили оборудвани със система за следене на експлоатационния живот на моторното масло:
Ако на центъра за информация на водача (DIC) се появи код 82 и предходното сервизно обслужване е било
извършено най-малко 10 месеца преди това, тогава трябва да се извърши също и съответното техническо
обслужване.
№ Сервизно обслужване

TO I TO II

1
2
3
4
5
6

C
П
П
П
П
П

C
П
П
П
П
П

П
П

П
П

7
8

Смяна на маслото и масления филтър на двигателя.
Проверка за течове и повреда.
Проверка на въздушния филтър на двигателя.
Проверка на износването и налягането на гумите.
Проверка на спирачната система.
Проверка нивата на охлаждащата течност на двигателя и измиващата течност за стъклата доливане на течност, ако е необходимо.
Проверка на компонентите на окачването и кормилната система.
Проверка на перата на чистачките и работата на външните светлини.
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№ Сервизно обслужване

TO I TO II

9 Проверка на задвижващите ремъци.
10 Извършване на необходимото допълнително сервизно обслужване - виж съответния раздел.
11 Проверка на функциите при действителни експлоатационни условия.
Техническо обслужване II - извършване на всички услуги, описани в Техническо обслужване I, плюс
следното:
12 Смяна на спирачната течност.
13 Проверка на охладителната система на двигателя.
14 Проверка на компонентите на предпазната система.
15 Проверка на компонентите на силовата верига.
16 Смазване на компонентите на каросерията.

П
П
П

П
П
П

–
–
–
–
–

C
П
П
П
П

П: Проверка на възлите и свързаните с тях части. При нужда - коригиране, почистване, доливане, настройка или
смяна.
С: Смяна.
№ Сервизно обслужване

Интервал

17 Смяна на поленовия
филтър.
18 Смяна на въздушния
филтър.
19 Смяна на запалителните
свещи.

На всеки 45000 км / 2 години
На всеки 60000 км / 4 години
На всеки 60000 км / 4 години

Сервизно обслужване и поддръжка
№ Сервизно обслужване

Интервал

20 Смяна на дизеловия
горивен филтър.
21 Смяна на охлаждащата
течност на двигателя.
22 Смяна на маслото на
автоматичната скоростна
кутия.
23 Смяна на допълнителния
ремък.
24 Проверка на хлабината на
клапаните, при
необходимост регулиране.
25 Смяна на ангренажната
верига.
26 Смяна на ангренажния
ремък.

На всеки 60000 км / 2 години
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На всеки 240000 км / 5 години
На всеки 150000 км при нормални условия и на всеки 75000 км при тежки експлоа‐
тационни условия
Автомобили с еластичен ремък: на всеки 90000 км / 10 години
Бензинов двигател: на всеки 150000 км / 10 години

Дизелов двигател: на всеки 240000 км / 10 години
Бензинов двигател: на всеки 150000 км / 10 години
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Бележки
Елемент за
поддръжка
1

2
3 & 17
5

7

8

Бележка
При шофиране при тежки експлоатационни условия: при шофиране на къси разстояния, с дълги
престои на празен ход, както и при прашна обстановка, маслото и филтърът на двигателя може
да се нуждаят от по-честа смяна.
При дизелови двигатели, сменяйте всяка година или когато на DIC се покаже кодов номер 82.
Загубата на течност в която и да било система на автомобила може да означава наличие на
проблем. Системата трябва да се инспектира и поправи, а нивото на течността - да се провери.
Ако е необходимо, да се добави течност.
Ако редовно шофирате в прашни условия, проверявайте филтъра по-често. Филтърът може да
се нуждае от по-честа смяна.
Визуално огледайте спирачните тръби и маркучи за слепвания, течове, напуквания, износване
и др.
Огледайте дисковите спирачни накладки за износване и дисковете - за повреди по повърхността.
Огледайте барабанните спирачни накладки/челюсти за износване или пукнатини.
Огледайте другите спирачни части, включително барабаните, цилиндрите, апаратите, ръчната
спирачка и др.
Визуално проверете предното и задното окачване и кормилната система за повреди, разхлабени
или липсващи части или признаци на износване.
Проверете компонентите на сервоуправлението за слепване, напукване, износване и др.
Проверете перата на чистачките за износване, напукване или замърсяване.
Почистете предното стъкло и перата на чистачките, ако са замърсени.
Сменете перата на чистачките, ако са износени или повредени.
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Елемент за
поддръжка
12
13

