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Бележки

Въведение 1

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 законите
и разпоредбите на страната, в която
се намирате. Те могат да се
различават от информацията в
настоящото

ръководство за експлоатация.
Когато настоящото ръководство за
експлоатация Ви насочва към сервиз,
ние Ви препоръчваме Вашия
сервизен партньор на Chevrolet.
Всички сервизни партньори 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.

Използване на настоящото
ръководство
 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" ще
получите начална информация.
 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.

2 Въведение

 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.
 Надписите на дисплея на
автомобила може да не са на
Вашия език.

Символи
Препратките към страници са
означени с 3. 3 означава "виж
страница".

Опасност, предупреждение
и внимание
{Опасност
Текстът означен с ? Опасност
информира относно риск от
фатално нараняване.
Пренебрегването на тази
информация може да доведе до
опасност за живота.

{Предупреждение
Текстът означен
с ? Предупреждение информира
относно риск от произшествие или
нараняване. Пренебрегването на
тази информация може да доведе
до нараняване.

Внимание
Текстът отбелязан с Внимание
предупреждава за опасност
относно нанасяне на възможни
щети по автомобила.
Пренебрегването на тази
информация може да доведе до
щети по автомобила.
Пожелаваме Ви много часове на
приятно шофиране.
Chevrolet

Накратко 3

Накратко

Първоначална
информация

Система за централно заключване
3 15.

Отключване на автомобила
Дистанционно
радиоуправление

Регулиране на седалката
Положение на седалката

MD029
ME004

Натиснете бутона K.
Отключва всички врати. Аварийните
светлини ще мигнат два пъти.
Дистанционно радиоуправление
3 13.

Дръпнете ръчката, плъзнете
седалката, освободете ръчката.
Регулиране на седалките 3 29.
Положение на седалката 3 28.
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Облегалка на седалката

Регулиране на облегалките
за глава

Височина на седалката

MD030

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

MD031

Завъртете регулиращото колело от
външната страна на седалката
докато я нагласите в желаното
положение.

MD025

Издърпайте облегалката за глава
нагоре.
За да преместите облегалката за
глава надолу натиснете фиксатора и
я бутнете в посока надолу.
Облегалки за глава 3 27.

Накратко 5

Предпазни колани

Регулиране на огледалата

Външни огледала

Вътрешни огледала

MD014

MD033

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.
Предпазни колани 3 31.

MD019

За да намалите заслепяването
дръпнете лостчето от долната страна
на корпуса на огледалото.
Огледало за обратно виждане
с ръчно регулиране 3 22.

Просто преместете регулиращото
лостче в желаната посока за да
нагласите ъглите на огледалото.
Огледала с дистанционно
управление 3 20.
Огледала с ръчно регулиране 3 20.
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Регулиране на волана

ME013

Отключете лоста, настройте волана,
блокирайте лоста и проверете дали е
заключен добре. Регулирайте волана
само при неподвижен автомобил.

Накратко 7

Обзорен преглед на таблото с прибори

ME074
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1. Огледала с дистанционно
управление

20. Ръчка за освобождаване капака
на двигателя

2. Странични вентилационни дюзи

21. Регулиране на обсега
(светлинния сноп) на предните
фарове

3. Лост за външните светлини
4. Клаксон, въздушна възглавница
за шофьора
5. Приборно табло

Външни светлини

; : Включване на задните светлини,
осветлението на регистрационния
номер и осветлението на
арматурното табло.
2 : Включване на късите светлини и
всички гореизброени светлини.
Органи за управление на външните
светлини 3 79.

6. Лост за чистачката и измиване на
стъклото

Превключване между дълги и
къси светлини

7. Централни вентилационни дюзи
8. Система Инфотейнмънт
9. Контролни индикатори (лампи)
10. Аварийни мигащи светлини
11. Въздушна възглавница за пътника
12. Жабка
13. Климатична система
14. Скоростен лост
15. Педал за газта
16. Спирачен педал
17. Контакт на запалването
18. Педал за съединителя
19. Регулиране на волана

MD071

Завъртете ключа за светлините
Изключено: Изключване на всички
светлини.

MD072

За да превключите от къси на дълги
светлини бутнете лоста напред.

Накратко 9

За да включите късите светлини
бутнете отново лоста напред или го
дръпнете.

Сигнали при завой и смяна на
платното

Клаксон

Превключване между дълги и къси
светлини 3 80.
Примигване при изпреварване 3 80.

Аварийни предупредителни
светлини

ME015

MD075

лост нагоре = десен мигач
лост надолу = ляв мигач
Сигнали при завой и смяна на
платното 3 82.
MD074

Включват се с бутона |.
Аварийни предупредителни светлини
3 81.

Натиснете Y
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Системи за измиване и
избърсване
Чистачки на предното стъкло

Течност за измиване 3 141.

За еднократно избърсване при
изключени чистачки бутнете леко
лоста към INT и го отпуснете.

Климатичен контрол

Чистачки/система за измиване на
предното стъкло 3 62.

Отопляемо задно стъкло,
отопляеми външни огледала

Система за измиване на
предното стъкло

ME016

Изключено : Системата е
изключена.

MD023

INT : Интервален режим.
LO : Непрекъснато бърсане с ниска
скорост.
HI : Непрекъснато бърсане с висока
скорост.

ME017

Отоплението се включва чрез
натискане на бутона =.

Дръпнете лоста.

Отопляеми огледала 3 21.

"Система за измиване на предното
стъкло" в раздел "Чистачки/система
за измиване на предното стъкло"
3 62.

Отопляемо задно стъкло /
Размразяване на чистачката 3 24.

Накратко 11

Подсушаване и размразяване
на прозорците

"Подсушаване и размразяване на
прозорците" в раздел "Електронна
система за климатичен контрол"
3 105.

Скоростна кутия

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

Механична скоростна кутия 3 119.

Начална информация
Преди потегляне проверете
 Налягането и състоянието на
гумите.
 Нивото на маслото в двигателя
и нивата на работните течности.

ME035

Натиснете бутона 5.
"Размразяване и подсушаване на
предното стъкло" в раздел
"Отопление и вентилационна
система" 3 99.
"Подсушаване на предното стъкло" в
раздел "Климатична система" 3 102.

MD105

Заден ход: при неподвижен
автомобил натиснете педала на
съединителя и включете предавката.

 Всички прозорци, огледала,
външните светлини и табелките
с регистрационния номер трябва
да са почистени от кал, сняг и лед
и да са изправни.
 Правилното положение на
седалките, предпазните колани
и огледалата.
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 Проверете функционирането на
спирачките при ниска скорост,
особено ако спирачките са
овлажнени.

Стартиране на двигателя чрез
контакта за запалване

 Не подавайте газ
 Завъртете ключа в положение 3.
Натиснете педала на
съединителя и спирачния педал освободете ги, когато двигателят
заработи.
Преди да повторите стартирането
или за да изключите двигателя,
завъртете ключа обратно
в положение 0.

Паркиране

MD098

 Завъртете ключа в положение 1.
Завъртете леко волана за да
освободите ключалката му.
 Механична скоростна кутия:
натиснете педала на
съединителя

 Винаги натягайте ръчната
спирачка без да натискате
освобождаващия бутон.
При спиране върху наклон
натягайте спирачката колкото
може по-силно. За да намалите
силата необходима за
задействане, в същото време
натиснете крачната спирачка.
 Изключете двигателя и
запалването. Завъртете волана
докато се заключи.

 Ако автомобилът се намира на
хоризонтален терен или върху
възходящ наклон, включете на
първа предавка преди да изключите
запалването. При възходящ наклон
завъртайте предните колела навън
от бордюра.
Ако автомобилът се намира
върху низходящ наклон, включете
на задна предавка преди да
изключите запалването.
Завъртете предните колела към
бордюра.
 Затворете прозорците.
 Заключете автомобила и
активирайте алармената система.
 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.
Ключове 3 13.
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Ключове, врати,
прозорци

Ключове, ключалки
Ключове

Дистанционно
радиоуправление

Резервни ключове
Ключове, ключалки.......................... 13
Врати ................................................ 17
Охрана на автомобила ................... 18
Външни огледала ............................ 19
Вътрешни огледала ........................ 21
Прозорци.......................................... 22

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.
"Заключване" в раздел "Грижи за
външния вид"3 172.
ME002

Използва се за задействане на:
 Системата за централно
заключване
Дистанционното радиоуправление има
обхват на действие от около 20 метра.
Този обхват може да намалее
вследствие на външни въздействия.
Мигащите предупредителни
светлини потвърждават действието.
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Отнасяйте се грижливо с
дистанционното управление, пазете
го от влага и високи температури и
избягвайте ненужното му
използване.

Неизправност
Ако системата за централно
заключване не може да се задейства
чрез дистанционното управление,
това може да се дължи на следното:

Смяна на батерията на
дистанционното
радиоуправление

Забележка

Сменете батерията веднага щом
обхватът на действие осезателно
намалее.
Използваните батерии не спадат към
битовите отпадъци. Те трябва да се
изхвърлят на определените за
рециклиране места.

 Надхвърлен обхват
 Прекалено ниско напрежение на
батерията

 Смущение от по-мощни
радиовълни от други източници

1. Отстранете винтчето от задната
страна на капачето.
2. Отворете капачето на
дистанционно управление.
3. Извадете дистанционния
радиопредавател, внимателно
отстранете стикера и го сложете
на чисто място.
4. Извадете използваната батерия.
Внимавайте електронната платка
да не допре до други компоненти.

 Често използване на
дистанционното управление
извън обсега му, което изисква
ново синхронизиране
 Претоварване на системата за
централно заключване поради
задействането й през кратки
интервали - електрозахранването
се прекъсва за кратко време

За подмяна използвайте батерия
CR1620 или еквивалентна на нея.

5. Поставете новата батерия.
Внимавайте минусът (-) да сочи
надолу към основата.
6. Сложете стикера и поставете
дистанционния радиопредавател.
7. Завийте винтчето на капачето.
ME003

8. Проверете дали дистанционното
управление работи.

Ключове, врати, прозорци 15

Внимание
Внимавайте да не докосвате
плоските повърхности на
батерията с голи ръце. Пипането й
ще намали нейната дълготрайност.
Забележка
Използваните литиеви батерии
могат да замърсят околната среда.
Спазвайте местните закони за
рециклиране при изхвърлянето им.
Не ги изхвърляйте заедно с
домакинските отпадъци.
Забележка
За да работи дистанционното
управление нормално, спазвайте
следните указания:
Пазете дистанционното
управление от падане.
Не поставяйте тежки предмети
върху устройството.

Пазете устройството от влага и
пряка слънчева светлина. Ако
устройството

Отключване
Дистанционно радиоуправление

се намокри, избършете го с мека
кърпа.

Система за централно
заключване
Можете да активирате системата за
централно заключване на вратите от
вратата на водача. Тази система Ви
позволява да заключвате и
отключвате всички врати от вратата
на водача, чрез ключа или
дистанционното управление (отвън)
или чрез бутона за заключване на
вратите (отвътре).
Ако вратата на водача не е
затворена добре, системата за
централно заключване няма да
работи.

ME004

Натиснете бутона K.
Отключва всички врати. Аварийните
светлини ще мигнат два пъти.
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Заключване
Дистанционно радиоуправление

Неизправност в
дистанционното управление

Неизправност в системата
за централно заключване

Отключване

Отключване
Отключете ръчно шофьорската врата
като завъртите ключа в ключалката.
Можете да отворите другите врати
като използвате вътрешната
ръкохватка.
Заключване
Натиснете вътрешното лостче за
заключване на всички врати с
изключение на шофьорската. След
това затворете вратата на шофьора
и я заключете отвън с ключа.

ME005

Натиснете бутона Q.
Заключва всички врати. Аварийните
светлини ще мигнат веднъж.

MD005

Отключете ръчно шофьорската врата
като завъртите ключа в ключалката.
Заключване
Затворете вратата на шофьора и я
заключете отвън с ключа.

Ключове, врати, прозорци 17

Предпазни ключалки

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

Врати
Задна врата
Отваряне

За да активирате предпазната
ключалка за деца, преместете
лостчето нагоре в заключена
позиция.

MD006

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.

За да отворите задна врата, когато
предпазната ключалка за деца е
активирана, отключете вратата
отвътре и я отворете отвън.
За да дезактивирате предпазната
ключалка за деца, преместете
лостчето надолу, до отключено
положение.

ME057

За да отворите задната врата
пъхнете ключа в ключалката и го
завъртете по посока на
часовниковата стрелка. Повдигнете
задната врата.
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Внимание
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.
ME058

Можете да отворите задната врата
също и като дръпнете лоста за
освобождаване, намиращ се до
шофьорската седалка.

{Предупреждение
Не карайте с отворена или
открехната врата на багажника,
например когато превозвате
обемисти предмети, тъй като
отровните изгорели газове могат
да проникнат в купето.

Охрана на автомобила
Индикатор на имобилайзера

Забележка
Монтирането на тежки аксесоари
върху задната врата може да й
попречи да остава отворена.
Затваряне
За да затворите задната врата,
натиснете вратата надолу до
надеждното й застопоряване.
Тя се заключва автоматично.
Внимавайте ръцете и други части на
тялото, както и тези на околните
хора, да са на безопасно разстояние
от зоната на затваряне на вратата.

ME006

Ако се използва невалиден ключ,
индикаторът светва и автомобилът
не може да се стартира.
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Автоматично заключване
на вратите
Ако не се отвори врата или ключът
за запалване не бъде завъртян
в положение ACC или ON
до 30 секунди след отключване
с дистанционното управление, всички
врати се заключват автоматично.

Имобилайзер
Системата на имобилайзера
осигурява допълнителна защита
срещу кражба на автомобила, в който
е монтирана, и предпазва от
стартиране на двигателя от чужди
лица. Валидният ключ за автомобил
оборудван с имобилайзер
представлява ключ за запалване
с вграден, електронно кодиран
транспондер. Транспондерът
е поставен в ключа за запалване
така, че не се вижда.
Само валиден ключ за запалване
може да задейства двигателя.
Невалиден ключ може само да
отвори вратите.

Двигателят се изключва
автоматично, след като ключът се
завърти в положение LОСК и се
извади от контакта на запалването.
Индикаторът на имобилайзера може
да се активира при следните условия:
• Ако в системата на имобилайзера
възникне проблем, когато ключът
за запалване е в положение ON
или START, или в системата на
имобилайзера има неизправност
(включително и в режим на
автоматично обучение на ключа),
индикаторът на имобилайзера
започва да мига или свети
непрекъснато.
• В някои европейски страни
опционално се използва и
допълнителен имобилайзер за да
се подобри нивото на сигурността
на автомобила. Модулът е
заменен с нов, автомобилът не
може да бъде стартиран.

Ако автомобилът не може да
бъде стартиран, или индикаторът
на имобилайзера мига или свети,
системата трябва да се провери в
оторизиран сервиз.
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Външни огледала
Изпъкнало огледало

Огледала с ръчно
регулиране

Огледала с дистанционно
управление

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

MD014

Нагласете външните огледала за
обратно виждане така, че да виждате
и двете страни на автомобила, както
и двете страни на пътя зад Вас.
Просто преместете регулиращото
лостче в желаната посока за да
нагласите ъглите на огледалото.

ME007

Изберете съответното външно
огледало като натиснете бутона
наляво (L) или надясно (R). След
това завъртете бутона за да
нагласите огледалото.
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Сгъване на огледалата

{Предупреждение

Отопление на огледалата

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

MD016

От съображения за безопасност на
пешеходците, външните огледала се
извъртат от нормалното си
положение, ако бъдат блъснати с
достатъчно голяма сила. Наместете
обратно огледалото като натиснете
леко корпуса му.

MD017

Задейства се чрез натискане на
бутона +.
Отоплението работи при работещ
двигател и се изключва автоматично
след около
16 минути или при повторно
натискане на бутона.
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Вътрешни огледала

{Предупреждение

Огледало за обратно
виждане с ръчно
регулиране

Образът в огледалото може да не
бъде съвсем ясен, когато
огледалото е нагласено за нощно
виждане.

Прозорци
Прозорци с ръчно
задвижване

Използвайте вътрешното огледало
за обратно виждане с повишено
внимание, когато то е нагласено за
нощно виждане.
Ако не си осигурите добра
видимост назад докато шофирате,
това може да предизвика сблъсък,
причинявайки щети на вашия или
чужд автомобил, както и
наранявания.
MD020
MD019

За да намалите заслепяването
дръпнете лостчето от долната страна
на корпуса на огледалото.

Прозорците на вратите могат да се
отварят и затварят чрез завъртане на
ръчката на прозореца.
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Електрически прозорци

Работа със системата
Можете да задействате
електрическите прозорци, когато
ключът за запалване е в положение
ОN, като използвате бутоните за
прозорците на панела на всяка
врата.

{Предупреждение
Бъдете внимателни, когато
задвижвате електрическите
прозорци. Съществува риск от
нараняване, особено за децата.

За да вдигнете прозореца повдигнете
бутона.

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.

За да свалите прозореца натиснете
надолу бутона.
MD021

Електрическите прозорци могат да
бъде задействани при включено
запалване.
Можете да задействате бутона за
съответния прозорец като го
натиснете за да отворите или го
дръпнете за да затворите.

Отпуснете бутона, когато прозорецът
достигне желаното положение.
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{Предупреждение

Предпазна система за деца на
задните прозорци

Отопляемо задно стъкло /
Размразяване на чистачката

Подадени навън части от тялото
могат да бъдат ударени от
преминаващи обекти. Не
подавайте части от тялото навън.
Децата могат да задействат
електрическите прозорци и да се
прищипят.
Не оставяйте ключовете или деца
без надзор в автомобила.
Неправилната употреба на
електрическите прозорци може да
предизвика сериозно нараняване
или смърт.

MD022

Натиснете бутона v за да
деактивирате задните електрически
прозорци. За активиране
натиснете v отново.

MD023

Задейства се чрез натискане на
бутона +.
Отоплението работи при работещ
двигател и се изключва автоматично
след около
16 минути или при повторно
натискане на бутона.
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Внимание
Не използвайте остри инструменти
или абразивни препарати, когато
почиствате задното или предното
стъкло.
Старайте се да не драскате по
жиците на нагревателя и да не ги
повреждате, когато почиствате
задното или предното стъкло, или
работите около тях.

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.

{Предупреждение
Не нагласяйте сенниците така, че
да пречат на видимостта на пътя,
движението и други обекти.

Бележки
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Облегалки за глава
Облегалки за глава

Облегалки за глава ......................... 25
Предни седалки ............................... 26
Предпазни колани ........................... 29

Положение
{Предупреждение

Система на въздушните
възглавници ..................................... 32

Шофирайте само с правилно
нагласена облегалка за глава.

Предпазни детски седалки ............. 39

Свалени 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.

MD024

Средата на облегалката за глава
трябва да бъде на нивото на очите.
Ако при много високи пътници това
не е възможно, нагласете
облегалката в най-високо положение,
а при ниски пътници я нагласете в
най-ниско положение.
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Облегалки за глава на
предните седалки

Облегалки за глава на задните
седалки

Предни седалки

Регулиране на височината

Регулиране на височината

Положение на седалката
{Предупреждение
Шофирайте само с правилно
нагласена седалка.

MD025

MD027

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.

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

Изваждане

Изваждане

Натиснете фиксаторите и
издърпайте нагоре облегалката за
глава.

Натиснете фиксаторите и
издърпайте нагоре облегалката за
глава.

MD028
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 Седнете колкото е възможно
по-навътре в седалката.
Нагласете разстоянието между
седалката и педалите така, че
краката ви да са леко свити,
когато натискате педалите.
Плъзнете седалката на пътника
колкото е възможно по-назад.
 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 наклона от
около 25.
 Нагласете волана. Регулиране на
волана 3 61

 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.
 Нагласете облегалката за глава.
Облегалки за глава 3 27.
 Регулирайте височината на
предпазния колан. "Регулиране
височината на предпазния колан
за шофьора" в раздел
"Триточкови предпазни колани"
3 33.

Регулиране на седалката
{ Опасност
Не сядайте по-близо от 25 см
(10 инча) до волана за да
позволите безопасното надуване
на въздушната възглавница.

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

Облегалка на седалката

MD029

Дръпнете ръчката, плъзнете
седалката, освободете ръчката.

Височина на седалката

MD030

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

MD031

Завъртете регулиращото колело от
външната страна на седалката
докато я нагласите в желаното
положение.
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Отопление на предните
седалки

3. За да изключите отоплението на
седалката натиснете бутона
отново.
Продължителното използване на
най-високата степен не се препоръчва
за хора с чувствителна кожа.

Предпазни колани
Предпазни колани

Отоплението на седалките работи
при работещ двигател.

ME008

Бутоните за отопление на седалките
се намират в предната конзола.
За да затоплите седалките:
1. Завъртете ключа за запалване в
положение ON.
2. Натиснете бутона за седалката,
която желаете да затоплите.
Индикаторът в бутона ще светне.

MD033

При рязко увеличаване или
намаляване на скоростта на
автомобила предпазните колани се
заключват за да обезопасят пътниците.
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{Предупреждение
Поставяйте предпазния колан
преди всяко пътуване.
Пътниците, които не поставят
предпазните колани, застрашават
останалите пътници и самите себе
си в случай на инцидент.
Предпазните колани са предвидени за
ползване само от един човек в едно и
също време. Те не са подходящи за
лица под 12 годишна възраст или
такива по-ниски от 150 см.
Проверявайте периодично за
повреди и правилна функционалност
всички елементи от системата на
предпазните колани.
Подменете повредените компоненти
в сервиз. След произшествие
заменете в сервиз коланите и
задействалите се обтегачи на
предпазните колани.

Забележка
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 предпазните колани >.
Индикатори за предпазните колани
3 71.

Ограничители на силата на
обтягане на коланите
На предните седалки натоварването
върху тялото се намалява
посредством постепенното отпускане
на колана по време на сблъсък.

MD034

В случай на челен, страничен или
заден удар с определена сила
коланите на предните седалки се
затягат.
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{Предупреждение
Неправилното боравене (напр.
демонтиране или монтиране на
колани или закопчалки) може да
задейства обтегачите с риск от
нараняване.
Задействането на обтегачите се
обозначава със светване на
контролната

Забележка
Не закрепвайте и не поставяйте
аксесоари и други предмети в
зоната на действие на обтегачите
на предпазните колани.

Триточкови предпазни
колани
Поставяне

Не правете никакви промени по
компонентите на обтегачите на
коланите, тъй като това ще
направи невалидно разрешението
за ползването на автомобила.

лампа 9.
Контролна лампа за въздушните
възглавници и обтегачите на
предпазните колани 3 72.
Влезлите веднъж в действие
обтегачи на предпазните колани
трябва да се заменят в сервиз.
Обтегачите на предпазните колани
могат да се задействат само веднъж.

MD035

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.
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Регулиране височината на
предпазния колан за шофьора

Сваляне

MD036

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

{Предупреждение
Коланът не бива да ляга върху
твърди или чупливи предмети в
джобовете на дрехите ви.

MD038
MD037

1. Натиснете бутона.
2. 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
карате.

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

Предпазни колани на задните
седалки
Триточковият предпазен колан за
средната задна седалка може да се
изтегли от механизма за
автоматично прибиране, само ако
облегалката е заключена в най-задно
положение.
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Използване на предпазния
колан по време на бременност
{Предупреждение
Хоризонталната част на колана
трябва да минава колкото може
по-ниско около таза за да се
избегне натиск върху корема.
Предпазните колани са
предназначени за всички,
включително и за бременни жени.
Бременните жени, също както и
останалите пътници, са изложени на
риск от наранявания, ако не
използват предпазните колани.
Освен това, ако предпазният колан
е поставен правилно, е по-вероятно
нероденото дете да оцелее при
катастрофа.
За да си осигури максимална защита
бременната жена трябва да използва
триточковия предпазен колан.

Тя трябва да поставя хоризонталната
част на колана колкото се може пониско през времето на бременността.

Система на въздушните
възглавници
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.
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{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 да си осигурят 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.

Забележка
Управляващата електроника на
системата на въздушните
възглавници и обтегачите на
коланите се намира в областта на
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
задейства 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.

В случай, че въздушните
възглавници са се задействали, ви
препоръчваме воланът,
арматурното табло, всички
панелни части, уплътнението на
вратите, дръжките и седалките да
се демонтират от сервиз.
Задействането на въздушните
възглавници може да е
съпроводено от силен звук и дим.
Това са нормални явления и не
представляват опасност, но при
някои пътници могат да доведат
до кожно раздразнение. Ако
оплакването не премине, обърнете
се към лекар.
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{Опасност

ВНИМАНИЕ

Никога не позволявайте деца,
бебета, бременни жени, както и
възрастни или слаботелесни лица
да сядат на предната пътническа
седалка оборудвана с въздушна
възглавница.

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.

Освен това, не шофирайте 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.

Контролна лампа 9 за системите на
въздушните възглавници.
Контролна лампа за въздушните
възглавници и обтегачите на
предпазните колани 3 72.

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.
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{Предупреждение
Оптимална защита се оказва само
ако седалката е в правилно
положение.
Положение на седалката 3 28.
Поддържайте свободна зоната на
надуване на въздушните
възглавници.

ME066

Системата на предните въздушни
възглавници се задейства при удар
с определена сила в обозначената
зона. Запалването трябва да е
включено.

MD039

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.

Поставяйте правилно предпазния
колан. Само тогава въздушната
възглавница ще ви защити.
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Система на страничните
въздушни възглавници

ME067

MD040

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.

MD041

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

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

Система на въздушните
възглавници-завеси

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

ME067

MD042

Системата на въздушните
възглавници-завеси се състои от по
една въздушна възглавница от двете
страни на покривната рамка. Това
може да бъде установено от надписа
AIRBAG върху колоните на вратите.

Системата на въздушните
възглавници-завеси се задейства в
случай на страничен сблъсък с
определена сила. Запалването
трябва да е включено.
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{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.
MD043

По този начин значително намалява
рискът от нараняване на главата в
случай на страничен удар.

Превключвател за
включване и изключване на
въздушната възглавница
Системата на предната въздушна
възглавница за пътническата
седалка трябва да се деактивира, ако
на нея е необходимо да се монтира
детска предпазна система (седалка).
Системата на въздушните
възглавници-завеси, както и
системите на обтегачите на коланите
и системите на всички въздушни
възглавници за шофьора остават
активирани.

ME009

Системата на въздушните
възглавници за предния пътник може
да се деактивира посредством
ключалката отстрани на арматурното
табло, която се вижда при отворена
предна пътническа врата.
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{Предупреждение
Деактивирайте системата на
въздушните възглавници за
предния пътник, когато предната
пътническа седалка е заета от
дете.

V on = въздушните възглавници за
предния пътник са активни. Не могат
да се инсталират никакви детски
предпазни седалки.

Превключвател за включване и
изключване на въздушната
възглавница 3 73.

Активирайте системата на
въздушните възглавници за
предния пътник, когато предната
пътническа седалка е заета от
възрастен.
Използвайте ключа за запалване за
да изберете положението:
U off = въздушните възглавници за
предния пътник са деактивирани и
няма да се надуят в случай на
сблъсък. Контролната лампа U off
свети постоянно. Може да се
монтира детска предпазна седалка в
съответствие с таблицата.

Положението остава така до
следващата промяна. Контролна
лампа за деактивирани въздушни
възглавници.

ME010

Ако контролната лампа U off не
свети, това означава, че системите
на въздушните възглавници за
предния пътник ще се задействат в
случай на сблъсък.
Сменяйте статуса само при спрял
автомобил и изключено запалване.
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Предпазни седалки
за деца
Детски предпазни системи
(седалки)
Препоръчваме Ви предпазните
системи (седалки) на GM, които са
конструирани специално за този
автомобил.
Когато използвате детска предпазна
система (седалка) спазвайте долните
инструкции за употреба и инсталация,
както и тези придружаващи детската
предпазна седалка.
Винаги спазвайте местните и
държавните разпоредби. В някои
страни използването на детски
предпазни седалки (системи) е
забранено за определени места в
автомобила.

{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 от 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.

Избор на подходяща система
Вашето дете трябва да бъде
превозвано с лице към задната част
на автомобила дотогава, докато това
е възможно. Детската седалка трябва
да се смени, когато главата на детето
вече не се подпира добре на
височината на очите. Шийните
прешлени на детето са все още
много слаби и при катастрофа биха
били подложени на по-малко
натоварване, ако детето е в
полулегнало положение обърнато
към задната част на автомобила,
отколкото ако е седнало изправено.
Деца под 12 години или по-ниски от
150 см трябва да пътуват само в
подходяща детска предпазна
седалка.
По време на път никога не дръжте
детето в ръце или в скута си. Детето
трудно може да бъде удържано в
случай на сблъсък.
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Когато возите деца, използвайте
детска седалка, която отговаря на
теглото им.

Детска седалка, претърпяла
катастрофа, трябва да бъде
подменена.

Уверете се, че детската предпазна
седалка, която искате да
инсталирате е съвместима с типа на
автомобила.

Бебетата и децата трябва да
пътуват на задните места в детски
предпазни седалки.

Монтирайте детската предпазна
седалка само на подходящо място в
автомобила.
Позволявайте на децата да влизат и
излизат от автомобила само от тази
страна, която е по-отдалечена от
движението.
Когато детската предпазна седалка
не се използва, обезопасете детската
седалка с предпазния колан или я
извадете от автомобила.
Забележка
Не залепвайте нищо на детската
предпазна седалка и не я
покривайте с нищо.

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.
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Места за поставяне на детската седалка

Позволени варианти за монтиране на детска предпазна седалка
На предната пътническа седалка
Клас по тегло и възраст
Клас 0: до 10 кг

активирана въздушна
възглавница

деактивирана
въздушна възглавница

Върху задните
външни седалки

Върху задната
средна седалка

X

U1

U2

U

X

U1)

U2)

U

X

U1)

U2)

U

X

X

U

U

X

X

U

U

или до около 10 месеца
Клас 0+: до 13 кг
или до около 2 години
Клас I: от 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
1.

Само ако системите на въздушните възглавници за предната пътническа седалка са деактивирани. Ако детската предпазна седалка е
обезопасена с триточков предпазен колан, уверете се, че излизащият от горната точка на закрепване предпазен колан минава отпред.
2. Седалка със скоби за монтиране ISOFIX и Top-thether.

U: Универсално подходяща в съчетание с триточков предпазен колан на седалката.
X: При този тегловен клас не се разрешават никакви детски седалки.
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Позволени варианти за монтиране на детска предпазна седалка ISOFIX
Клас по тегло

Клас по ръст

На предната
Приспособление пътническа седалка

На задните
външни седалки

На задната
средна седалка

Клас 0: до 10 кг

E

ISO/R1

X

IL1

X

Клас 0+: до 13 кг

E

ISO/R1

X

IL1)

X
X

Клас I: от 9 до 18 кг

D

ISO/R2

X

IL1)

C

ISO/R3

X

IL1)

X
X

D

ISO/R2

X

IL1)

C

ISO/R3

X

IL1)

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

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.

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 седалки ISOFIX.
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Клас по ръст и способ на закрепване на системите ISOFIX
A - ISO/F3: Гледаща напред детска предпазна седалка за деца с максимален ръст в тегловен клас от 9 до 18 кг.
B - ISO/F2: Гледаща напред детска предпазна седалка за по-малки деца в тегловен клас от 9 до 18 кг.
B1 - ISO/F2X: Гледаща напред детска предпазна седалка за по-малки деца в тегловен клас от 9 до 18 кг.
C - ISO/R3: Гледаща назад детска предпазна седалка за деца с максимален ръст в тегловен клас до 13 кг.
D - ISO/R2: Гледаща назад детска предпазна седалка за по-малки деца в тегловен клас до 13 кг.
E - ISO/R1: Гледаща назад детска предпазна седалка за малки деца в тегловен клас до 13 кг.
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Детски предпазни седалки
(системи) Isofix

MD167

В миналото детските предпазни
седалки се закрепваха за седалките
на автомобила с предпазни колани.
В резултат на това детските седалки
често се монтираха неправилно или
твърде хлабаво, за да предпазят
добре детето.

Сега Вашият автомобил е оборудван
с ISOFIX държачи за долно
захващане към местата на двете
външни задни седалки и с държачи
за горно привързване от двете
страни на задния елемент в
багажното отделение, позволявайки
по този начин детската седалка да се
закрепи директно към задните
седалки.
За да монтирате детска предпазна
седалка оборудвана с ISOFIX
държачи за долно захващане и
такива за горно привързване,
следвайте инструкциите
придружаващи детската седалка.

Ако имате въпроси или съмнения,
дали сте монтирали правилно
детската седалка, свържете се с
нейния производител. Ако все още
имате проблеми с монтажа на
детската седалка в автомобила,
препоръчваме ви да се обърнете към
оторизиран сервиз.
Монтиране на детски седалки
(системи) ISOFIX
1. Изберете едно от задните
външни места за монтиране на
детската седалка.

Моля, отделете време да прочете
внимателно и следвайте стриктно
всички инструкции на следващите
страници, както и инструкциите,
приложени към детската седалка.
Сигурността на Вашето дете зависи
от това!

MD170
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2. Намерете мястото на двата
долни държача.
Мястото на всеки от долните
държачи е отбелязано с кръг в
долния край на облегалката на
задната седалка.
3. Уверете се, че няма други
предмети около долните
държачи, включително
закопчалки на предпазните
колани или самите предпазни
колани. Чуждите предмети могат
да попречат на правилното
закрепване на детската седалка
към държачите.
4. Поставете детската седалка на
мястото над двата долни
държача и я закрепете към
държачите, като спазвате
инструкциите приложени към нея.
5. Нагласете и затегнете детската
седалка според инструкциите,
приложени към нея.

ВНИМАНИЕ
Неизползваната детска предпазна
седалка може да се премести напред.
Извадете детската седалка, ако
не я ползвате или я обезопасете
с предпазен колан.

Забележка
Предпазният колан, както и
детската седалка могат да се
загреят прекомерно в затворен
автомобил, затова проверете
повърхността на седалката и
закопчалките преди да сложите
детето в нея.

{ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте долните държачи и
горните звена за закрепване
ISOFIX само по предназначение.
Долните държачи и горните звена
за закрепване ISOFIX са
предназначени единствено за
закрепване на детски седалки
оборудвани с присъединителни
възли за долни и горни държачи.
Не използвайте долните и горните
държачи ISOFIX за закрепване на
предпазни колани за възрастни,
ремъци, или други елементи от
оборудването на автомобила.
Използването на долните и горните
държачи ISOFIX за закрепване на
предпазни колани за възрастни,
ремъци, или други елементи от
оборудването на автомобила няма
да осигури надеждна защита при
сблъсък и може да причини
наранявания и да доведе дори до
смърт.
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{ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Поставянето на детска предпазна
седалка на мястото за предния пътник
може да доведе до сериозни
наранявания или смърт.
Никога не поставяйте детска седалка,
обърната с гръб към посоката на
движение, върху предната пътническа
седалка на автомобил оборудван с
въздушна възглавница за предния
пътник.
Дете седнало в детска седалка с гръб
към посоката на движение и поставена
на предната седалка може сериозно да
бъде наранено, ако въздушната
възглавница за предния пътник се надуе.
Поставяйте детската седалка обърната
с гръб към посоката на движение върху
задната седалка.
Детската седалка обърната с лице към
посоката на движение трябва да се
поставя по възможност върху задната
седалка.
Изтеглете седалката на предния
пътника докрай назад, когато поставяте
детска седалка там.

Възможно е пълноразмерни детски
предпазни седалки разположени с
гръб по посока на движението да
не могат да бъдат инсталирани.
Обърнете се към вашия дилър за
информация относно подходящите
детски предпазни седалки.

Детски седалки
тип Top-tether

Монтиране на детски седалки със
звена за долно и горно закрепване
(Top-tether) ISOFIX

MD168

За да получите достъп до горните
звена за закрепване направете
следното:
1. Извадете покривалото на
багажното отделение.
2. Закачете скобата на ремъка за
горното звено на детската
седалка към горното звено, като
се уверите, че ремъкът не е
усукан.
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Ако седалката, към която ще
закрепвате има регулируема
облегалка за глава и използвате
двоен ремък, прекарайте ремъка
около облегалката за глава
Ако седалката, към която ще
закрепвате има регулируема
облегалка за глава и използвате
единичен ремък, повдигнете
облегалката за глава и
прекарайте ремъка под нея,
между стеблата й.
3. Затегнете ремъка за закрепване
на детската седалка според
инструкциите приложени към нея.
4. Натиснете и дръпнете детската
седалка след монтажа за да се
уверите, че е надеждно
закрепена.

MD175

{ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че скобата на
свързващия ремък на детската
седалка е добре закачена към
горното звено.
Неправилното закачване може да
направи закрепването към горното
звено неефективно.

Бележки
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Съхраняване
на вещи
Отделения за вещи ......................... 49
Места за багаж/товар...................... 52

Отделения за вещи

Отделение за монети

Отделение за съхранение на
вещи в арматурното табло
Отделение за вещи под
арматурното табло

Допълнителни аксесоари за
съхраняване на вещи...................... 54
Система за превоз на багаж на
покрива............................................. 54
Информация относно
транспортирането на товари .......... 55

ME011

Използва се за съхранение на
монети на едно място.

MD044

Отделението е предназначено
за дребни предмети и др.
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Жабка

Поставки за чаши

ME012
MD047

За да я отворите дръпнете дръжката.

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

MD049

Поставките за чаши се намират в
предната конзола и в задната част на
централната конзола.

Съхраняване на вещи 55

{Предупреждение

Кутия за очила

Кутия под седалката

Не дръжте непокрити чаши
съдържащи гореща течност в
поставките за чаши докато
автомобилът е в движение. Може
да се изгорите, ако горещата
течност се разлее. Такова изгаряне
на водача може да доведе до
загуба на контрол над автомобила.
За да се намали рискът от
нараняване в случай на рязко
спиране или сблъсък, не дръжте в
поставките за чаши непокрити или
необезопасени бутилки, чаши,
канчета и др. докато автомобилът
е в движение.

MD051

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

MD052

За да използвате кутията под
предната пътническа седалка,
издърпайте предния край на кутията
нагоре и след това в посока към
арматурното табло. Натиснете
кутията назад към седалката, за да я
приберете.
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Места за багаж/товар

ЗАБЕЛЕЖКА
За да осигурите достатъчно
пространство за сгъването на
задните седалки плъзнете
предните седалки напред и
изправете облегалките им.

Багажно отделение
Сгъване на задните облегалки
{Предупреждение
Не поставяйте багаж или други
товари по-високо от нивото на
предните седалки.
Не позволявайте на пътниците да
седят на сгънатите облегалки,
докато автомобилът се движи.
Има опасност неукрепения багаж
или пътниците седнали върху
сгънати облегалки да бъдат
подхвърляни във вътрешността на
автомобила или да изхвърчат от
него при внезапно спиране или
катастрофа.
Това може да причини сериозни
наранявания или смърт.

MD164

За да сгънете облегалките на
задните седалки поотделно:
1. Дръпнете нагоре ремъка
(1 или 2), намиращ се под
предната част на задната
седалка, за да я освободите. Ако
задните седалки в автомобила са
оборудвани с облегалки за глава,
те трябва да бъдат свалени.
2. Направлявайте освободената
задна седалка докато я нагласите
в изправено положение.

MD053
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За да върнете обратно задните
седалки, нагласете задната част на
седалката на мястото й, като при
това внимавате предпазните колани
да не бъдат усукани или защипани
под седалката, след което натиснете
предната част на седалката силно
надолу, докато се заключи.

Внимание

MD165

3. Издърпайте освобождаващия
бутон в горната част на
облегалката на задната седалка и
я сгънете напред и надолу.
4. Нагласете предните седалки до
желаната позиция.
За да върнете облегалката в
изправено положение повдигнете я и
я натиснете силно на мястото й.
Проверете дали предпазните колани
не са притиснати от закопчаващата
планка.

Когато връщате задната облегалка
в изправено положение, поставете
задния предпазен колан и
закопчалките между задната
облегалка и една седалищна част.
Уверете се, че задният предпазен
колан и закопчалките не са
притиснати под задната седалка.
Уверете се, че предпазните колани
не са усукани или прищипнати от
облегалката и са поставени в
правилното им положение.

{Предупреждение
Уверете се, че облегалките на
задните седалки са изправени и
заключени правилно, преди
пътниците да седнат на задната
седалка.
Не дърпайте освобождаващия
бутон в горната част на
облегалката, докато автомобилът
се движи.
Това може да причини
наранявания или проблеми на
пътниците.
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Внимание

{Предупреждение

Сгъването на задна седалка при
поставени предпазни колани може
да повреди седалката или
коланите.

Никога не позволявайте на
пътниците да седят на сгънатите
облегалки докато автомобилът се
движи, тъй като това не е правилно
седящо положение и не могат да се
ползват предпазни колани.

Преди сгъване на облегалката на
задна седалка винаги откопчавайте
коланите и ги връщайте в тяхното
нормално прибрано положение.

Това може да доведе до сериозни
наранявания или смърт при
произшествие или внезапно
спиране.
Предметите превозвани върху
сгънатите седалки не бива да се
подават над горния ръб на
предните облегалки. Това може да
позволи плъзване на товара в
посока напред и да причини
наранявания и щети при внезапно
спиране.

Допълнителни
аксесоари за
съхраняване на вещи
Мрежа за багаж
Можете да превозвате малки товари
с помощта на допълнителната мрежа
за багаж.
За да поставите мрежата, закачете
халките намиращи се в двата края на
горната част на мрежата към двата
държача на задния панел.

Внимание
Мрежата за багаж е предвидена за
малки товари. Не превозвайте
тежки предмети в мрежата за
багаж.
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Система за превоз на
багаж на покрива
Багажник на покрива
От съображения за безопасност и
избягване повредата на покрива,
препоръчваме да използвате
багажник одобрен за дадения
автомобил.
Ако се опитвате да превозвате товар,
който е по-дълъг или по-широк от
покривния багажник, съществува
опасност въздушният поток да го
захване по време на движение.
Това може да предизвика загуба на
контрол над автомобила. Товарът
откъснат от покрива на автомобила
може да доведе до катастрофа на
вашия или на други автомобили, и да
предизвика щети. Никога не
пренасяйте товар по-дълъг или поширок от покривния багажник.

Максималното натоварване (заедно с
теглото на допълнителните прътове
за багаж на покрива) за покривните
рейки е 50 кг. Не надхвърляйте
максимално допустимия товар,
когато товарите вашия автомобил.
В автомивки сваляйте от покрива
допълнителните прътове и багажа в
случай, че има такива на покривния
багажник.

Информация относно
транспортирането на
товари
Информация относно
транспортирането на товари
 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,
най-тежките предмети трябва да
се поставят най-отдолу.
 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.
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 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 карайте с отворено багажно
отделение.
 Полезният товар е разликата
между допустимото брутно тегло
на автомобила
(идентификационна табелка
3 185) и теглото на празния
автомобил.

За повече подробности относно
теглото на празния автомобил
направете справка с раздела за
техническите данни.
Теглото на празния автомобил
включва и средните тегла на
шофьора (68 кг), багажа (7 кг) и
всички работни течности (при
резервоар зареден на 90%).
Допълнителното оборудване и
аксесоари 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.
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Прибори и органи
за управление

Органи за управление
Регулиране на волана

Ако при регулиране на волана или
при заключен лост се получи силен
удар по посока оста на кормилната
колона, това може да доведе до
повреда на частите свързани с
волана.

Органи за управление..................... 57
Предупредителни светлини,
измервателни уреди и контролни
индикатори (лампи) ......................... 64
Борден компютър ............................ 71

ME013

Отключете лоста, нагласете волана,
блокирайте лоста и проверете дали е
заключен добре.
Регулирайте волана само при
неподвижен автомобил.

Внимание
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Бутони за управление върху
волана

Клаксон

Чистачки/система за
измиване на предното
стъкло
Чистачки на предното стъкло

ME015
ME014

Системата Инфотейнмънт може да
се командва чрез бутоните върху
волана.
Допълнителна информация можете
да намерите в инструкциите за
употреба на системата
Инфотейнмънт.

Натиснете Y
ME016

За да включите чистачките на
предното стъкло, завъртете ключа за
запалване в положение ON и
преместете лоста за чистачките и
измиването нагоре.
Изключено : Системата е
изключена.
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INT : Интервален режим.
LO : Непрекъснато бърсане с ниска
скорост.
HI : Непрекъснато бърсане с висока
скорост.
За еднократно избърсване при
изключени чистачки бутнете леко
лоста на чистачките към позиция INT
и го отпуснете. Когато отпуснете
лоста, той автоматично ще се върне
в нормална позиция. Чистачките ще
направят един цикъл.
Режим "Замъгленост" на
чистачките
За да задействате еднократно
чистачките в случай на лек дъжд или
мъгла, леко бутнете лоста за
чистачките и измиването на предното
стъкло към позиция INT и го
отпуснете.
Когато отпуснете лоста, той
автоматично ще се върне в нормална
позиция.
Чистачките ще направят един цикъл.

Внимание

Система за миене на предното
стъкло

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. Пускане на чистачките
при замръзнали пера може да
повреди мотора на чистачките.

ME017

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

Чистачка/система за
измиване на задното стъкло

Недостатъчната видимост за водача
може да предизвика катастрофа, водеща
до нараняване, повреда на автомобила и
други щети.

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
чистачките и да се стигне до
скъпоструващ ремонт.

Не пускайте чистачката, когато стъклото
на задната врата е сухо, заснежено или
заледено.
Използването на чистачката при
заснежено и заледено стъкло може да
повреди перото, мотора на чистачката и
стъклото.

{Предупреждение
Не пръскайте стъклото с
почистваща течност при минусови
температури.
Използването на почистващата
течност и чистачките може да
доведе до произшествие при
студено време, тъй като
почистващата течност може да се
заледи върху студеното стъкло и
да попречи на видимостта.

Внимание

ME018

За да задействате чистачката и
измиването на стъклото на задната
врата бутнете лоста към
арматурното табло. Ако го бутнете
веднъж, чистачката започва да
работи непрекъснато с ниска скорост.
За да напръскате стъклото с
почистваща течност бутнете лоста
още веднъж.

Преди да пуснете чистачката в студено
време, проверете дали перото й не е
замръзнало за стъклото. Пускане на
чистачката при замръзнало перо може
да повреди мотора на чистачката.
Не пръскайте с почистваща течност
стъклото на задната врата при минусови
температури.
Затоплете стъклото на задната врата
преди да задействате измиването му.

Прибори и органи за управление 65

Внимание

Часовник

Настройката приключва няколко
секунди след нагласяне на времето
без да се необходими допълнителни
операции.

Ако стъклото на задната врата е
заледено, почистващата течност
може да замръзне и да попречи на
видимостта.

Електрически контакти

Не пускайте системата за измиване
на стъклото на задната врата за
повече от няколко секунди, или
когато резервоарът за измиващата
течност е празен. Това може да
доведе до прегряване на мотора на
чистачката и да се стигне до
скъпоструващ ремонт.

ME065

Времето е показано на дисплея.
Нагласяне на време
Натиснете бутона CLOCK (часовник)
на дисплея за повече от 1 секунда.
Когато цифрата за часа започне да
мига, нагласете часа с помощта на
бутона CLOCK.
След около една секунда минутите
започват автоматично да мигат нагласете минутите с помощта на
бутона CLOCK.

ME073

В предната конзола има
електрически контакт с напрежение
12V.
Не надхвърляйте максималната
мощност от 120 вата.
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При изключено запалване
електрическият контакт се
деактивира.

Запалка

Внимание
Прегряването на запалката може
да повреди нагревателя, както и
самата запалка.

Освен това електрическият контакт
се деактивира и при ниско
напрежение на акумулатора.

Не оставяйте запалката вътре,
след като загрее. Това може да
предизвика прегряване на
запалката.

Не свързвайте никакви
електроподаващи аксесоари, напр.
зарядни устройства или батерии.
Не повреждайте контактите като
използвате неподходящи щепсели.
ME019

За да задействате запалката
завъртете контакта на запалването в
положение ACC или ON и натиснете
запалката докрай навътре.
Запалката ще изскочи автоматично,
когато е готова за употреба.

Неизправности в действието на
запалката могат да създадат
опасности. Ако запалката не
изскочи навън в рамките на
25 секунди, извадете я и се
обърнете към сервиз за поправка.
Препоръчваме ви да се
консултирате с вашия оторизиран
сервиз. Тя може да причини
наранявания или щети на
автомобила.
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{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 поради повишаване
на температурата в купето и
багажника.
Не оставяйте и не дръжте в
автомобила огнеопасни и
експлозивни вещества.

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.

Внимание

Пепелници

Цилиндърът на включената
запалка може да стане много
горещ.
Не докосвайте цилиндъра на
запалката и не позволявайте на
деца да боравят или да си играят с
нея.
Нагорещеният метал може да
причини персонални наранявания
и щети по автомобила и други
обекти.

ME020
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Внимание
Цигарите и други запалителни
материали могат да предизвикат
пожар.
Не поставяйте хартия и други
запалими предмети в пепелника.

Предупредителни
светлини,
измервателни уреди и
контролни индикатори
(лампи)

Километражен брояч

Скоростомер

Огънят от пепелника може да
причини наранявания на
пътниците, както и да нанесе щети
на автомобила и на други обекти.
Подвижният пепелник може да се
поставя в гнездата за напитки.

ME022

Километражният брояч показва колко
километра или мили е изминал
Вашият автомобил.

За да отворите пепелника
повдигнете леко капака му. След
употреба затворете капака добре.
За да извадите пепелника за
почистване, леко завъртете горната
му част в посока обратна на
часовниковата стрелка и го извадете.

ME021

Показва скоростта на автомобила.

Има два независими дневни
километражни брояча, измерващи
разстоянието, което автомобилът е
изминал от последното нулиране.
Дневните километражни броячи А и В
могат да бъдат превключвани чрез
натискане на бутона TRIP.
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Горивомер

ЗАБЕЛЕЖКА

{Опасност

За да нулирате всеки един от
дневните километражни броячи
натиснете бутона TRIP за повече
от 2 секунди.

Преди да заредите с гориво спрете
автомобила и изключете двигателя.

Сервизен дисплей

Оборотомер

Контролни индикатори (лампи)

ME024

Показва нивото на горивото в резервоара.
Никога не допускайте резервоарът да
се изпразни докрай.

Показва оборотите на двигателя за
минута.

Поради останало гориво в резервоара,
при пълно зареждане може да се
окаже, че количеството на долятото
гориво е по-малко от специфицирания
капацитет на резервоара.

На всяка предавка карайте,
доколкото е възможно, при ниски
обороти на двигателя.

Люлеенето на горивото в резервоара
кара стрелката да се мести, когато
спирате, ускорявате или завивате.

ME023

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:
червен = опасност, важно напомняне
жълт = предупреждение,
информация, неизправност
зелен = потвърждение на активиране
син = потвърждение на активиране
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Контролни лампи (индикатори) в арматурното табло

ME025
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Контролни индикатори
в централната конзола

Смяна на електрически крушки 3 144.
Предпазители 3 151.
Сигнали при завой и смяна на
платното 3 82.

Индикатори за незакопчани
предпазни колани
Индикатори за незакопчани
предпазни колани на предните
седалки
> за шофьорската седалка свети или
мига в червено.
ME010

Мигач
G мига в зелено.
Мига
Контролната лампа мига при включен
мигач или аварийни
предупредителни светлини.
Бързо мигане
Неизправност в мигач или в
съответния предпазител.

C за предната пътническа седалка

свети или мига в червено, когато
седалката е заета.