14

16
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Бележка
При работа при тежки експлоатационни условия: при шофиране в планински условия или често
теглене на ремарке спирачната течност може да се нуждае от по-честа смяна.
Визуално проверете маркучите и ги сменете, ако са напукани, подути или във влошено
състояние.
Проверете всички тръби, фитинги и клеми; сменете ги с оригинални части, ако е необходимо.
За да гарантирате правилната работа, се препоръчва тест на налягането на охладителната
система и капачката й, както и почистване на вътрешността на радиатора и кондензатора на
климатика.
Проверете дали напомнящата лампичка за предпазни колани и механизмите на предпазните
колани работят правилно.
Огледайте за охлабени или повредени части от системата на предпазните колани.
Ако видите нещо, което може да попречи на системата на предпазните колани да работи,
задължително го поправете.
Задължително сменете всички скъсани или протрити предпазни колани.
Смажете всички цилиндри на ключалки, панти и езичета на вратите, панти и езичета на предния
капак и панти и езичета на капака на багажника.
При излагане на корозивна среда може да се налага по-често смазване.
Нанасянето на силиконова смазка върху уплътненията с чист парцал ще увеличи живота им, ще
уплътни по-добре и ще им попречи да залепват и скърцат.
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Елемент за
поддръжка

Бележка

Общо за
автоматична
трансмисия

Смяна на маслото и филтъра на автоматичната скоростна кутия, ако автомобилът основно се
шофира при някое/някои от следните условия:
Натоварено градско движение, където външната температура редовно достига до 32°С и
повече.
По хълмист или планински терен.
При често теглене на ремарке.
При работа, подобна на такси, полицейски автомобил или кола за доставки.
Общо за ремъци Визуална проверка на ремъците за протриване, прекомерно напукване или други очевидни
повреди.
При необходимост - смяна на ремъка.
Общо за всички Проверка на всички системи за интерференция или закрепване, както и за повредени или
липсващи части. При необходимост - смяна на частите. Смяна на всички прекалено износени
компоненти.
Състояние и
Състоянието на гумите трябва да се проверява преди потегляне, а налягането им трябва да се
налягане на
проверява винаги, когато зареждате с гориво, но поне веднъж месечно с помощта на манометър.
гумите
Геометрия на
колелата

При нужда - размяна и балансиране на колелата.
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Допълнително сервизно
обслужване
Екстремни експлоатационни
условия o

Екстремни експлоатационни
условия са тези, при които поне
едно от следните неща се случва
често:
■ Стартиране на студен двигател
■ Спиране и потегляне
■ Теглене на ремарке
■ Наклони и/или голяма надморска
височина
■ Лоши пътища
■ Пясък и прах
■ Големи колебания в
температурата
Полицейските патрулни
автомобили, такситата и учебните
автомобили също се числят към
автомобилите работещи при
екстремни експлоатационни
условия.

При екстремни експлоатационни
условия е възможно да се наложи
някои от сервизните операции да
се извършват по-често от
планираното.
Потърсете технически съвет
относно необходимостта от
сервизно обслужване в зависимост
от специфичните експлоатационни
условия.
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Препоръчани работни
течности, смазки и
резервни части
Препоръчани масла и
смазочни материали
Използвайте само продукти,
отговарящи на препоръчителните
спецификации. Повредата в
резултат от използването на
продукти, неотговарящи на тези
спецификации, няма да се покрие
от гаранцията.

9 Предупреждение
Експлоатационните материали
са опасни и понякога отровни.
Боравете внимателно с тях.
Обърнете внимание на
информацията върху
опаковката.
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Двигателно масло

Двигателното масло се
идентифицира по качеството и
вискозитета му. При избора на
масло за двигателя да се вземе
пред вид, че качеството му е поважно от вискозитета. Качеството
на маслото осигурява например
чистота на двигателя, защита
срещу износване, както и контрол
на стареенето на маслото, докато
вискозитетът дава информация
относно гъстотата на маслото в
рамките на даден температурен
обхват.
Качество на двигателното масло
dexos 2 Бензинови и дизелови
двигатели
Избиране на подходящо
двигателно масло
Правилният избор на подходящо
двигателно масло зависи от
правилната спецификация на
маслото и вискозитета му.
Използвайте и искайте масла със
сертификационното означение на
dexos. Маслата отговарящи на

изискванията за вашия автомобил
трябва да са със
сертификационната марка на
dexos върху контейнера. Тази
сертификационна марка означава,
че маслото е одобрено спрямо
спецификацията на dexos.
Автомобилът ви е зареден
фабрично с одобрено двигателно
масло.
Използвайте само двигателно
масло одобрено спрямо
спецификацията на dexos или
еквивалентно двигателно масло с
подходящ вискозитет.
Използването на двигателно масло
различно от препоръчаното или
еквивалентно такова, може да
доведе до повреда в двигателя,
която да не бъде покрита от
гаранцията на автомобила.
Ако не сте сигурни дали вашето
масло отговаря на
спецификацията на dexos,
консултирайте се със сервиз.
Използване на други двигателни
масла, ако няма на разположение
dexos: В случай, че няма на