1. След завъртане на контакта на
запалването в положение ON,
контролният индикатор свети
докато предпазният колан не
бъде закопчан.
2. След като двигателят заработи,
контролният индикатор мига в
продължение на 100 секунди,
след което започва да свети
постоянно и остава така докато
предпазният колан не бъде
закопчан.
3. Ако автомобилът измине повече
от 250 м или скоростта му
надвиши 22 км/ч и предпазният
колан все още не закопчан,
контролният индикатор започва
да мига и в продължение
на 100 секунди звучи
предупредителен зумер.
След 100 секунди индикаторът
започва да свети постоянно и остава
така, докато предпазният колан не
бъде закопчан, а зумерът спира.
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Индикатори за незакопчани
предпазни колани на задните
седалки
> за задните седалки светят или
мигат в червено.
1. Когато двигателят работи и
всички врати са затворени,
а скоростта на автомобила
е по-ниска от 10 км/ч,
индикаторите за незакопчани
предпазни колани на задните
седалки светят докато
предпазните колани бъдат
закопчани. Това е валидно и в
случай, че седалките не са заети.

2. Ако скоростта на автомобила е
по-висока от 10 км/ч и всички
врати са затворени, индикаторите
за незакопчани предпазни колани
на задните седалки остават да
светят в продължение на 35
секунди, след което изгасват
независимо от това дали задните
седалки са заети. При
закопчаване на даден предпазен
колан на задна седалка,
индикаторът за другия
незакопчан предпазен колан
остава да свети в продължение
на 35 секунди.
3. Ако статуса на който и да е от
задните предпазни колани се
смени от закопчан на незакопчан,
когато скоростта на автомобила е
по-висока от 10 км/ч и всички
врати са затворени, индикаторът
на съответния колан започва да
мига и остава така докато
коланът не бъде закопчан - освен
това прозвучава и четирикратен
предупредителен сигнал.

Триточкови предпазни колани 3 33.

Контролна лампа за
въздушните възглавници и
обтегачите на предпазните
колани
9 свети в червено.
При включване на запалването
контролната лампа светва за няколко
секунди. Ако не светне, ако не
изгасне след няколко 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.
Неизправност в автомобила или
задействането на обтегачите на
предпазните колани или въздушните
възглавници могат да бъдат
обозначени с непрекъснато светене
на 9.

Прибори и органи за управление 73

{Предупреждение
Причината за неизправността
трябва да се отстрани незабавно в
сервиз.
Система на въздушните възглавници
3 35.
"Обтегачи на предпазните колани" в
раздел "Предпазни колани" 3 31.

Контролна лампа за
включена и изключена
въздушна възглавница

Контролна лампа за
зареждащата система
" свети 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.
Потърсете помощта на сервиз.

V за въздушната възглавница за
предния пътник свети в жълто.

Контролен индикатор за
неизправност

Когато контролната лампа свети,
въздушната възглавница за предния
пътник е активирана.

* свети в жълто.

U за въздушната възглавница за
предния пътник свети в жълто.
Когато контролната лампа свети,
въздушната възглавница за предния
пътник е деактивирана.

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

Свети, когато ръчната спирачка е
освободена, ако нивото на
спирачната течност е прекалено
ниско, или ако има неизправност в
спирачната система.
Спирачна течност 3 141.

{Предупреждение
Не карайте, когато
предупредителната лампа за
спирачната система свети.
Това може да означава, че
спирачките не функционират
нормално.
Карането с неизправни спирачки
може да предизвика катастрофа,
водеща до наранявания на
пътниците, повреда на автомобила
и други щети.

Предупредителна лампа за
спирачната система

Светва при включване на
запалването, ако механичната ръчна
спирачка е натегната.

J свети в червено.

Ръчна спирачка 3 122.
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Предупредителна лампа за
антиблокиращата спирачна
система (ABS)
! 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
(ABS) 3 121.

Контролна лампа за
електронния стабилизиращ
контрол (ESC)
G 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.
Мига
Системата е активно включена.
Мощността на двигателя може да
намалее и спирачките на автомобила
автоматично леко да се задействат.

Контролна лампа за
електронния стабилизиращ
контрол (ESC)

Тази лампа ви информира за
прегряване на охлаждащата течност
на двигателя.
Ако сте използвали автомобила при
нормални условия на движение,
отбийте от пътя, спрете автомобила
и оставете двигателя да работи на
празен ход за няколко минути.
Ако предупредителната лампа не
изгасне, изключете двигателя и при
първа възможност се обърнете към
сервиз. Препоръчваме ви да се
консултирате с вашия оторизиран
сервиз.

Свети, когато системата е
деактивирана.

Контролна лампа
за налягането на маслото
в двигателя

Предупредителна лампа за
температурата на
охлаждащата течност

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

g свети в жълто.

C свети в червено.

: свети в червено.
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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.
Ако контролната лампа за
налягането на маслото в двигателя
светне по време на движение,
отбийте от пътя, спрете двигателя и
проверете нивото на маслото.

{Предупреждение

Проверете нивото на маслото преди
да търсите друга причина.
Двигателно масло 3 136.

Предупредителна лампа за
ниско ниво на горивото
. свети в жълто.
Свети, когато нивото на горивото в
резервоара е прекалено ниско.

Внимание
Не оставяйте автомобила без
гориво.
Това може да повреди
катализатора.

Превключване между дълги и къси
светлини 3 80.

Контролен индикатор за
светлината за мъгла
# свети в зелено.
Свети, когато предните фарове за
мъгла са включени.
Предни фарове за мъгла 3 82.

Контролен индикатор за
задната светлина за мъгла
s свети в жълто.
Свети, когато задната светлина за
мъгла е включена.
Задна светлина за мъгла 3 82.

При изключен двигател, за спиране
и за въртене на волана се изисква
значително по-голямо усилие.

Катализатор 3 118.

Не изваждайте ключа докато
автомобилът не спре напълно, в
противен случай воланът може да
се заключи неочаквано.

3 свети в синьо.

Контролен индикатор за
включени дълги светлини
Свети при включени дълги светлини и
при включване на светлинния клаксон.

Контролен индикатор за
открехната врата
L свети в червено.
Свети при отворена врата или
отворен багажник.
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Борден компютър

Разстоянието, което може да бъде
изминато с оставащото гориво →
Средна скорост → Времетраене на
пътуването → Околна температура
→ Разстоянието, което може да бъде
изминато с оставащото гориво

Борден компютър

Разстоянието, което може да
бъде изминато с оставащото
гориво

ME027
ME026

Бордният компютър дава на водача
пътна информация като напр.
разстояние, което може да бъде
изминато с оставащото гориво,
околна температура, средна скорост
и пропътувано време.
При всяко натискане на бутона
MODE дисплеят се променя в
следния ред:

Този режим показва изчисленото
разстояние, което може да бъде
изминато с горивото оставащо в
резервоара.
Обхватът е от 50 до 999 км.
Бордният компютър може да
регистрира "резервното" гориво,
когато то е поне 4 литра.
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Ако зареждате с гориво при откачен
акумулатор или наклонен автомобил,
показанията на бордния компютър
може да са неверни.
Когато разстоянието, което може да
бъде изминато с оставащото гориво
е по-малко от 50 км, на дисплея се
показва мигаща индикация "---".
Действителното разстояние може да
е различно в зависимост от дадения
стил на шофиране.

Разстоянието, което може да бъде
изминато с оставащото гориво
може да се променя в зависимост
от шофьора, пътната обстановка и
скоростта на автомобила, тъй като
то е изчислено спрямо променяща
се ефективност на използване на
горивото.

Средна скорост

Средната скорост се отчита при
работещ двигател, дори и когато
автомобилът не се движи.
Обхватът на средната скорост
е от 0 до 180 км/ч.
За да нулирате средната скорост
натиснете бутона MODE за повече
от 1 секунда.

Времетраене на пътуването

ЗАБЕЛЕЖКА
Като допълнително устройство
бордният компютър може да дава
разлики в сравнение с
действителното разстояние
изминато с оставащото гориво,
което се дължи на конкретните
обстоятелства.
ME028
MD069

Този режим показва средната
скорост.

Този режим показва общата
продължителност на пътуването.
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За да нулирате времетраенето на
пътуването, натиснете бутона MODE
за повече от 1 секунда.

Околна температура

Показаната външна температура
може да се различава от
действителната в зависимост от
пътните условия.

Времетраенето на пътуването се
отчита при работещ двигател, дори и
когато автомобилът не се движи.

ЗАБЕЛЕЖКА

Времетраенето на пътуването се
инициализира на 0:00 след като
достигне 99:59.

ME029

Този режим показва външната
температура.
Обхватът на температурата
е от -30 до 70 °C (от -22 до 158 °F).
Външната температура не се
променя веднага както при
обикновения термометър, тъй като
това може да предизвика смущение
по време на движение.

Изчисленото разстояние, което
може да бъде изминато с
наличното гориво, средната
скорост, както и околната
температура може да се
различават от действителните в
зависимост от условията на
движение, начина на шофиране и
скоростта на автомобила.
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Светлини

Външни светлини

Изключено: Изключване на всички
светлини.

Външни светлини ............................ 75

Органи за управление на
външните светлини

; : Включване на задните светлини,
осветлението на регистрационния
номер и осветлението на
арматурното табло.

Вътрешни светлини......................... 79
Светлинни функции......................... 80

2 : Включване на късите светлини и
всички гореизброени светлини.
Предните светлини се изключват
автоматично при отваряне на
шофьорската врата, ако ключът за
запалване е завъртян в положение
LOCK.

MD071

За да включите или изключите
предните и задните светлини,
завъртете края на комбинирания
превключвателен лост.
Превключвателят за светлините има
три позиции, активиращи различни
светлинни функции, както следва:
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Превключване между дълги
и къси светлини

ЗАБЕЛЕЖКА
Индикаторът за предни дълги
светлини свети, когато предните
фарове са включени на дълги
светлини.

Примигване при
изпреварване

{Предупреждение

MD072

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

Винаги превключвайте на къси
светлини, когато наближавате
идващ автомобил или настигате
друг автомобил. Дългите светлини
могат за момент да заслепят
другите водачи, което може да
предизвика катастрофа.

MD073

Когато отпуснете лоста, той ще се
върне в нормална позиция. Дългите
светлини ще светят докато
задържате комбинирания лост
дръпнат към себе си.
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Регулиране на обсега
(светлинния сноп) на
предните фарове

2= всички седалки заети и товар в
багажника

Аварийни предупредителни
светлини

3 = шофьорската седалка заета и
товар в багажника

Предни фарове при
пътуване в чужбина
Асиметричните къси светлини
увеличават видимостта в края на
пътното платно от страната на
предния пътник.

ME030

Настройване на обсега на предните
фарове съобразно натоварването на
автомобила, с цел избягване на
заслепяването: завъртете копчето в
необходимото положение.
0 = заети предни седалки
1 = всички седалки заети

При пътуване обаче в страни с
обратна организация на движението,
за избягване на заслепяването
пренастройте предните фарове.

MD074

Регулирайте фаровете в сервиз.

Включват се с бутона |.

Дневни светлини (DRL)

За да включите аварийните мигащи
светлини, натиснете техния бутон.

Дневните светлини увеличават
видимостта на автомобила през
деня.
Задните светлини не се включват.

За да изключите аварийните мигащи
светлини, натиснете бутона отново.
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Сигнали при завой и смяна
на платното

Предни фарове за мъгла

Задна светлина за мъгла

MD076
MD075

лост нагоре = десен мигач
лост надолу = ляв мигач
При преместване на лоста зад
точката на противодействие мигачът
се включва за постоянно. При
изправяне на волана мигачът се
изключва автоматично.

За да включите предните фарове за
мъгла късите светлини трябва да са
включени.
Завъртете пръстена в средата на
комбинирания лост на позиция ОN
(включено).
За да изключите фаровете за мъгла,
завъртете пръстена на позиция OFF
(изключено).

ME031

За включване на задната светлина за
мъгла завъртете края на лоста за
превключване на чистачките при
включени къси светлини.
За изключване на задната светлина
за мъгла завъртете отново края на
лоста.
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Светлини за заден ход

Вътрешно осветление

Светлините за заден ход светват при
включено запалване и включване на
предавката за заден ход.

Вътрешно осветление

ЗАБЕЛЕЖКА

Вътрешно осветление
(комфортни функции)

Акумулаторът може да се изтощи,
ако светлините се оставят
продължително включени.

R : винаги изключено, дори и когато
вратите са отворени.

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

MD077

Действие на бутона:
( : винаги включено до ръчно
изключване.
M : автоматично включване при
отваряне на врата и изключване,
след като всички врати са затворени.
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Светлинни функции
Защита на акумулатора от
изтощаване
Изключване на електрическите
светлини
Пестенето на акумулатора
предотвратява изтощаването му.
Светлините се изключват
автоматично при отваряне на
шофьорската врата, ако ключът за
запалване е завъртян в положение
LOCK или ACC.
Вътрешното осветление не е
засегнато от тази функция.
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Система
Инфотейнмънт
Въведение........................................ 81
Радио................................................ 85
Звукоизточници ............................... 88

Въведение

 Натиснете от [1] до [6] за да
въведете четирицифрения код.

Защита от кражба

 Натиснете от [1] до [6] за да
потвърдите кода.

Системата за сигурност предпазва
радиото от кражба.
След записването на
идентификационния (ID) код с
помощта на функцията за предпазно
заключване, дори и да бъде
откраднат и инсталиран някъде
другаде, апаратът не може да бъде
използван, ако записаният
идентификационен код не бъде
въведен.

Настройване на предпазното
заключване (регистриране на
ID код)
Изключете радиото.

 Радиото показва "security on"
(предпазната функция включена).
ID кодът ще се регистрира и
апаратът ще се изключи.

Освобождаване на
предпазното заключване
Изключете радиото.
 Радиото показва "Security Unlock"
(предпазната функция
изключена).
Това временно изключва
предпазната функция.
Радиото може да се използва.

 Натиснете [POWER] задържайки
едновременно натиснати [INFO] и
[4].

 Натиснете [POWER] задържайки
едновременно натиснати [INFO] и
[4] в режим на изключена
предпазна функция.

 Установява се режим за
регистриране на ID код.

 Установява се режим за
регистриране на ID код.
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 Натиснете от [1] до [6] за да
въведете четирицифрения код.
 Радиото показва "security off"
(предпазната функция
изключена).
Ако въведеният код съвпада с
регистрирания код, предпазното
заключване се освобождава и
радиото се изключва.
Забележка
Функцията за защита от кражба
може да се активира след
настройка извършена от дилъра.
Ако възникнат проблеми, свържете
се с дилъра.
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Обзорен преглед

ME070
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1. [POWER]
• При включено захранване:
- Кратко натискане:
Включване/изключване на
заглушаването на звука.
- Продължително натискане:
Включване/изключване на
радиото.
• При изключено
електрозахранване:
- Натискането на бутона
включва захранването на
апарата.
2. [VOLUME]
• Регулиране на силата на звука
• Регулиране на тона в режим
контрол на тона.
3. [TUNE DOWN]
• Режим радио
- Кратко натискане:
Намаляване на честотата с
една стъпка
- Продължително натискане:
Непрекъснато намаляване
на честотата

• Режим CD
- Кратко натискане:
Възпроизвеждане на
предходния запис или файл
- Продължително натискане:
Бързо превъртане назад с
възпроизвеждане
4. [TUNE UP]
• Режим радио
- Кратко натискане:
Увеличаване на честотата
с една стъпка
- Продължително натискане:
Непрекъснато увеличаване
на честотата
• Режим CD
- Кратко натискане:
Възпроизвеждане на
следващия запис или файл
- Продължително натискане:
Бързо превъртане напред
с възпроизвеждане
5. [AUX]
• Избиране на режим за
допълнително устройство

6. Контакт за допълнително
устройство
• Вход за стерео звуков сигнал
7. [SOUND]
• Настройка на ниски/средни/
високи честоти/фейдър/
баланс/ предварително
зададени стилове на звучене
8. [TP/MENU]
• Кратко натискане: Настройка
на приемането на съобщения
за пътната обстановка.
• Продължително натискане:
Настройка на конфигурацията
- AF On/Off: Позволяване/
забраняване на
превключването на
функцията за RDS AF
(алтернативни честоти)
- REG On/Off: Позволяване/
забраняване на
регионалната RDS
функция
- PTY none: Избиране на
типа RDS програма
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- Fav.Page 1~6: Избиране на
предпочитана страница
- AST.Page On/Off:
Включване/изключване на
страница за автоматично
запаметяване
9. [EJECT]
• Изважда диска от CD
устройството.
10. [PRESET] #1~#6
• Режим радио
- Кратко натискане:
Включване на
предварително запаметена
станция
- Продължително натискане:
Запаметяване на станция
на даденото място в
паметта
• Режим CD
- [#1 DIR]: позволява или
забранява режима за
възпроизвеждане на
директории.

- [#2 RPT]: позволява или
забранява режима за
повторение на
възпроизвеждането.
- [#3 RDM]: позволява или
забранява режима за
случайно
възпроизвеждане.
- [#4 INT]: позволява или
забранява режима за
интро-сканиране.
11. [CD]
• Избиране на режим за
възпроизвеждане на компакт
диск
• Функция за пауза при
възпроизвеждане на CD
12. [FAV/INFO]
• Режим радио
- Кратко натискане:
Избиране на предпочитана
страница
- Продължително натискане:
Информационен дисплей
за текущата станция.