разположение двигателно масло
отговарящо на dexos, при смяна на
маслото или за поддръжка на
необходимото му ниво, можете да
използвате друго двигателно
масло притежаващо качествата
споменати по-горе. Използването
на масла, които не отговарят на
спецификацията на dexos, обаче,
може да доведе до намалена
мощност при дадени условия.
Доливане на двигателно масло
Двигателни масла от други
производители и марки могат да се
използват, ако отговарят на
необходимите условия (качество и
вискозитет).
Ако няма на разположение масло с
необходимото качество, може да
се използва най-много 1 литър
масло с качество ACEA A3/B4 или
A3/B3 (само един път между две
смени на маслото). Вискозитетът
на маслото трябва да влиза в
необходимия диапазон.
Използването на двигателни масла
само с качество АСЕА А1/В1 или
А5/В5 е забранено, защото при
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известни експлоатационни
условия след време те могат да
предизвикат повреда на двигателя.
Добавки към двигателните масла
Употребата на добавки към
двигателното масло може да
предизвика повреда и да анулира
гаранцията.
Вискозитет на двигателните масла

SAE 5W-30 е най-добрият
вискозитет за вашия автомобил.
Не използвайте масла с друг
вискозитет като напр. SAE 10W-30,
10W-40 или 20W-50.

Работа в студено време:
В много студени райони, където
температурата пада под -25°C,
трябва да се ползва масло
SAE 0W-30. Масло с такъв
вискозитет ще помогне за полесното стартиране на студен
двигателя при много ниски
температури. При избиране на
масло с подходящ вискозитет
винаги избирайте масло, което
отговаря на спецификацията на
dexos.
■ До и под -25°C: 0W-30, 0W-40.
■ До -25°C: 5W-30, 5W-40.
Вискозитетът SAE дава
информация за гъстотата на
маслото. Всесезонното масло се
означава с две цифри.
Първата цифра, последвана от W,
означава вискозитета при ниска
температура, а втората вискозитета при висока
температура.

Охлаждаща течност и
антифриз
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Използвайте само дълготраен
антифриз (LLC) без силикат.
Системата е заредена в завода с
охлаждаща течност
предназначена да осигурява
отлична защита срещу корозия и
замръзване до около -28°C. Тази
концентрация трябва да се
поддържа през цялата година.
Употребата на добавки към
охлаждащата течност,
предназначени да осигурят
допълнителна защита срещу
корозия или да предотвратят
малки течове, могат да
предизвикат функционални
проблеми. Не поемаме
отговорност за последствия в
резултат на използването на
добавки към охлаждащата
течност.

Течност за спирачки/
съединител

Използвайте само спирачна
течност DOT4.
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С течение на времето спирачната
течност абсорбира влага, която
намалява ефективността на
спирачките. Затова спирачната
течност трябва да се заменя през
определените интервали.
Винаги съхранявайте спирачната
течност в уплътнени съдове (за да
избегнете абсорбцията на вода).
Внимавайте спирачната течност да
не се замърси.

Внимание
Използването на
нискокачествена спирачна
течност може да причини
корозия на вътрешните
компоненти на спирачната
система, което може да доведе
до влошена работа на
спирачната система, а това е
проблем за безопасността.
Винаги използвайте
висококачествена спирачна
течност, одобрена за модела на

вашия автомобил.
Препоръчваме оригинална
спирачна течност от GM.

Технически данни

Технически данни

Идентифициране на
автомобила

Идентификационна
табелка

Идентификационен
номер на автомобила

Вариант 1:

Идентификационният номер на
автомобила се намира в пода на
автомобила, от дясната страна,
под капак намиращ се между
предната врата и седалката.
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Идентификационната табелка се
намира в двигателното отделение.
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Вариант 2:

Идентификационната табелка е
прикрепена към рамката на
предната лява врата.

7 = Максимално допустимо
натоварване на задния мост (в
кг)
8 = Специфични данни за
автомобила или страната

Информация върху
идентификационната табелка:
1 = Идентификационен номер на
автомобила
2 = Изпитателен номер
3 = Производител
4 = Допустимо общо (брутно) тегло
на автомобила (в кг)
5 = Допустимо общо (брутно) тегло
за теглене (в кг)
6 = Максимално допустимо
натоварване на предния мост
(в кг)

Сборът от натоварването на
предния и задния мост не бива да
превишава допустимото общо
тегло на автомобила. Например,
ако предният мост е натоварен
максимално, задният мост може да
носи само товар, който е равен на
допустимото общо тегло на
автомобила минус товара върху
предния мост.