• Режим CD
- Кратко натискане:
Информационен дисплей
за текущия запис.
13. [BAND/AST]
• Избор на режим радио
• Режим радио
- Кратко натискане: Избор на
вълнов обхват AM или FM
- Продължително натискане:
Функция за автоматично
запаметяване - търсене и
запаметяване на 12-те
станции, които се приемат
най-добре.
14. [USB]
• Избор на режим USB
• Функция за пауза при
възпроизвеждане от USB
източник
15. [SEEK UP]
• Режим радио
- Кратко натискане: търсене
нагоре на следващата
станция
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- Продължително натискане:
търсене нагоре по типа
програма (PTY)
• Режим CD
- Следваща папка при
възпроизвеждане на CD
16. [SEEK DOWN]
• Режим радио
- Кратко натискане: търсене
надолу на предходна
станция
- Продължително натискане:
търсене надолу по типа
програма (PTY)
• Режим CD
- Предходна папка при
възпроизвеждане на CD
17. USB контакт (гнездо)
• USB гнездо

Работа със системата
Включване/ Изключване
Включване

 Натиснете [POWER] за да
включите радиото.
Изключване
 Натиснете [POWER] и задръжте
така повече от 1 секунда за да
изключите радиото.

Заглушаване на звука
Натиснете [POWER] за да заглушите
звука, когато захранването е включено.

Регулиране на силата на звука
Завъртете бутона за звука по
часовниковата стрелка за да
увеличите звука.
Завъртете бутона за звука обратно
на часовниковата стрелка за да
намалите звука.

Регулиране на звука
Настройване на ниските тонове
(баси)
Натиснете неколкократно [SOUND]
докато радиото покаже "BAS" и
завъртете копчето [VOLUME] по
посока или обратно на часовниковата

стрелка за да увеличите или
намалите ефекта на басите.
Регулиране на средните и
високите честоти, баланса и
фейдъра
Извършва се почти по същия начин
както при гореописаното регулиране
на басите, но за целта трябва да се
избере съответния тонов режим.

Система Инфотейнмънт 91

Избор на предварително зададени
стилове на звучене (Preset EQ)
Извършва се почти по същия начин
както при гореописаното регулиране
на басите, но за целта трябва да се
избере режим за избор на
предварително зададени стилове на
звучене.
Видовете предварително зададени
стилове на звучене, които могат да
бъдат избрани са:
...→ OFF (Изключено) → POP (Поп)
Rock (Рок) → Country (Кънтри) →
Voice (Вокал) → Jazz (Джаз) Classic
(Класика) → OFF (Изключено) → ...

Радио
AM-FM радио
Избор на режим радио
Натиснете [BAND/AST] за да минете
в режим радио.

Смяна на обхват
Обхватът се променя от АМ на FM
или от FM на АМ при всяко натискане
на [BAND/AST].

Ръчна настройка нагоре/
надолу
Натиснете [TUNE UP]/[TUNE DOWN]
за да увеличите/намалите честотата.
Честотата нараства или намалява с
една стъпка при всяко натискане на
[TUNE UP]/[TUNE DOWN].
Ако бутонът се натисне постоянно,
честотата се увеличава или
намалява непрекъснато.

Търсене нагоре/надолу
Натиснете [SEEK UP]/[SEEK DOWN]
за да намерите следваща/предходна
станция автоматично.

Запаметяване на предпочитани
станции
Има 6 страници, в които могат да се
запаметят до 48 предпочитани
станции независимо от това дали са
в обхват АМ или FM.
Запаметяването на текущата станция
се извършва със следната процедура
Стъпка 1: Потърсете желаната
станция или я настройте ръчно.
Стъпка 2: Изберете страницата за
предпочитани станции като
натиснете [FAV/INFO].
Стъпка 3: Натиснете и задръжте
[PRESET #] за повече от една
секунда
Следвайки процедурата по-горе в
паметта за предпочитани станции
могат да се запаметят 48 станции.
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Извикване на предпочитана
станция
Можете да слушате запаметените
предпочитани станции като следвате
долната процедура.
Стъпка 1: Изберете страницата за
предпочитани станции като
натиснете [FAV/INFO].
Стъпка 2: натиснете [PRESET #],
където е запаметена станцията,
която желаете да слушате.

Автоматично запаметяване
Автоматично запаметяване
Натиснете [BAND/AST] за повече от
една секунда - радиото стартира
функцията за автоматично
запаметяване..
Изтриване на автоматично
запаметена страница
След като е използвана функцията за
автоматично запаметяване, радиото
е запаметило страници автоматично.
За да изтриете автоматично
запаметена страница натиснете

[TP/MENU] за повече от една
секунда, след което неколкократно
натиснете [TP/MENU] докато радиото
покаже "AST.Page On" и завъртете
копчето [VOLUME] за да активирате
"AST.Page Off".

Работа с менюто
AF On/Off
Функцията AF осигурява
проследяването на най-добрата
станция през цялото време.
Натиснете [TP/MENU] за повече от
една секунда и натискайте [TP/
MENU] докато радиото покаже "AF
Off", след което завъртете копчето
[VOLUME] за да активирате "AF On"
Regional On/Off
Функцията "Regional" превключва
радиото на регионални станции
(Regional off).
Натиснете [TP/MENU] за повече от
една секунда и натискайте [TP/
MENU] докато радиото покаже "REG
Off", след което завъртете копчето
[VOLUME] за да активирате "REG On"

Приемане на съобщения за
пътната обстановка
Натиснете [TP/MENU] за да чуете
съобщенията за пътната обстановка
на тази станция.
Отказване на приемането на
съобщения за пътната обстановка
Натиснете [TP/MENU] за да откажете
приемането на съобщения за
пътната обстановка, с което тази
функция се изключва.
Търсене на станция предаваща
съобщения за пътната обстановка
Натиснете [TP/MENU] при станция,
която не предава съобщения за
пътната обстановка - радиото
започва да търси следващата
станция, която предава съобщения
за пътната обстановка.

Радиоприемане
Радиоприемането може да бъде
смутено от статично електричество,
шум, изкривяване или загуба на
приемането поради
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 промяна на разстоянието до
радиопредавателя,

Фиксирана външна антена

 смесването на станции поради
отражение и

Внимание
Сваляйте антената преди да
влезете в места с нисък таван, в
противен случай тя може да се
повреди.

 засенчване.

Ползването на автоматична
автомивка с поставена антена
може да доведе до нейната
повреда или да повреди покрива.
Сваляйте антената преди
ползването на автоматична
автомивка.
MD078

За да свалите антената от покрива на
автомобила, завъртете я обратно на
часовниковата стрелка. За да
поставите антената на покрива на
автомобила, завъртете я по посока
на часовниковата стрелка.

При поставянето на антената я
затягайте добре и я нагласяйте в
изправено положение за да
осигурите качествено
радиоприемане.
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Звукоизточници
CD плейър
При поставяне на CD, радиото се
извежда на дисплея, а при
зареждането на всяко CD на дисплея
се извежда проверката на записите.
Щом възпроизвеждането започне, на
дисплея се извеждат записът и
неговият номер.
Ако запалването или радиото се
изключат, а в плейъра има CD, то ще
остане вътре. Когато в плейъра има
CD и запалването се включи,
радиото също трябва да се включи,
за да започне възпроизвеждането на
CD-то. Когато запалването и радиото
се включат, CD-то ще започне да се
възпроизвежда от там, където е
спряло, ако то е било последният
избран източник.

CD плейърът може да
възпроизвежда по-малките (с размер
8 см) "сингъл" CD-та с помощта на
адаптер-пръстен. CD-та с пълен
размер и по-малките CD-та се
зареждат по един и същ начин.
Ако се възпроизвежда CD-R,
качеството на звука може да е полошо в зависимост от качеството на
CD-R, начина на записване,
качеството на записаната музика и
начина, по който е ползвано CD-R.
Може да се увеличат прескачанията,
трудностите при намирането на
записи и/или проблемите при
зареждане и изваждане. Ако
възникнат такива проблеми,
проверете долната повърхност на
CD-то. Ако повърхността на CD-то е
повредена, например спукана,
счупена или надраскана, то CD-то
няма да работи нормално. Ако
повърхността на CD-то е замърсена,
виж "Грижа за Вашите CD-та" за
повече информация.

Ако няма видими повреди, опитайте с
CD, което със сигурност работи
добре.
Не залепвайте етикети на CD-то, те
могат да попаднат в CD плейъра. Ако
CD-то е записано на персонален
компютър и е нужен етикет с опис,
опитайте да означите горната
повърхност на CD-то с маркер.

Внимание
Ако залепите етикет на CD-то, ако
поставите едновременно повече от
едно CD в слота (отвора) или се
опитате да възпроизвеждате
надраскано или повредено CD,
може да повредите плейъра.
Когато използвате CD плейъра,
използвайте само CD-та в добро
състояние без етикети, зареждайте
само по едно CD и пазете отвора
(слота) за зареждане чист от
несвойствени материали, течности
и отпадъци.

Система Инфотейнмънт 95

Поставяне на диск
Поставете CD-то в слота с
надписаната страна нагоре,
плейърът автоматично поема диска в
отвора и започва
възпроизвеждането.
Избор на режим за
възпроизвеждане на CD
Поставете диска в CD устройството радиото минава в режим на
възпроизвеждане.
Или натиснете [CD] за да започне
възпроизвеждането на поставения
диск, когато сте в друг режим.
ИЗВАЖДАНЕ НА CD
Натиснете [EJECT] - дискът ще бъде
изваден от апарата.
Извадете диска от радиото.
Пауза
Натиснете [CD] за да направите
пауза във възпроизвеждането
на CD-то.
На дисплея започва да мига
“PAUSE”.
Натиснете отново [CD] за да

стартирате възпроизвеждането.
Следващ/Предходен запис
Натиснете [TUNE UP/TUNE DOWN] плейърът започва
възпроизвеждането на следващия/
предходния запис.
Бързо превъртане напред/назад
Натиснете и задръжте [TUNE UP/
TUNE DOWN] - плейърът просвирва
записите бързо напред/назад.
Следваща/Предходна папка - само
при MP3/WMA дискове.
Натиснете [SEEK UP/SEEK DOWN] плейърът започва
възпроизвеждането на следващия/
предходния запис.
RPT (повторение)
Натиснете [2 RPT] - плейърът
възпроизвежда текущия запис
многократно.
За да откажете тази функция
натиснете отново [2 RPT].
RDM (случаен):
Натиснете [3 RDM] - плейърът

възпроизвежда записите в случаен
ред.
За да откажете тази функция
натиснете отново [3 RDM].
INT (интро сканиране):
Натиснете [4 INT] - плейърът
възпроизвежда само 10 секунди от
текущия запис, след което минава на
следващия запис, където прави
същото и т.н.
За да откажете тази функция
натиснете отново [4 INT].
Всички/Режим директория - само
при MP3/WMA дискове.
Функциите за повторение, интросканиране и произволно
възпроизвеждане работят в тази
папка, когато режим "DIR mode" е
активен.
Натиснете [1 DIR] - радиото работи в
режим директория.
За да откажете тази функция
натиснете отново [1 DIR].
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Извеждане на информацията от
идентификатора ID3 - само при
MP3/WMA дискове.
Натиснете [FAV/INFO] - дисплеят
извежда информацията от ID3
идентификатора на текущите записи.

Режим на USB
възпроизвеждане
Избор на режим за
възпроизвеждане на USB източник
Натиснете [USB] за да превключите
от друг режим на режим
възпроизвеждане на USB източник.
Поставяне на USB памет
Вкарайте USB паметта в USB
гнездото - така апаратът
автоматично започва
възпроизвеждането на USB
файловете.
Изваждане на USB паметта
Издърпайте с ръка USB паметта от
гнездото.
* Другите функции са същите както
в режим CD.

Външен (AUX) режим
Радиото има вход (с диаметър 3.5
мм) за външен източник, разположен
в долната дясна част на челния
панел.
Това не е аудио изход; не
включвайте слушалки в предния вход
за външен източник.
Можете обаче да свържете външно
аудио устройство като например
iPod, преносим компютър, MP3
плейър, CD чейнджър, XM™
приемник и др. към входа за външен
източник, за да го използвате като
допълнителен аудиоизточник.
Избор на режим външен източник
Натиснете [AUX], когато сте в друг
режим на възпроизвеждане.
Ако във входа за външен източник
няма вкаран жак, режимът за външно
устройство не се включва.

Дистанционно аудио
управление от волана
1. [PWR]
Включване: Натиснете този
бутон.
Изключване: Натиснете този
бутон за повече от 1 секунда.
Заглушаване на звука: Натиснете
този бутон, когато захранването е
включено.
2. [+]
Натиснете бутона [+] за да
увеличите силата на звука.
При натискане на този бутон
радиото намалява силата на
звука.
Ако този бутон се натисне за
повече от 1 секунда, радиото
усилва звука на стъпки.
3. [–]
Натиснете бутона [–] за да
намалите силата на звука.
При натискане на този бутон
радиото намалява силата на
звука.
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Ако този бутон се натисне за
повече от 1 секунда, радиото
намалява звука на стъпки.
4. [SEEK]
4-1. РАДИО РЕЖИМ: Натиснете
този бутон за да минете на
следващата предварително
зададена станция.
(Предварително зададени
предпочитани станции #1→
#2→ #3→ #4...)
Натиснете този бутон за
повече от 1 секунда за да
търсите следваща станция.
4-2. CDP (CD плейър) РЕЖИМ:
Натиснете този бутон за да
минете на следващия запис.
(Запис01(Track01)→Запис02
(Track02)→...)
Натиснете този бутон за
повече от 1 секунда за да
възпроизведете записа
бързо напред.

5. [MODE]
Режимът на възпроизвеждане се
променя в следния ред при
натискане на този бутон.
FM→AM→(CDP)→(USB)→(AUX)
→FM...
Апаратът прескача режима CDP,
когато няма поставен диск.
Апаратът прескача режима USB,
когато няма поставена USB памет
в апарата.
Радиото прескача режим AUX
(външен източник), ако такъв не е
включен към входа.

Бележки
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Климатични системи
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Система за отопление и
вентилация

 Рециркулация на въздуха /
 Отопление на задното стъкло

Температура

Вентилационни дюзи..................... 101

Регулирайте температурата чрез
завъртане на копчето.

Поддръжка ..................................... 102

червено: топло
синьо: студено
Отоплението не е достатъчно
ефективно докато двигателят не
достигне работната температура.

Разпределение на въздуха

ME032

Управляващи органи за:

Изберете съответните
вентилационни дюзи чрез завъртане
на централното копче.
\: към зоните на главата и краката

 Отопление

[: към зоната за краката, като
малка част от въздушния поток се
насочва към предното стъкло,
прозорците на предните врати и
страничните вентилационни дюзи.

 Размразяване на предното
стъкло

Y: към зоната на главата през
регулируемите вентилационни дюзи

 Температура
 Разпределение на въздуха
 Скорост на вентилатора
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W: към предното стъкло и зоната за
краката, като малка част от
въздушния поток се насочва към
прозорците на предните врати и
страничните вентилационни дюзи.
5: към предното стъкло и
прозорците на предните врати, като
малка част от въздушния поток се
насочва към страничните
вентилационни дюзи.

Скорост на вентилатора

Максимално отопление
Използвайте режима на максимално
отопление за бързо затопляне на
купето.
Не го използвайте за дълъг период
от време. Това може да предизвика
произшествие, тъй като въздуха в
купето може да застои и прозорците
да се замъглят, което да доведе до
влошаване на видимостта.

Отопление

За да почистите прозорците
завъртете копчето за разпределение
на въздуха в положение 5 и
преместете лоста за рециркулация
наляво, с което ще позволите в
автомобила да влезе свеж въздух.

Нормално отопление

За максимално отопление:

Регулирайте въздушния поток като
включите вентилатора на желаната
скорост.

1. Завъртете копчето за контрол на
температурата към червената
зона за да затоплите.
2. Завъртете копчето за
разпределение на въздуха.
3. Завъртете копчето за контрол на
вентилатора на желаната
скорост.

1. Преместете лоста за
рециркулация надясно за да
задействате режима на
рециркулация.
2. Завъртете копчето за контрол на
температурата до края на
червената зона за да затоплите.

3. Завъртете копчето за контрол на
вентилатора на максимална
скорост.

Размразяване на предното
стъкло
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1. Поставете лоста за рециркулация
в режим на външен въздух и
завъртете копчето за
разпределение на въздуха на
РАЗМРАЗЯВАНЕ 5.
2. Завъртете копчето за контрол на
температурата към червената
зона за топъл въздух.
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3. Нагласете копчето за контрол на
вентилатора на най-висока
скорост за бързо размразяване.

Система за рециркулация на
въздуха W

Продължителното шофиране с
включен режим на рециркулация
може да предизвика сънливост.
Включвайте периодично на режим
външен въздух за да осигурите
притока на свеж въздух.

4. Отворете страничните
вентилационни дюзи според
желанието и ги насочете към
прозорците на вратите.

Внимание
Температурната разлика между
външния въздух и предното стъкло
може да предизвика замъгляване
на стъклото и това да намали
видимостта отпред.
Не използвайте ПОД/
РАЗМРАЗЯВАНЕ W или
РАЗМРАЗЯВАНЕ 5 при много
влажно време, когато копчето за
контрол на температурата е
поставено в синята зона.
Това може да доведе до
катастрофа, която да причини щети
на автомобила и наранявания.

{Предупреждение

ME033

Системата за рециркулация на
въздуха се включва чрез лоста W.

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.
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Климатична система

 Температура
 Разпределение на въздуха

{Предупреждение

 Скорост на вентилатора

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.

 Подсушаване и размразяване
 Рециркулация на въздуха W
 Охлаждане u
 Отопление на задното стъкло

Температура
Регулирайте температурата чрез
завъртане на копчето.
червено: топло
синьо: студено

Разпределение на въздуха
Изберете съответните
вентилационни дюзи чрез завъртане
на централното копче.
\: към зоните на главата и краката

ME034

Управляващи органи за:

[: към зоната за краката, като
малка част от въздушния поток се
насочва към предното стъкло,
прозорците на предните врати и
страничните вентилационни дюзи.