Идентификация на
двигателя
Таблиците с технически данни
показват идентификационния код
на двигателя. Данни на двигателя
3 344.
За идентифициране на съответния
двигателя, вижте двигателната
мощност в ЕЕС сертификата за

Технически данни
съответствие, предоставен с
автомобила или другите документи
за национална регистрация.
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Данни на автомобила
Данни на двигателя

Търговско обозначение
Идентификационен код на двигателя

1.4 T
LUJ

1.8 D
2H0

2.0 дизел
LNP

Брой на цилиндрите

4
1362

4
1796

4
1998

103
4900-6000
200
1850-4900
Бензин

104
6200
176
3800
Бензин

120 (96)1)
3800

95
91

95
91

Работен обем (см3)
Мощност на двигателя (kW)
при обороти в минута
Въртящ момент (Nm)
при обороти в минута
Вид на горивото
Октаново число (RON)
препоръчано
възможно
1)

Намалена мощност.

360 (315)1)
2000
Дизел

Технически данни
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Техническа характеристика
Двигател

LUJ

2H0

LNP

Максимална скорост2) [км/ч]
Механична скоростна кутия
Автоматична скоростна кутия

193
–4)

185
185

195 (180)3)
195

2)
3)
4)

Указаната максимална скорост е достижима при празен автомобил (без водач) плюс 200 кг полезен товар. Допълнителното оборудване може
да намали специфицираната максимална скорост на автомобила.
Намалена мощност.
Стойността не е известна към датата на отпечатването.
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Тегло на автомобила
Тегло на празен автомобил, основен модел без опционално оборудване
без/с климатична система
[кг]

5)

Двигател

Механична скоростна кутия

Автоматична скоростна кутия

LUJ

1614/1628

2H0
LNP

1603/1617
1730/1744

–5)
1614/1628
1734/1748

Стойността не е известна към датата на отпечатването.

Тегло на празен автомобил, основен модел с пълно опционално оборудване
без/с климатична система
[кг]

5)

Двигател

Механична скоростна кутия

Автоматична скоростна кутия

LUJ

1714/1728

2H0
LNP

1703/1717
1830/1844

–5)
1714/1728
1834/1848

Стойността не е известна към датата на отпечатването.
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Размери на автомобила
Дължина [мм]
Широчина без външните огледала [мм]
Широчина заедно с двете външни огледала [мм]
Височина (без антена и рейки на покрива) [mm]
Дължина на пода в багажното отделение [мм]

4652
1836
–6)
1633
–6)

Широчина на багажното отделение [мм]

–6)

Височина на багажното отделение [мм]

–6)
2760
11,3

Междуосово разстояние [мм]
Диаметър на завоя [м]
6)

Стойността не е известна към датата на отпечатването.
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Вместимости
Двигателно масло
Двигател

LUJ

2H0

LNP

вкл. филтър [л]
между обозначенията MIN и MAX [л]

4,0
1,0

4,5
1,0

5,4
1,0

Резервоар за горивото
Бензин/дизел, номинална вместимост [л]
7)

Автомобили със система "стоп/старт".

64/607)

Технически данни

Налягане на гумите
Двигател

Гуми

отпред
[kPa/bar] ([psi])8)

отзад
[kPa/bar] ([psi])8)

LUJ

215/60 R16,
225/50 R17,
235/45 R18
215/60 R16,
215/55 R17,
225/50 R17,
235/45 R18
215/60 R16,
215/55 R17,
225/50 R17,
235/45 R18

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

2H0

LNP

8)

Eco налягане: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).

349

350

Информация за клиента

Информация за
клиента
Информация за клиента .......... 350
Записване на данни за авто‐
мобила и защита на личната
информация ............................. 350

Информация за
клиента
Декларация за
съответствие
Този автомобил има системи,
които предават и/или приемат
радио вълни, предмет на
Директива 1999/5/EC. Тези
системи са в съответствие с
основните изисквания и
останалите приложими
разпоредби на Директива
1999/5/EC. Копия на оригиналните
декларации за съответствие могат
да се получат от нашия уебсайт.

Записване на данни за
автомобила и защита
на личната
информация
Системи за записване на
данни от събития (черна
кутия)
Модули за съхранение на
данни в автомобила

Голям брой електронни
компоненти във вашия автомобил
съдържат модули за временно или
постоянно съхранение на
технически данни за състоянието
на автомобила, събития и грешки.
като правило, тази техническа
информация документира
състоянието на частите, модулите,
системите или околната среда.
■ Работни условия на
компонентите на системите
(напр., нива на напълване)

Информация за клиента
■ Съобщения за състоянието на
автомобила и неговите отделни
компоненти (напр., брой обороти
на колелата / скорост на въртене,
забавяне, надлъжно ускорение)
■ Неправилно функциониране и
дефекти в компонентите на
важни системи
■ Реакциите на автомобила в
конкретни пътни ситуации (напр.,
раздуване на въздушна
възглавница, активиране на
система за контрол на
стабилността)
■ Околни условия (напр.,
температура)
Тези данни са изключително
технически и спомагат за
идентифициране и коригиране на
грешки, както и за оптимизиране на
функциите на автомобила.
Профили на движение, посочващи
изминатите маршрути, не могат да
бъдат създадени въз основа на
тези данни.

Ако се използват услуги (напр.,
ремонтни работи, сервизни
процеси, гаранционни искове,
оценка на качество), служителите
от сервизната мрежа (вкл.
производителят) могат да
прочетат тази техническа
информация от модулите за
съхранение на данни за грешки и
събития, като използват специални
диагностични устройства. Ако е
необходимо, ще получите
допълнителна информация в тези
сервизи. След като грешката бъде
отстранена, данните се изтриват от
модула за съхранение или се
презаписват за постоянно.
При използване на автомобила,
може да възникнат ситуации, в
които тези технически данни,
свързани с друга информация
(доклади за инциденти, щети по
автомобила, свидетелски
показания на очевидци и др.) може
да бъдат асоциирани с конкретно
лице - с помощта на експерт.
Допълнителните функции,
договорени с клиента (напр.,
разположение на автомобила в
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аварийни ситуации), позволяват
предаването на конкретни данни от
автомобила.

Радио честотна
идентификация (RFID)
Технологията RFID се използва в
някои автомобили за функции като
наблюдение на налягането на
гумите и сигурност на системата за
запалване. Тя се използва също
така във връзка с удобства като
ключове за дистанционно
заключване/отключване на
вратите и стартиране, както и за
вътрешни трансмитери на
автомобила за отваряне на
гаражни врати. Технологията RFID
в автомобилите "Chevrolet" не
използва и не записва лична
информация и не е свързана с
никоя друга система на "Chevrolet",
която да съдържа лична
информация.
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Азбучен указател

А

Аварийни предупредителни
светлини ................................ 111
Автоматичен контрол на
светлините ............................ 110
Автоматична скоростна кутия . 252
Адресен указател..................... 186
Аксесоари и модификации на
автомобила ........................... 277
Активиране на гласово
разпознаване......................... 218
Активиране на
навигационната система...... 175
Активиране на радиото............ 141
Акумулатор на автомобила ..... 288
Алармена система ..................... 28
Антиблокираща спирачна
система ................................. 256
Антиблокираща спирачна
система (ABS) ......................... 86

Б

Багажник на покрива ................. 69
Багажно отделение .................... 27
Борден компютър ....................... 99
Бутони върху волана ................. 71
Бутон BACK............................... 129
Бутон MENU.............................. 129

В

Вентилация............................... 232
Вериги за сняг .......................... 312
Включване и изключване на
системата Инфотейнмънт.... 128
Включване на радиото............. 141
Включване на станции...... 142, 143
Включване на CD плейъра....... 158
Вместимости ............................ 348
Водене ...................................... 202
Водене по маршрут.......... 202, 210
Втори ред седалки ..................... 43
Входящи отвори за въздух ...... 242
Вход AUX
контакт.................................... 162
Въведение .................................... 3
Въвеждане на адрес................. 186
Въвеждане на пътна цел ......... 186
Въздушен филтър на
двигателя .............................. 285
Възпроизвеждане на
запаметени аудио файлове.. 165
Външна температура ................. 75
Външни светлини ................. 13, 89
Вътрешно осветление ..... 114, 297

Г

Габаритни светлини ........ 113, 294
Гласово разпознаване.............. 217
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Гориво........................................ 272
Гориво за бензинови
двигатели .............................. 272
Гориво за дизелови двигатели 273
Графичен информационен
дисплей, цветен
информационен дисплей ....... 93
Грижи за външния вид ............ 326
Грижи за интериора ................. 329

Д

Данни на двигателя ................. 344
Двигателно масло ............ 284, 337
Деактивиране на въздушните
възглавници ...................... 57, 84
Декларация за съответствие... 350
Декоративни тасове ................. 312
Детски предпазни системи
(седалки) ................................. 59
Детски седалки тип Top-tether. . . 64
Детски седалки Isofix ................. 64
Дефинирани от потребителя
POI.......................................... 186
Дизелов филтър за твърди
частици ............................ 88, 250
Динамично водене.................... 210
Дисплей на скоростната кутия 252
Дистанционното
радиоуправление ................... 22
Дневен километражен брояч .... 78

Домашен адрес......................... 175
Допълнително сервизно
обслужване ........................... 337
Дълбочина на шарката на
протектора ............................ 311
Дълги светлини .................. 89, 110

Е

Електрически контакти .............. 76
Електрически прозорци ............. 33
Електрическо регулиране ......... 30
Електронна система за
климатичен контрол ............. 235
Електронна стабилизираща
система и система за
тракшън контрол ..................... 87
Електронна стабилизираща
система (ESC) ....................... 258
Електронната стабилизираща
система е изключена .............. 87
Електронни програми за
управление ........................... 254

Ж

Жабка .......................................... 66

З

Завиване.................................... 244
Заглушаване на звука.............. 128