Y: към зоната на главата през
регулируемите вентилационни дюзи
W: към предното стъкло и зоната за
краката, като малка част от
въздушния поток се насочва към
прозорците на предните врати и
страничните вентилационни дюзи.
5: към предното стъкло и
прозорците на предните врати, като
малка част от въздушния поток се
насочва към страничните
вентилационни дюзи.

Скорост на вентилатора
Регулирайте въздушния поток като
включите вентилатора на желаната
скорост.
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Подсушаване на предното
стъкло

Система за рециркулация на
въздуха W

{Предупреждение
Продължителното шофиране с
включен режим на рециркулация
може да предизвика сънливост.
Включвайте периодично на режим
външен въздух за да осигурите
притока на свеж въздух.

ME035

1. Поставете лоста за рециркулация
в режим на външен въздух и
завъртете копчето за
разпределение на въздуха на
РАЗМРАЗЯВАНЕ 5.
2. Включете охлаждането u.
3. Настройте желаната
температура.
4. Нагласете копчето за контрол на
вентилатора на желаната
скорост.

MR044

Системата за рециркулация на
въздуха се включва чрез лоста W.

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.

Охлаждане u
Включва се чрез бутона u и
функционира само, когато
двигателят и вентилаторът работят.
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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.
Ако не е необходимо охлаждане или
изсушаване, изключете
охладителната система за да пестите
гориво.
Климатичната система няма да
работи, ако копчето за контрол на
вентилатора е в позиция OFF
(изключено).

Внимание
Използвайте само подходяща
охлаждаща течност.

{Предупреждение
Системите за климатичен контрол
трябва да се поддържат само от
квалифицирани техници.
Неправилната сервизна поддръжка
може да причини персонални
злополуки.

Нормално охлаждане
1. Включете климатичната система.
2. Завъртете копчето за контрол на
температурата към синята зона
за охлаждане.
3. Завъртете копчето за
разпределение на въздуха.
4. Нагласете копчето за контрол на
вентилатора на желаната
скорост.
Максимално охлаждане

Ако копчето за контрол на
температурата е завъртяно на
червената зона, въздухът излизащ от
вентилационните дюзи ще бъде
топъл, освен ако климатичният
контрол не е включен.
За да изключите климатичната
система завъртете копчето за контрол
на вентилатора в положение 0.

ME064
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За да постигнете максимално
охлаждане при горещо време и
когато автомобилът дълго време е
бил изложен на слънце:
1. Включете климатичната система.
2. Преместете лоста за
рециркулация надясно за да
задействате режима на
рециркулация.
3. Завъртете копчето за контрол на
температурата до края на синята
зона за да охладите.
4. Завъртете копчето за контрол на
вентилатора на максимална
скорост.

Електронна система за
климатичен контрол
{Предупреждение
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.

MD088

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
регулират ръчно, изключвайки
автоматичния режим:
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Сензор за слънчева светлина

Скорост на вентилатора:
регулируем дебит на въздуха
MODE: регулируемо разпределение
на въздуха
5: подсушаване и размразяване
0: включване и изключване на
системата
u: включване и изключване на
охлаждането
W: рециркулация на въздуха
+: Отопление на задното стъкло
В автоматичен режим скоростта на
вентилатора и разпределението на
въздуха автоматично регулират
въздушния поток.

ME036

Електронната система за климатичен
контрол е напълно функционална
само при работещ двигател.
Забележка
При натискане на бутона AUTO
можете да нагласите MODE на
повече от три режима, градусите
на температурата могат да се
сменят между Целзий и Фаренхайт.

MD012

Слънчевият сензор е разположен
пред дюзите за размразяване на
предното стъкло. Сензорът
регистрира слънчевата светлина,
когато се активира режим АUТО.
Забележка
Не покривайте сензора, за да не
получава погрешна информация.
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Температурен сензор

Автоматичен режим AUTO

Всички вентилационни дюзи
автоматично се включват в
автоматичен режим. Затова
вентилационните дюзи винаги трябва
да бъдат отворени.

Предварително задаване на
температурата

MD160

Информацията за температурата,
подадена от вътрешността на
автомобила, се използва за
установяване изискванията към
вентилационната система, когато е
активиран режим АUTO.

Внимание
Не поставяйте стикери върху
температурния сензор, тъй като
това ще попречи на работата му.

MD090

Основни настройки за максимален
комфорт:
1. Натиснете бутона AUTO климатичната система се
активира автоматично.
2. Отворете всички вентилационни
дюзи.
3. Нагласете предварително
избраната температура с дясното
копче.

MD091

Нагласете температурата на
желаната стойност чрез завъртане
на копчето.
червено: топло
синьо: студено
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Ако се нагласи минималната
температура, климатичната система
работи на максимално охлаждане.
Ако се нагласи максималната
температура, климатичната система
работи на максимално отопление.
За да включите максималното
охлаждане натиснете бутона AUTO и
нагласете температурата на "LO".
След това се избира режим на
рециркулация и разпределението на
въздуха се включва на Y
автоматично, като вентилаторът
работи на максималната скорост за
охлаждане.

За да включите максималното
отопление натиснете бутона AUTO и
нагласете температурата на "HI".
След това режимът на рециркулация
се променя така, че да се позволи
приток на външен въздух и
разпределението на въздуха се
включва на [ автоматично, като
вентилаторът работи със скорост за
отопление Auto Hi (седма от общо 8
степени).

Подсушаване и размразяване
на прозорците 5
1. Натиснете бутона 5.
2. Температурата и
разпределението на въздуха се
настройват автоматично и
вентилаторът работи най-малко с
шеста скорост от общо 8 степени.
3. За да се върнете в автоматичен
режим: натиснете бутона 5 или
AUTO.

Забележка
Климатичната система може да не
работи автоматично в зимно
време.

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.
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Скорост на вентилатора A

Режим на разпределение на
въздуха (MODE)

Y: към зоната на главата през
регулируемите вентилационни дюзи
W: към предното стъкло и зоната за
краката, като малка част от
въздушния поток се насочва към
прозорците на предните врати и
страничните вентилационни дюзи.
5: към предното стъкло и
прозорците на предните врати, като
малка част от въздушния поток се
насочва към страничните
вентилационни дюзи.

MD092

Завъртете лявото копче. По посока
на часовниковата стрелка скоростта
на вентилатора се увеличава, а в
обратната посока - намалява.
За да се върнете в автоматичен
режим: Натиснете бутона AUTO.

MD093

Завъртете копчето за режима веднъж
или неколкократно за да извършите
необходимата настройка.
Разпределението на въздуха се
появява на дисплея.
\: към зоните на главата и краката
[: към зоната за краката, като
малка част от въздушния поток се
насочва към предното стъкло,
прозорците на предните врати и
страничните вентилационни дюзи.

За да се върнете към автоматично
разпределение на въздуха натиснете
бутона AUTO.

Охлаждане u
Активирането или деактивирането се
извършва с бутона u.
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.
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Ако не е необходимо охлаждане или
изсушаване, изключете
охладителната система за да пестите
гориво.

Внимание
Използвайте само подходяща
охлаждаща течност.

{Предупреждение
Системите за климатичен контрол
трябва да се поддържат само от
квалифицирани техници.
Неправилната сервизна поддръжка
може да причини персонални
злополуки.

{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.

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.

Изключване на системата
Завъртането на лявото копче в
положение 0 изключва всички
функции на отоплението,
вентилацията и охладителната
система.

Ръчен режим на рециркулация
на въздуха W
Ръчният режим на рециркулация се
включва чрез бутона W.

MD094

Централната вентилационна дюза не
се затваря напълно.
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Насочете въздушния поток чрез
накланяне и завъртане на ламелите.

{Предупреждение
Не поставяйте нищо върху
ламелите на вентилационните
дюзи. Съществува риск от
нараняване и нанасяне на щети в
случай на катастрофа.

Поддръжка
Входящи отвори за въздух

Фиксирани вентилационни
дюзи

ME037

Натиснете капака на всяка от
страничните дюзи за да ги отворите и
ги насочете в желаната посока.
Ако не желаете да има въздушен
поток, затворете капака на дюзата.

Допълнителни вентилационни дюзи
има под предното стъкло и
прозорците на вратите, както и в
зоните за краката.
MD096

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 и сняг.

112 Климатичен контрол

Въздушен филтър за купето

Забележка

Филтърът пречиства навлизащия
през входящите отвори въздух от
прах, сажди, полени и спори.

Препоръчваме ви да се
консултирате с вашия оторизиран
сервиз относно смяната на
филтъра.

Внимание

MD163

2. Свалете капака на филтъра като
издърпате дясната страна на
капака.
MD162

Смяна на филтъра:
1. Отворете жабката.
За да свалите жабката я отворете
и я издърпайте нагоре като я
хванете от двете страни.

3. Сменете филтъра на
климатичната система.
4. Върнете капака на филтъра и
жабката в първоначално
положение като действате в
обратен ред.

Въздушният филтър се нуждае от
по-честа поддръжка, ако
автомобилът се кара по прашни
терени, в зони със замърсен
въздух, както и по непавирани
пътища.
Това намалява ефективността на
филтъра и може да доведе до
болести на дихателната система.
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Редовно включване на
климатичната система
За да се осигури ефикасната 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 се осигури оптимално действие
на охладителната система се
препоръчва системата за климатичен
контрол да се проверява веднъж
годишно.
 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

Внимание
Използвайте само подходяща
охлаждаща течност.

{Предупреждение
Системите за климатичен контрол
трябва да се поддържат само от
квалифицирани техници.
Неправилната сервизна поддръжка
може да причини персонални
злополуки

Бележки

Шофиране и обслужване 115
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Информация за водача
Контрол над автомобила

Стартиране и
обслужване

Никога не се движете по
инерция с изгасен двигател

Разработване на нов
автомобил

В това положение не работят много
устройства (напр. сервоусилвателят
на спирачките, усилвателят на
кормилното управление).
Шофирането по този начин е опасно
за Вас и за останалите.

При първите няколкостотин
километра, за да подобрите работата
и икономичността на автомобила,
както и да спомогнете за по-дългия
му експлоатационен живот, вземете
следните предпазни мерки:

Педали
За да се осигури безпрепятствен ход
на педалите в тяхната зона не трябва
да има никакви стелки.

 Избягвайте стартиране с пълна
газ.
 Не форсирайте двигателя.
 Избягвайте внезапното спиране,
освен в извънредни случаи.
Това ще позволи на спирачките
да се разработят нормално.
 Избягвайте резките стартове
и ускорявания, както
и продължителното каране на
високи обороти с цел да
избегнете повреда на двигателя
и да спестите гориво.
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 Избягвайте ускоряване с пълна
газ на ниски предавки.
 Не теглете други автомобили.

Положения на контакта за
запалване

{Опасност
Не завъртайте ключа в положение
0 или 1 докато шофирате.

Стартиране на двигателя
Стартиране на двигателя чрез
контакта за запалване

Автомобилът и усилването на
спирачките престават да работят,
което може да причини щети на
автомобила, наранявания и дори
смърт.

Внимание
Не оставяйте ключа за
запалването в положение 1 или 2
за по-дълъг период от време,
когато двигателят не работи.
MD097

0(LOCK): Изключено запалване

Това ще изтощи акумулатора.

MD098

 Завъртете ключа в положение 1.
Завъртете леко волана за да
освободите ключалката му.

1(ACC): Изключено запалване,
ключалката на волана освободена

 Механична скоростна кутия:
натиснете педала на
съединителя.

2(ON): Включено запалване

 Не подавайте газ.

3(START): Стартиране
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 Завъртете ключа в положение 3.
Натиснете педала на
съединителя и спирачния педал освободете ги, когато двигателят
заработи.
Преди да повторите стартирането
или за да изключите двигателя,
завъртете ключа обратно в
положение 0.

Внимание
Не въртете на стартер повече
от 10 секунди без прекъсване.
Ако двигателят не запали,
изчакайте 10 секунди преди да
опитате отново.
Това ще предпази стартера от
повреди.

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
необходима за задействане, в
същото време натиснете
крачната спирачка.
 Изключете двигателя и
запалването. Завъртете волана
докато се заключи.

 Ако автомобилът се намира на
хоризонтален терен или върху
възходящ наклон, включете на
първа предавка преди да
изключите запалването. При
възходящ наклон завъртайте
предните колела навън от
бордюра.
Ако автомобилът се намира
върху низходящ наклон, включете
на задна предавка преди да
изключите запалването.
Завъртете предните колела към
бордюра.
 Заключете автомобила и
активирайте алармената
система.
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Изгорели газове
Изгорели газове
{Опасност
Изгорелите газове на двигателя
съдържат отровния 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.

Катализатор
Катализаторът намалява
количеството на вредните вещества
в изгорелите газове.

Внимание
Използването на нискокачествено
гориво или такова с прекалено
ниско октаново число може да
повреди двигателя, 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 причината за проблема 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.
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Механична скоростна
кутия
Механична скоростна кутия

Не приплъзвайте ненужно
съединителя. При работа със
съединителя натискайте педала му
докрай. Не използвайте педала за да
подпирате крака си на него.

Внимание
Не се препоръчва да се кара с ръка
поставена на скоростния лост.

MD105

Ако предавката не се включи,
поставете скоростния лост в
неутрално положение, освободете
педала на съединителя и го
натиснете отново; след това
повторно изберете предавката.

Спирачки
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.
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Внимание

Внимание

{Предупреждение

Ако единият спирачен кръг откаже,
педалът на спирачката трябва да
се натиска по-силно, а спирачният
път се увеличава. Проверете и
ремонтирайте незабавно
спирачната система в сервиз.
Препоръчваме ви да се
консултирате с вашия оторизиран
сервиз.

Не оставяйте крака си върху
педала на спирачката, докато
шофирате. Това ще ускори
износването на компонентите на
спирачките. Освен това спирачките
могат и да прегреят, което ще
увеличи спирачния път и ще
намали безопасността.

След като сте шофирали през
вода, мили сте автомобила или сте
използвали по-често спирачките
при спускане по наклон, те могат
временно да загубят спирачната си
сила. Това може да се дължи на
влажни спирачни компоненти или
прегряване.

Ако ходът на спирачния педал се е
увеличил, спирачките може да се
нуждаят от ремонт.
Незабавно се консултирайте със
сервиз. Препоръчваме ви да се
консултирате с вашия оторизиран
сервиз.

Ако спирачките временно загубят
спирачната си сила поради
прегряване: При спускане по
наклон преминете на по-ниска
предавка. Не натискайте
продължително спирачките.
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{Предупреждение
Ако спирачките временно загубят
спирачната си сила поради
навлажняване на спирачните
компоненти, следната процедура
ще помогне да възстановят
нормалната си работа:
1. Проверете за други автомобили
зад Вас.
2. Поддържайте безопасна
скорост, като осигурите
достатъчно пространство зад и
встрани от автомобила.
3. Натискайте внимателно
спирачките, докато възстановят
нормалната си работа.

Антиблокираща спирачна
система (ABS)
Антиблокиращата 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.
Действието на ABS се усеща по
вибрирането и шума от ABS процеса.
За да се постигне оптимален
спирачен ефект задръжте педала
натиснат, независимо от
вибрирането му.
Не намалявайте натиска върху
спирачния педал.

Когато след включване на
запалването стартирате автомобила,
може да чуете еднократен механичен
шум. Това е нормално явление и
означава, че ABS е готова за
действие.
Предупредителна лампа за
антиблокиращата спирачна система
(ABS) 3 74.

Неизправност
{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.
Причината за неизправността трябва
да се отстрани в сервиз.
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Ръчна спирачка

За да намалите силата нужна за
задействане на ръчната спирачка
натиснете в същото време и
спирачния педал.
Предупредителна лампа за
спирачната система 3 73.

Помощ при спиране
(спирачен асистент)

MD106

Винаги натягайте силно ръчната
спирачка без да натискате бутона за
освобождаване; при спиране върху
наклон я натягайте колкото може посилно.
За да освободите ръчната спирачка
дръпнете леко лоста нагоре,
натиснете освобождаващия бутон и
свалете лоста докрай надолу.

Ако спирачният педал се натисне
бързо и силно, автоматично се
прилага максимална спирачна силна
(пълно стопиране).
Поддържайте натиска върху
спирачния педал докато желаете да
продължи процеса на пълното
стопиране. Спирачната сила
автоматично намалява, когато
спирачният педал се отпусне.

Системи за контрол при
шофиране
Електронен стабилизиращ
контрол (ESC)
Електронният стабилизиращ контрол
(ESC) подобрява стабилността на
движението, когато е необходимо,
независимо от пътната настилка и
сцеплението на гумите. Той също
предпазва водещите колела от
буксуване.
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 каране по
хлъзгави пътни настилки.
ESC е готов за работа веднага щом
контролната лампа G изгасне.
Когато ESC е в действие, G мига.
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{Предупреждение

Изключване

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. Карайте
внимателно.