Задна светлина за мъгла .......
.................................. 89, 112, 297
Замъглени стъкла на
фаровете ............................... 113
Запалка ....................................... 77
Запаметени настройки .............. 24
Запаметяване на станции 142, 143
Записване на данни за
автомобила и защита на
личната информация............ 350
Зареждане на батерията на
телефона............................... 223
Зареждане с гориво ................. 273
Зареждаща система .................. 85
Защита от изтощаване на
акумулатора .......................... 116
Защита от кражба .................... 118
Зимни гуми ............................... 304

И

Идентификационен номер на
автомобила ........................... 341
Идентификационна табелка . . . 341
Идентификация на двигателя.. 342
Избор на вълнов обхват........... 141
Изгорели газове ....................... 250
Използване на цифровата
рамка на изображение.......... 171
Използване на CD плейъра..... 158
Изпъкнало огледало .................. 30
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Имобилайзер ........................ 30, 89
Индивидуални POI.................... 175
Индикатор за незакопчан
предпазен колан ..................... 84
Инструменти ............................. 303
Информационни дисплеи........... 90

К

Камера за задно виждане ....... 270
Капак на двигателя .................. 279
Карти ......................................... 211
Катализатор ............................. 251
Километражен брояч ................. 78
Клаксон ................................. 15, 72
Климатичен контрол .................. 17
Климатична система ................ 233
Ключалки за деца ...................... 26
Ключ за светлините ................. 109
Ключове ...................................... 22
Колела и гуми ........................... 304
Компенсация на силата на
звука в зависимост от
скоростта................................ 128
Комплект за първа помощ ......... 68
Комплект за ремонт на гуми . . . 313
Контролен индикатор за
неизправност .......................... 85
Контрол над автомобила ........ 244
Контрол на осветлението на
арматурното табло ............... 113

Контролни индикатори (лампи). 82
Конфигуриране на RDS............ 150
Круиз контрол ........................... 260
Круиз контрол (система за
поддържане на дадена
скорост) ................................... 90
Кутия за очила ........................... 67
Кутия с предпазители в
арматурното табло ............... 301
Кутия с предпазители в
двигателното отделение ...... 299

Л

Лампи за четене ...................... 114
Люк на покрива .......................... 35

М

Менюта на вълновите обхвати 145
Места за поставяне на детска
седалка .................................... 61
Механична заключваща
система против кражби .......... 27
Механична скоростна кутия .... 255
Мигач .......................................... 84
Мобилни телефони и радио
оборудване (CB) ................... 230
Мрежа за багаж .......................... 68

Н

Навигационен дисплей............. 175
Навигация
Адресен указател.................. 186
активиране............................. 175
блокиране на маршрута........ 202
водене по маршрут............... 202
водене по платно на
автомагистрала..................... 202
въвеждане на пътна цел....... 186
динамично насочване... 202, 210
Домашен адрес..................... 186
елементи на управлението... 175
изтриване на домашния
адрес...................................... 175
изтриване на импортирани
POI.......................................... 175
Импортиране/експортиране
на POI..................................... 175
Интересни обекти.................. 186
навигационен дисплей.......... 175
опции на навигацията........... 202
повторение на последното
навигационно съобщение..... 202
преглед на символите........... 214
предупреждение за ниско
ниво на горивото................... 186
с използване на функцията
за въвеждане на букви.......... 186
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сила на звука на навигацията 175
списък на маршрута.............. 202
стартиране на навигацията. . 202
употреба................................. 175
функциониране...................... 173
myPOIs................................... 186
SD карта с навигационни
карти....................................... 211
TMC съобщения.................... 202
Налягане на гумите ......... 305, 349
Налягане на маслото на
двигателя ................................ 88
Настройване на огледалото ....... 9
Настройка за Bluetooth музика. 168
Настройка на силата на звука. 128
Настройка на силата на звука
за навигацията....................... 175
Настройки на силата на звука. 138
Настройки на тона.................... 134
Натиснете крачната спирачка . . 89
Неизправност ........................... 254
Ниско ниво на горивото ............. 89

О

Обезвъздушаване на
дизеловата горивна система 290
Облегалка за ръце ............... 41, 42
Облегалки за глава .................... 37
Обновяване на списъците със
станции................................... 145

Обозначения на гумите ........... 305
Оборотомер ................................ 79
Обща информация..................
117, 155, 162, 163, 167, 171,
173, 217, 223
Общ преглед на двигателното
отделение.............................. 281
Общ преглед на таблото с
прибори ................................... 11
Огледало за наблюдение на
деца.......................................... 32
Огледало с автоматично
противозаслепяващо
регулиране .............................. 33
Огледало с ръчно
противозаслепяващо
регулиране .............................. 32
Опасност, предупреждение и
внимание ................................... 4
Осветление в сенника ............. 114
Осветление на арматурното
табло ..................................... 297
Осветление на
регистрационния номер ....... 296
Осветление при влизане ......... 115
Осветление при излизане ....... 115
Основни операции.................... 129
Отворена врата .......................... 90
Отворен капак на двигателя...... 90