Не допускайте тази специална
функция за безопасност да Ви
изкуши за поемане на рискове при
шофиране.
Пригодете скоростта си към
пътните условия.
Контролна лампа за електронния
стабилизиращ контрол (ESC) 3 74.
ME039

За много динамичен стил на
шофиране ESC може да се
деактивира: Натиснете бутон G.
Контролната лампа g светва.
ESC се включва отново чрез
повторно натискане на бутона G.
ESC също така се включва отново
при следващото включване на
запалването.
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Системи за откриване
на препятствие
Ултразвукова система за
помощ при паркиране

скоростният лост се постави в
положение “R”.
Системата се изключва при скорост
на автомобила по-висока от около
5 км/ч.
Нормално е при включване на
положение “R” да прозвучи сигнал.
В това време можете да прецените
разстоянието между Вашия
автомобил и препятствието с
помощта на алармения сигнал.
Не го обърквайте обаче със звуковия
сигнал, който става непрекъснат при
препятствия по-близки от 40 см.

MD107

Системата за помощ при паркиране
помага на шофьора при движение
назад като подава сигнал в случай,
че открие обект зад автомобила.
Системата може да се включи
автоматично всеки път, когато
запалването е включено (ON) и

Внимание
Ако се случи някое от посочените
по-долу събития, това означава че
има неизправност в системата за
помощ при паркиране. Възможно
най-бързо се консултирайте със
сервиз. Препоръчваме ви вашия
оторизиран сервиз. Когато няма
никакво препятствие в близост до
задната броня, се подава
трикратен непрекъснат алармен
сигнал.
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Аларма

Разстояние до препятствието

Алармен звуков
сигнал

1-ви сигнал

около 0.8-1.5 м от задната броня

--биип-- биип--

2-ри сигнал

приблизително 80 см от задната броня

--биип биип биип
биип

3-ти сигнал

около 20-40 см от задната броня

Сигналът е
непрекъснат

Внимание
Системата за помощ при паркиране е
само допълнителна функция. Водачът
трябва да се оглежда назад.
Предупредителният звуков сигнал може
да се променя в зависимост от обектите.
Предупредителният звуков сигнал може
да не се активира в случай, че сензорите
са замръзнали или са замърсени с прах
или кал.
Не натискайте и не драскайте
повърхността на сензорите. С това може
да повредите покритието.
Има риск от възникване на неизправност
в системата за помощ при паркиране при
движение по неравни терени, като
например: горски терен, чакъл, черен
път, наклони.
Системата за помощ при паркиране
може да не разпознае остри обекти,
дебелите зимни дрехи или други дебели
и меки материали могат да погълнат
вълните.
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Внимание

Внимание

Ако системата за помощ при
паркиране приеме други
ултразвукови сигнали (метални звуци
или звуци от пневматични спирачни
системи на тежки камиони), тя може
да не работи правилно.

Горната част на автомобила може
да се удари преди сензорите да са
сработили, затова при паркиране
гледайте във външните огледала
за обратно виждане и се
оглеждайте назад.

Почиствайте сензорите с мека гъба и
чиста вода.

Системата за помощ при
паркиране ще разпознава
правилно вертикални равни
повърхности.

Такива обекти може да не бъдат
засечени от системата в много близък
обхват (приблизително 25 см) и
разстояние до около 1 м.
Трябва да продължите да гледате в
огледалата или да обърнете главата
си назад. Когато карате назад, трябва
да го правите с обичайната
предпазливост.
Не натискайте, не удряйте сензорите
и не насочвайте към тях водна струя
с високо налягане при миене, в
противен случай сензорите ще се
повредят.

Гориво
Гориво за бензинови
двигатели
Използвайте само безоловно гориво,
което отговаря на изискванията на
DIN EN 228.
Могат да се използват еквивалентни
стандартизирани горива с обемно
съдържание на етанол от максимум
10%.
Използвайте бензин с препоръчаното
октаново число. Данни на двигателя
3 186. Използването на гориво с
прекалено ниско октаново число
може да намали мощността и
въртящия момент на двигателя и
увеличава леко разхода на гориво.
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Внимание

Внимание

Използването на гориво с
прекалено ниско октаново число
може да доведе до
неконтролируемо горене и повреда
на двигателя.

Зареждане на резервоара
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Зареждането на резервоара с
нискокачествено гориво или
използването на неподходящи
добавки може да предизвика
сериозна повреда на двигателя и
катализатора.

Внимание
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 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.
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{Опасност

{Опасност

Преди зареждане с гориво изключете
двигателя и всички външни отоплителни
тела с горивна камера. Изключете
мобилните телефони.
Изпаренията от горивото могат да се
възпламенят от електромагнитните
вълни или тока на мобилните телефони.
Горивото е огнеопасно и избухливо. Не
пушете. Не правете нищо, което може да
предизвика открит огън и искри. При
зареждане с гориво следвайте
указанията и инструкциите за
безопасност на бензиностанцията.
Освободете ръцете си от статичното
електричество като докоснете нещо,
което отвежда статичното
електричество, преди да докоснете или
отворите капачката на резервоара или
да хванете накрайника на помпата за
зареждане.
Не правете нищо, което може да
предизвика статично електричество, като
например влизане и излизане от
автомобила по време на зареждане.
Изпаренията от горивото могат да се
възпламенят от статичното
електричество.

Ако усещате миризма на гориво в
автомобила, незабавно отстранете
причината за това в сервиз.

3. Завъртете бавно капачката на
резервоара обратно на
часовниковата стрелка. Ако чуете
свистящ звук, изчакайте да спре,
преди напълно да развиете
капачката. Капакът на резервоара
се намира в дясната задна част
на автомобила.

ME063

1. Изключете двигателя.
2. Дръпнете освобождаващия лост
за капака на резервоара
разположен на пода, от предната
лява страна на седалката за
водача.

MD109

4. Свалете капачката. Капачката е
завързана за автомобила.
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5. След като заредите, поставете
капачката. Завъртете я по посока
на часовниковата стрелка, докато
чуете няколко щраквания.
6. За да затворите капака на
резервоара, натиснете го докато
се застопори.
Забележка
Ако при студено време капакът на
резервоара не се отваря,
натиснете го леко няколко пъти.
След това опитайте да го отворите
отново.

Внимание
Ако потече гориво, веднага го
избършете.

Бележки
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Обща информация

Съхраняване на автомобила

Аксесоари и модификации

Изваждане от експлоатация за
дълъг период от време

Препоръчваме ви да използвате
оригинални части и аксесоари, както и
заводски одобрени части за вашия тип
автомобил. Ние не можем да дадем
оценка или да гарантираме за качеството
на 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).

Теглене........................................... 155
Грижи за външния вид .................. 157

Внимание
Никога не извършвайте модификации
по автомобила. Това може да се
отрази отрицателно на техническите
характеристики, експлоатационния
живот и надеждността на
автомобила, като гаранцията може да
не покрие промените извършени при
модификацията.

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.
 Нагласете налягането на гумите
до стойността предвидена за
пълно натоварване.
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 Паркирайте автомобила в сухо и
добре проветрявано помещение.
Включете на първа или задна
предавка. Обезопасете
автомобила срещу потегляне.

 Напълнете резервоара с
измиваща течност.

Проверки по автомобила

 Проверете нивото на маслото в
двигателя.

Вашата дейност по
сервизното обслужване

 Не натягайте ръчната спирачка.

 Проверете нивото на
охлаждащата течност.

 Отворете капака на двигателя,
затворете всички врати и
заключете автомобила.

 Поставете табелките с
регистрационния номер, ако са
били свалени.

 Откачете отрицателната клема
на акумулатора. Внимавайте
всички системи да са изключени,
например алармената система.
 Затворете капака на двигателя.

Въвеждане отново в
експлоатация
Когато автомобилът отново трябва
да се пусне в експлоатация:
 Свържете отрицателната клема
на акумулатора. Активирайте
електрониката на електрическите
прозорци.
 Проверете налягането в гумите.

Рециклиране на излезли от
употреба автомобили
Информация относно центровете за
рециклиране и бракуване на излезли
от употреба автомобили можете да
намерите на нашата интернет
страница. Поверявайте тази дейност
само на оторизирани центрове за
рециклиране.

MD110

{Предупреждение
Извършвайте проверките в
двигателното отделение само при
изключено запалване.
Охлаждащият вентилатор може да
се задейства дори и при изключено
запалване.
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{Предупреждение
Запалителната система работи под
много високо напрежение. Не я
докосвайте.

Капак на двигателя
Отваряне

ME040

MD111

1. Дръпнете освобождаващата
ръчка и я върнете в
първоначално положение.

2. Натиснете резето нагоре и
отворете капака на двигателя.

{Предупреждение
Когато двигателят е горещ,
хващайте пръта за подпиране на
капака на двигателя само за
дръжката му от пореста материя.
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{Предупреждение
Винаги спазвайте следните
предпазни мерки: Дръпнете
предната част на капака за да се
уверите, че е добре заключен
преди да потеглите.
Не дърпайте освобождаващата
ръчка докато карате.

MD113

3. Издърпайте леко пръта за
подпиране на капака от държача
му.
След това го закрепете за куката
в лявата страна на двигателното
отделение.

Затваряне
Преди да затворите капака натиснете
подпиращия прът в държача му.
Спуснете капака и го оставете да
падне така, че да се заключи.
Проверете дали капакът е заключен.

Не карайте автомобила с отворен
капак на двигателя. Отвореният
капак ограничава видимостта на
шофьора.
Карането с отворен капак може да
предизвика катастрофа,
причинявайки щети на Вашия
автомобил или друга собственост,
както и наранявания на пътниците
и дори смърт.
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Преглед на двигателното отделение
Бензинови двигатели

ME041
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1. Резервоар за охлаждаща течност
2. Капачка на отвора за
двигателното масло
3. Резервоар за спирачна течност
4. Акумулатор
5. Кутия с предпазители

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.

6. Въздушен филтър на двигателя
7. Мерителна пръчка за
двигателното масло
8. Резервоар с измиваща течност
9. Резервоар с течност за
сервоусилвателя на волана

MD116

Препоръчваме да се използва масло
със същото качество като това на
използваното при последната смяна.

Двигателно масло
Препоръчително е да се провери
ръчно нивото на маслото в двигателя
преди да потеглите на дълъг път.
Извършвайте проверката, когато
автомобилът е на равен терен.
Двигателят трябва да е с работна
температура и да е изключен поне
5 минути преди това.

MD115

Ако нивото на маслото в двигателя е
паднало до обозначението MIN,
долейте масло.

Нивото на маслото не бива да
надхвърля обозначението MAX на
масломерната пръчка.
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{Предупреждение

Въздушен филтър на
двигателя

Двигателното масло е дразнител и
при поглъщане може да
предизвика отравяне или смърт.
Пазете децата от досег с него.
Избягвайте многократен или
продължителен контакт на маслото
с кожата.
MD117

Капачката на отвора за двигателното
масло се намира върху капака на
разпределителния вал.

Внимание
Излишното масло трябва да бъде
източено или изсмукано.
Вместимости и спецификации 3 190.

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!

MD120

1. Разхлабете скобите за
закрепване на капака на
въздушния филтър и отворете
капака.
2. Сменете въздушния филтър.
3. Заключете капака със скобите за
закрепване.
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Внимание
За да работи нормално двигателят
се нуждае от чист въздух.
Не карайте автомобила без
монтиран въздушен филтър.
Каране без правилно монтиран
въздушен филтър може да
повреди двигателя на автомобила.

Охлаждаща течност за
двигателя
В страни с умерен климат
охлаждащата течност оказва защита
срещу замръзване до около -35°C.
В страни със студен климат
охлаждащата течност оказва защита
срещу замръзване до около -50°C.
Поддържайте достатъчна
концентрация на антифриза.

Внимание
Използвайте само одобрени
антифризи.

Ниво на охлаждащата течност
Внимание
Прекалено ниско ниво на
охлаждащата течност може да
предизвика повреда на двигателя.

ME059

Ако охладителната система е
студена, нивото на охлаждащата
течност трябва да е над
обозначената отметка за минимално
ниво. Долейте, ако нивото е ниско.
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{Предупреждение
Оставете двигателят да изстине
преди да отворите капачката.
Отворете внимателно капачката
като дадете възможност на
свръхналягането бавно да
намалее.
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.
Забележка
Ако нивото на охлаждащата
течност падне под обозначението
за минимално ниво, долейте смес
от деминерализирана вода и
фосфатен антифриз в
съотношение 50:50.

За да предпазите автомобила при
много студено време използвайте
смес в съотношение 40% вода и
60% антифриз.

Внимание
Обикновената вода или
неправилното съотношение могат
да повредят охладителната
система.
Не използвайте обикновена вода,
спирт или метанолов антифриз в
охладителната система.
Двигателят може да прегрее и дори
да се възпламени.

Внимание
Охлаждащата течност може да
бъде опасна.
Избягвайте многократен или
продължителен допир с
охлаждащата течност.
След допир с охлаждаща течност
почиствайте кожата и ноктите със
сапун и вода.
Пазете децата от досег с нея.
Охлаждащата течност е дразнител
за кожата и при поглъщане може
да причини отравяне и дори смърт.
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Внимание

Хидравлична течност за
сервоусилвателя на волана

Внимание

Не е необходимо да доливате
охлаждаща течност по-често от
препоръчания интервал от време.

Не карайте автомобила без
нужното количество хидравлична
течност.

Ако се налага често да доливате,
това може да е знак, че двигателят
се нуждае от проверка.

В противен случай можете да
повредите сервомеханизма на
кормилното управление и това да
доведе до скъпоструващ ремонт.

Свържете се със сервиз за
проверка на охладителната
система.

{Предупреждение

Препоръчваме ви да се
консултирате с вашия оторизиран
сервиз.

MD122

Отворете капачката и я свалете.
Нивото на течността за
сервоусилвателя на волана трябва
да бъде между отметките MIN и MAX.
Долейте, ако нивото е ниско.

Преливането на хидравлична
течност може да доведе до
възпламеняване на течността или
повреди по боята.
Не препълвайте резервоара.
Възпламененият двигател може да
причини наранявания и щети по
автомобила и други обекти.
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Течност за измиване

 Не използвайте водопроводна
вода. Минералите в нея могат да
запушат тръбопроводите на
системата за миене.
 Ако е вероятно температурата да
падне под нулата, използвайте
незамръзваща течност за
чистачки.

Спирачна течност
{Предупреждение
MD123

Зареждайте с течност за измиване на
стъкла, която съдържа антифриз.
При доливане на течност за
измиване на предното стъкло:
 Използвайте само готова за
употреба течност за чистачки,
която се продава в търговската
мрежа.

Спирачната течност е отровна и
разяждаща. Избягвайте контакт с
очите, кожата, тъкани и боядисани
повърхности.

MD124

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
функционални проблеми в
спирачната система. Причината за
загуба на спирачна течност трябва
да се отстрани в сервиз.
Използвайте само спирачна течност
одобрена за вашия автомобил.
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"Спирачна течност" в раздела
"Препоръчани работни течности и
смазки" 3 181.

Внимание
Проверете дали сте почистили
добре мястото около капачката на
резервоара за спирачна течност
преди да я отвиете.
Замърсяването на спирачната
течност може да се отрази на
работата на системата и да доведе
до скъпоструващ ремонт.

Внимание
Ако спирачната течност прелее
върху двигателя, тя може да се
запали.
Не препълвайте резервоара.
Възпламененият двигател може да
причини наранявания и щети по
автомобила и други обекти.

Внимание
Не изхвърляйте отработената
спирачна течност заедно с
битовите отпадъци.
Използвайте специално
предназначените за това места.
Използваната спирачна течност и
съдовете за нея са опасни. Те
могат да навредят на здравето и на
околната среда.

Внимание
Спирачната течност е дразнител за
кожата и очите.
Не допускайте контакт на кожата и
очите със спирачна течност. Ако
все пак това стане, веднага
измийте засегнатото място обилно
с вода и сапун или с препарат за
миене на ръцете.

Акумулатор
Акумулаторът на автомобила не се
нуждае от поддръжка.
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.
Защита на акумулатора от
изтощаване 3 84.
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{Предупреждение
Дръжте на разстояние от акумулатора
огнеопасни обекти, за да избегнете
възникването на пламъци и искри при
проверката на акумулатора, тъй като
може да се получи избухлив газ.
Ако акумулаторът експлодира, това може
да нанесе щети по автомобила, както и
да предизвика сериозно нараняване или
смърт.
Избягвайте кожния контакт с електролита
на акумулатора, тъй като той съдържа
силно разяждащата и отровна сярна
киселина и може да нанесе увреждания.
Ако електролит случайно попадне върху
кожата ви, измийте поразеното място с
вода и потърсете незабавно медицинска
помощ.
Дръжте акумулатора далеч от досега на
деца, тъй като той съдържа сярна
киселина и газ.
Не допускайте електролитът на
акумулатора да влиза в контакт с кожата,
очите, дрехите или боядисани
повърхности.
Не отваряйте и не накланяйте
акумулатора.

Смяна на перото на
чистачка

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
добър и не много силен почистващ
препарат. Измийте ги обилно с вода.

MD126

Повдигнете рамото на чистачката.
Натиснете освобождаващото лостче
и свалете перото на чистачката.
Правилната работа на предните
чистачки е важна за добрата
видимост и безопасно шофиране.
Редовно проверявайте състоянието
на перата на чистачките. Сменете
твърдите, натрошени или напукани
пера и тези, които зацапват стъклото.

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 водача.
Не използвайте за почистване на
чистачките разтворители, бензин, газ
или разредител за боя. Това са
агресивни материали, които могат да
повредят перата на чистачките и
боядисаните повърхности.

144 Грижи за автомобила

Смяна на крушка
Смяна на крушка
Изключете запалването и изключете
съответния превключвател или
затворете вратите.
Хващайте новите крушки само за
основата! Не докосвайте стъклото на
крушките с голи ръце.
Използвайте за смяна само същия
тип крушка.
Сменяйте крушките на предните
светлини откъм двигателното
отделение.
Забележка
След каране при силен дъжд или
след измиване на автомобила
стъклата на някои от външните
светлини може да изглеждат
замъглени.