Отделение за съхранение на
вещи в арматурното табло .... 65
Отделения за вещи.................... 65
Отключване на автомобила ........ 6
Отопление .................................. 43
Отопление на задното стъкло . . 34
Отопление на седалката ........... 42
Отопляеми огледала ................. 31
Охлаждаща течност за
двигателя .............................. 285
Охлаждаща течност и
антифриз................................ 337

П

Паркиране .......................... 21, 249
Пепелници .................................. 78
Персонализиране..................... 140
Персонализиране на
автомобила ........................... 101
Планове за сервизно
обслужване ........................... 331
Повреда..................................... 323
Пожарогасител ........................... 69
Поленов филтър ...................... 242
Положение на седалката .......... 39
Положения на контакта за
запалване .............................. 245
Помощ при паркиране ............. 261
Помощ при спиране ................. 257
Поставки за чаши ...................... 66

356
Потегляне ................................... 19
Превключване на по-висока
предавка................................... 86
Превозване на товари ............... 69
Преглед на елементите на
управлението......................... 119
Преглед на символите ............ 214
Предварително подгряване ...... 87
Предни фарове за мъгла ........ 112
Предни фарове при пътуване
зад граница ........................... 111
Предпазен колан .......................... 8
Предпазители .......................... 298
Предпазни колани ...................... 47
Предпазни седалки за деца....... 59
Предупредителен триъгълник . . 68
Предупредителни зумери ......... 98
Предупредителни съобщения . . 96
Предупреждение за
страничната сляпа зона........ 268
Прекъсване на
електрозахранването ........... 254
Прекъсване подаването на
гориво в режим на моторна
спирачка ................................ 246
Препоръчани масла и
смазочни материали ............ 337

Прозорци с ръчно задвижване . 33
Промяна на размера на
джантите и гумите ................ 311

Р

Работа............................... 170, 227
Работа на системата за
следене на налягане на
гумите..................................... 307
Работа по автомобила ............ 278
Работа с менюто....................... 129
Работа с Музика през Bluetooth 170
Радио
Радиоинформационна
система (RDS)....................... 150
активиране............................. 141
избор на вълнов обхват........ 141
менюта на вълновите
обхвати................................... 145
списъци на предпочитани
станции................................... 143
списъци с автоматично
запаметени станции.............. 142
списъци със станции............. 145
търсене на станции............... 141
употреба................................. 141
Радиоинформационна
система (RDS) ...................... 150
Радио честотна
идентификация (RFID) ......... 351

Размери на автомобила .......... 347
Разпознаване на реч........ 217, 218
активиране............................. 218
сила на звука за гласови
команди.................................. 218
употреба................................. 218
управление на телефон........ 218
Разработване на новия
автомобил ............................. 245
Разход на гориво - СО2 емисии 275
Разширени мрежи..................... 150
Регионализация........................ 150
Регулиране на волана ......... 10, 71
Регулиране на облегалките за
глава .......................................... 8
Регулиране на седалката ...... 7, 40
Регулиране светлинния сноп
на предните фарове ............. 111
Регулируеми вентилационни
дюзи ....................................... 241
Редовно включване на
климатичната система ......... 242
Режим на свободни ръце......... 224
Резервно колело ...................... 318
Ръководството ще ви помогне: ... 3
Ръчен режим ............................ 253
Ръчна спирачка......................... 257

357
С

Светлинен клаксон .................. 111
Светлини за заден ход ............ 113
Светлини за мъгла ................... 294
Свързване................................. 224
Свързване на Bluetooth
музикално устройство........... 168
Свързване чрез Bluetooth........ 224
Сгъваеми огледала ................... 31
Сгъване облегалката на
седалката ................................ 41
Сензор за дъжд .......................... 89
Сензор за качеството на
въздуха................................... 235
Сервизен дисплей ..................... 80
Сервизна информация ............ 330
Сервизно обслужване ..... 242, 330
Сервоусилвател на волана ....... 86
Сигнали при завой и смяна на
платното ................................ 112
Сила на звука за гласови
команди.................................. 218
Сила на звука на навигацията. 175
Символи ....................................... 4
Система за отопление и
вентилация ............................ 232
Система за следене на
налягането в гумите........ 88, 306

Система за тракшън контрол
(контрол на сцеплението) .... 258
Система за централно
заключване ............................. 24
Система Инфотейнмънт
арматурно табло................... 119
включване.............................. 128
дистанционно аудио
управление от волана........... 119
елементи на управлението... 119
заглушаване на звука............ 128
компенсация на силата на
звука в зависимост от
скоростта........................ 128, 138
максимална сила на звука
при включване....................... 138
нагласяне на силата на звука 128
настройки на силата на звука 138
Настройки на тона................. 134
персонализиране................... 140
сила на звука на
съобщенията за пътната
обстановка............................. 138
употреба................................. 128
Система на въздушните
възглавници ............................ 51
Система на въздушните
възглавници-завеси ............... 56

Система на предните
въздушни възглавници .......... 55
Система на страничните
въздушни възглавници .......... 55
Система старт/стоп.................. 247
Системата за тракшън
контрол е изключена .............. 87
Системи за записване на
данни от събития (черна
кутия)...................................... 350
Системи за измиване и
избърсване ............................. 16
Системи на въздушните
възглавници и обтегачи на
предпазните колани ............... 84
Скоростен лост ........................ 253
Скоростна кутия ......................... 18
Скоростомер .............................. 78
Слънчеви сенници ..................... 35
Смяна на електрически крушки 292
Смяна на колело ...................... 316
Смяна на перото на чистачка . 290
Спирачки .......................... 256, 287
Спирачки и съединител ............. 85
Спирачна течност .................... 287
Списъци на предпочитани
станции................................... 143
Списъци с автоматично
запаметени станции.............. 142

358
Спомагателно отопление ........ 240
Стартиране и обслужване........ 245
Стартиране на
възпроизвеждане на CD....... 158
Стартиране на двигателя ........ 246
Стартиране с помощен
акумулатор и кабели ............ 321
Стиковане на Bluetooth
музикално устройство........... 168
Странични мигачи .................... 296
Съобщения за пътната
обстановка............................. 138
Съхранение в централната
конзола .................................... 67
Съхраняване на автомобила . . 277

Т

Тапицерия................................. 329
Теглене...................................... 323
Теглене на автомобила ........... 323
Теглене на друг автомобил .... 325
Тегло на автомобила ............... 346
Телефон
важна информация............... 223
елементи на управлението... 223
зареждане на батерията....... 223
набиране на номер................ 227
настройка на силата на звука 227
регулиране на мелодии за
звънене.................................. 224

режим на свободни ръце...... 224
Свързване чрез Bluetooth..... 224
списъци с обаждания............ 227
телефонен указател.............. 227
функции по време на
обаждане................................ 227
Bluetooth................................. 223
Техническа характеристика .... 345
Течност за измиване ............... 287
Течност за сервоусилвателя
на волана .............................. 286
Течност за спирачки/
съединител............................ 337
Товар на покрива........................ 69
Трети ред седалки ..................... 45
Триточкови предпазни колани . . 49
Търсене на станции.................. 141

У

Уговорете скорошно сервизно
обслужване ............................. 85
Указател за горивото ................. 79
Указател за температурата на
охлаждащата течност на
двигателя ................................ 80
Ултразвукова система за
помощ при паркиране ............ 87
Употреба..................................
........ 128, 141, 158, 163, 171, 175

Употреба на навигационната
система.................................. 175
Употреба на радиото................ 141
Употреба на системата
Инфотейнмънт....................... 128
Употреба на AUX входа........... 163
Употреба на USB порта............ 163
Управление на телефон........... 218

Ф

Фар за мъгла .............................. 89
Фиксирани вентилационни
дюзи ....................................... 241
Функция за въвеждане на
букви....................................... 186

Х

Халки за привързване ............... 67
Халогенни предни фарове ...... 292

Ц

Център за информация на
водача...................................... 90

Ч

Часовник...................................... 75
Чистачка/система за
измиване на задното стъкло . 74
Чистачки/система за
измиване на предното стъкло 72

359
B

Bluetooth.................................... 223

C

CD плейър
активиране............................. 158
важна информация............... 155
употреба................................. 158

E

EON............................................ 150

M

myPOIs....................................... 186

Q

Quickheat................................... 240

R

RDS............................................ 150

S

SD карта.................................... 211
SD карта с навигационни карти
боравене................................ 211
смяна...................................... 211

U

USB порт
важна информация............... 163
възпроизвеждане на
запаметени аудио файлове.. 165
поддържани iPod модели..... 163
Функции на iPod..................... 165

360

GM Korea Company, Inchon, Korea и Chevrolet Europe GmbH, Zürich, Switzerland.
Всички права запазени.
Цялата информация, съдържаща се в тази брошура, се основава на последната информация за продукта, достъпна към момента на си
отпечатването, и влиза в сила от датата, посочена по-долу.
Chevrolet Europe GmbH запазва изключителното право да прави промени в тази брошура.
Издание: Юли 2013, Chevrolet Europe GmbH, Zürich, Switzerland.
Отпечатано на хартия, избелена без помощта на хлорни препарати.

KTA-8401/1-bg

*KTA-8401/1-BG*

Ръководство за експлоатация