Причината за това е разликата
между температурата във
вътрешността на фара 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.

Предни фарове и габаритни
светлини
Къси и дълги светлини
1. Извадете щепсела от крушката.

Ако водата попадне в
електрическата верига на
крушката, закарайте автомобила
за проверка в оторизиран сервиз.

MD127

2. Свалете предпазната капачка на
фара.
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Внимание
Ако е необходимо предните
фарове да бъдат отново насочени,
препоръчваме да закарате
автомобила в оторизиран сервиз за
извършване на тази операция, тъй
като тя е свързана с
безопасността.

MD128

3. Натиснете пружинната скоба
и я освободете.

MD129

4. Извадете крушката от рефлектора.
5. При поставяне на нова крушка
вкарайте зъбчетата в жлебовете
на рефлектора.
6. Сложете пружинната скоба.
7. Поставете предпазната капачка
на фара на място и я затворете.
8. Свържете щепсела към крушката.
Насочване на предните фарове
Винтът на предния фар е за
регулиране на насочването на късите
светлини.
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Габаритни светлини
1. Извадете щепсела от крушката.

ME061

ME060

2. Свалете предпазната капачка на
фара.

3. Извадете цокъла на крушката за
габаритната лампа от
рефлектора.

ME062

4. Извадете крушката от фасунгата.
5. Поставете нова крушка.
6. Вкарайте цокъла в рефлектора.
7. Поставете предпазната капачка
на фара на място и я затворете.
8. Свържете щепсела към крушката.

Грижи за автомобила 147

Фарове за мъгла

Предни мигачи

Сменявайте крушките в сервиз.

Насочване на фаровете за
мъгла
Винтът на фаровете за мъгла е за
регулиране на насочването на
светлините за мъгла.

Внимание
Ако е необходимо фаровете за
мъгла да бъдат отново насочени,
препоръчваме да закарате
автомобила в оторизиран сервиз за
извършване на тази операция, тъй
като тя е свързана с
безопасността.

MD131
MD130

1. Завъртете цокъла на крушката
обратно на часовниковата
стрелка, за да го освободите.

2. Натиснете леко крушката в
цокъла, завъртете я обратно на
часовниковата стрелка, извадете
я и сложете нова крушка.
3. Сложете цокъла в рефлектора и
го завъртете по посока на
часовниковата стрелка за да го
затегнете.
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Задни светлини, мигачи,
стоп-светлини и светлини за
заден ход

MD133

MD132

1. Развийте и двата винта.
2. Извадете комплекта задни
светлини. Внимавайте кабелът да
си остане на местото.

3. Задна светлина/стоп-светлина (1)
Мигач (2)
Светлина за заден ход (от
страната на пътника) / Светлина
за мъгла (от страната на
шофьора) (3)

MD134

4. Завъртете цокъла на крушката
обратно на посоката на
часовниковата стрелка.
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7. Включете запалването,
пробвайте и проверете всички
светлини.

Централна, високо
монтирана стоп-светлина
(CHMSL)

Странични мигачи
1. Натиснете лампата към задната
част на автомобила и я свалете.
2. Завъртете цокъла на крушката
обратно на посоката на
часовниковата стрелка.
MD135

5. Извадете цокъла на крушката.
Натиснете леко крушката в
цокъла, завъртете я обратно на
часовниковата стрелка, извадете
я и сложете нова крушка.
6. Вкарайте цокъла на крушката във
фара комплект задни светлини и
го завийте на място.
Поставете щепсела. Вкарайте
комплекта задни светлини в
каросерията и завийте
скрепителните гайки. Затворете
капаците и ги застопорете.

3. Извадете крушката от цокъла и
поставете нова крушка.
4. Монтирането се извършва в
обратен ред.
MD136

1. Отворете вратата на багажника.
2. Развийте двата винта и извадете
корпуса на лампата. Откачете
кабелния щепсел преди да
свалите корпуса на лампата.
3. Развийте двата винта и извадете
рефлектора-комплект.
4. Извадете крушката като я
издърпате направо от цокъла.
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5. Поставете нова крушка.
6. Поставете обратно корпуса на
лампата.

Лампа на регистрационния
номер

3. Извадете крушката и сложете
нова.
4. Вкарайте цокъла на крушката в
корпуса на лампата и го
завъртете по посока на
часовниковата стрелка.
5. Вкарайте корпуса на лампата и го
застопорете с помощта на
отверка.

Вътрешно осветление
Вътрешно осветление

MD137

1. За да свалите лампата-комплект,
извадете я с помощта на отверка,
като я пъхнете от обратната на
ключа страна.
(Внимавайте да не направите
драскотини.)

1. Развийте и двата винта.

2. Извадете крушката.

2. Извадете корпуса на лампата
надолу, без да дърпате кабела.
Завъртете цокъла на крушката
обратно на часовниковата
стрелка за да го освободите.

3. Подменете крушката.
4. Поставете отново ламповия
комплект.
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Електрическа система

Лампа за осветяване на
багажника

Предпазители
Параметрите на новия предпазител
трябва да отговарят на параметрите
на дефектиралия предпазител.
В кутия над положителната клема на
акумулатора се намират някои
основни предпазители. При
необходимост ги сменяйте в сервиз.
MD139

MD138

1. Извадете лампата с помощта на
отверка.

2. Извадете крушката.
3. Поставете нова крушка.
4. Монтирайте лампата.

Преди смяна на предпазител
изключете съответния включвател и
запалването.
Изгорелият предпазител може да се
познае по стопената жичка. Не
поставяйте нов предпазител докато
причината за повредата не бъде
отстранена.
Някои функции са защитени от
няколко предпазителя.
Възможно е да има и предпазители
без функция.
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Щипка за изваждане на
предпазители

Кутия с предпазители в
двигателното отделение

Когато проверявате кутия с
предпазители, направете справка с
етикета на кутията.

Щипката за изваждане на
предпазители може да е поставена в
кутията с предпазители в
двигателното отделение.
В зависимост от типа на
предпазителя, поставете щипката
отгоре или отстрани на предпазителя
и го издърпайте.

MD140

Кутията с предпазителите се намира
в двигателното отделение.
Откопчайте капака, повдигнете го
нагоре и го свалете.
Забележка
Не всички описания на кутиите за
предпазители в настоящото
ръководство се отнасят за вашия
автомобил.
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Кутия с предпазители в двигателното отделение

ME068
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1. Горивна помпа

24. Запалване 1 / аксесоари

2. Реле габаритни светлини

25. Аварийни светлини

3. Реле вентилатор ниска скорост

26. Клаксон

4. Вентилатор висока скорост

27. Реле къси светлини

5. Климатична система

28. Реле на клаксона

6. Реле вентилатор висока скорост

29. Главно реле двигател

7. Реле климатична система

30. Запалване

8. ABS2

31. EMS1

9. Габарити леви

32. EMS2

10. Габарити десни

33. Арматурно табло, батерия

11. Предни фарове за мъгла

34. -

12. Вентилатор ниска скорост

35. Отопление на седалките

13. ABS1
14. Реле предни фарове за мъгла

36. Реле за отоплението на
седалките

15. Реле горивна помпа

37. Контролен модул на двигателя

16. Резервен предпазител

38. -

17. Реле за дългите светлини
18. Дълги светлини
19. Преден фар къси светл., ляв
20. Преден фар къси светл., десен
21. Резервен предпазител
22. Резервен предпазител
23. Запалване 2 / стартер

Кутия с предпазители в
арматурното табло

MD141

Вътрешната кутия с предпазители се
намира под арматурното табло, от
страната на водача.
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Кутия с предпазители - арм.
табло

8. Светлини за заден ход

23. Стартер

9. Мигачи

24. Радио/ часовник/ дистанционно
управление без ключ

10. Нагревател на задното стъкло
11. Задна светлина за мъгла
12. Приборно табло
13. Контролен модул на мотора на
вентилатора
14. Въздушна възглавница
15. Защита срещу кражба/конектор
за връзка с данните
ME069

1. Задна чистачка
2. Огледало/външно огледало за
обратно виждане
3. Предни фарове
4. Електрически външни огл. за обр.
вижд.
5. Заключване на вратите
6. Предни чистачки
7. -

16. Контролен блок на скоростната
кутия
17. Задни електрически прозорци
18. Радио/дистанционно управление
без ключ/дистанционно управление
19. Контролен модул на двигателя
(ECM)/защита срещу кражба
20. Предни електрически прозорци
21. Запалка
22. Стоп-светлини

25. Табло/ вътрешно осветление
26. -
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Инструменти на
автомобила

Автомобили с резервно колело
Крикът и инструментите се намират в
отделение над резервното колело в
багажника.

Инструменти

Компактна резервна гума 3 166.

Автомобили с комплект за
ремонт на гуми

ME075

ME043
ME042

Инструментите и комплектът за
ремонт на гуми се намират в
отделение под капака на пода в
багажника.
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Джанти и гуми
Джанти и гуми
Състояние на гумите,
състояние на джантите

Обозначения на гумите

Налягане на гумите

напр. 215/60 R 16 95 H
60: Съотношение (височината към
широчината на гумата) в %

Проверявайте налягането на гумите,
когато са студени поне веднъж на
всеки 14 дена и преди всяко дълго
пътуване. Не забравяйте и
резервната гума.

R: Тип конструкция: Радиална

Отвийте капачката на вентила.

215: Широчина на гумата в мм

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.

RF: Тип: Гума с подсилени бордове
(RFT гума)

Проверявайте редовно джантите за
наличие на повреди. В случай на
повреда или необичайно износване
потърсете сервиз.

H: Код на допустимата скорост

Зимни гуми
Зимните гуми подобряват
безопасността на движение при
температури под 7 °C и по тази
причина трябва да се поставят на
всички колела.

16: Диаметър на джантата в инчове
95: Товарен коефициент, напр. 95
отговаря на 690 кг
Код 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

ME045

Етикетът с налягането на гумите се
намира на рамката на шофьорската
врата.

158 Грижи за автомобила

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.
Налягането на гумите ECO служи за
постигане на възможно най-ниския
разход на гориво.
Неподходящото налягане на гумите
намалява безопасността, влошава
управлението на автомобила,
комфорта и разхода на гориво и
увеличава износването на гумите.

{Предупреждение
Ако налягането е много ниско, това
може да доведе до значително
загряване на гумата и вътрешни
повреди, водещи до отделяне на
протектора и дори до спукване на
гумата при висока скорост.

Дълбочина на шарката на
протектора
Проверявайте редовно дълбочината
на шарката на протектора.
От съображения за безопасност,
гумите трябва да се заменят, когато
дълбочината на шарката на
протектора спадне до 2-3 мм
(за зимни гуми - до 4 мм).
MD144

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,
сменете местата им. Уверете се, че
посоката на въртене на колелата е
същата както преди.
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Гумите стареят, дори и ако не се
използват. Препоръчваме ви смяна
на гумите веднъж на 6 години.

Гуми и джанти с различни
размери
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.

{Предупреждение
Използването на неподходящи
гуми и джанти може да доведе до
злополуки и да направи невалидно
разрешението за ползването на
автомобила.

{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 и джанти може
сериозно да засегне комфорта,
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 бива да са с
профилиран ръб.
Декоративните тасове не бива да
пречат на охлаждането на
спирачките.

{Предупреждение
Използването на неподходящи
гуми и декоративни тасове може да
доведе до внезапна загуба на
налягане и в резултат на това - до
катастрофа.

160 Грижи за автомобила

Вериги за сняг

{Предупреждение
Повредите могат да доведат до
спукване на гума.

При спаднала гума:
Натегнете ръчната спирачка и
включете на първа или задна
предавка.

Комплект за ремонт на гуми
Малки дефекти по протектора и
страничните стени на гумата могат
да се ремонтират с комплекта за
ремонт на гуми.

MD145

Веригите за сняг са позволени само
за водещите колела.
Винаги използвайте вериги с фини
звена, които не прибавят повече от
10 мм към протектора и вътрешната
стена на гумата (включително
закопчалката на веригата).

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.

{Предупреждение
Не карайте с повече от 80 км/ч.
Не използвайте тази гума за дълъг
период от време.
Управляемостта и поведението на
автомобила може да се влошат.

ME046

Комплектът за ремонт на гуми се
намира в отделението за вещи под
пода на багажника.
1. Извадете комплекта за ремонт на
гуми от отделението.
2. Извадете компресора и бутилката
с уплътнителен материал.
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Поставете компресора близо
гумата така, че бутилката с
уплътнителен материал да е
изправена.

MD147

3. Извадете електрическия кабел
(А) и въздуховода (В) от
отделението в долната част на
компресора.

MD148

4. Ключът на компресора трябва да
е в положение (.
5. Завийте въздуховода на
компресора към бутилката с
уплътнителен материал.
6. Вкарайте щепсела на компресора
в ел. контакт за аксесоари.
За да избегнете изтощаване на
акумулатора ви препоръчваме
двигателят да работи.
7. Поставете бутилката с
уплътнителен материал в
леглото на компресора.

MD149

8. Развийте капачката на вентила
на дефектиралата гума.
9. Завийте маркуча за вентила на
гумата.
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MD150

10. Включете ключа на компресора в
положение I. Гумата се пълни 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
(около 2.2 бара) трябва да се
достигне в рамките на 10 минути.
При достигане на необходимото
налягане в гумата изключете
компресора.
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 над
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 извадите 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
(около 80 км/ч) 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 изминаването на около
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10 км (но не за повече от 10 минути)
спрете и проверете налягането на
гумата. Направете това като
завиете маркуча на компресора
директно върху вентила на гумата.
Ако налягането е по-голямо
от 1.3 бара, коригирайте го до
предписаното (около 2.2 бара)..
Повторете процедурата (номер
17) докато вече няма никаква
загуба на налягане.
Ако налягането е паднало под
1.3 бара, автомобилът не бива да
се кара. Потърсете помощта на
сервиз.

Проверете срока на годност на
комплекта. След тази дата
уплътняващата способност вече не
е гарантирана. Обърнете внимание
на информацията относно
съхранението върху бутилката.
Заменете използваната бутилка
с уплътнителен материал.
Изхвърляйте ползваните бутилки
според съответните законови
разпоредби.
MD152

18. Приберете комплекта за ремонт
на гуми в багажното отделение.
Забележка
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.

Компресорът и уплътнителният
материал могат да се използват от
около -30°C до 70°C (от -22 до
158F).

Смяна на гума
Използването на различни видове
гуми може да предизвика загуба на
контрол над автомобила при каране.
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Ако комбинирате гуми с различни
размери, марки или тип (радиални и
опоясени диагонални), е възможно
да не успеете да контролирате
автомобила и да катастрофирате.
Употребата на гуми с различни
размери, марки или тип може също
така да нанесе щети на автомобила.
Използвайте подходящия размер,
марка и тип гуми на всички колела.
Някои автомобили са екипирани с
комплект за ремонт на гуми вместо с
резервно колело.
Комплект за ремонт на гуми 3 160.
Извършете следните подготвителни
операции и спазвайте следното:
 Отбийте от пътя и спрете на
безопасно място, далеч от
движението.
 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 или задна
предавка.
 Изключете двигателя и извадете
ключа за запалване.
 Включете аварийните мигащи
светлини.

 Ако теренът, върху който е
паркиран автомобилът е мек, под
крика трябва да се подложи
здрава дъска (дебела макс. 1 см).
 При повдигането на автомобила
на крик в него не бива да има
хора или животни.

 Поставете клиновидна подпора,
дървено блокче или камък отпред
и отзад на гумата, диагонална на
тази, която смятате да смените.

 Никога не се пъхайте под
автомобила, когато е на крик.

 Помолете всички пътници да
напуснат автомобила.

 Почистете гайките и резбата
преди да монтирате колелото.

 Не стартирайте двигателя, когато
автомобилът е вдигнат на крик.

 Извадете резервното колело.
"Временно резервно колело" в
раздел "Компактна резервна
гума" 3 166.
 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.
ME047
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1. Освободете капачките на гайките
на колелата с помощта на
отверка и ги свалете.

ME049

ME048

2. Разгънете ключа за колелата при поставянето върху гайките
внимавайте да приляга добре,
след което разхлабете всяка една
гайка с по половин оборот.

3. Завъртете дръжката на крика за
да повдигнете леко главата му и
поставете крика вертикално в
позицията маркирана с полукръг.

ME050

4. Поставете ръчката на крика и
сложете правилно гаечния ключ
към ръчката.
След това повдигнете крика така,
че повдигащата му глава да легне
здраво на мястото на
повдигането.
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ME051

5. След като проверите дали крикът
е в правилна позиция, завъртете
гаечния ключ докато колелото се
повдигне от земята.
6. Отвийте гайките на колелото.
7. Сменете колелото.
8. Завийте гайките на колелото.
9. Спуснете автомобила.

10. Нахлузвайте ключа за колелата
върху гайките така, че да легне
сигурно и затегнете гайките в
кръстосана последователност.
Моментът на затягане трябва да
е 120 Y.

13. При първа възможност проверете
налягането на поставената гума и
момента на затягане на гайките.

11. Преди да сложите декоративния
тас центрирайте отвора за
вентила спрямо вентила на
колелото.
Поставете капачките на гайките.

Компактна резервна гума.

12. Приберете смененото колело и
инструментите на автомобила.
За да предотвратите шума от
тракането на крика, след като го
приберете обратно в кутията
завъртете главата на винта
докато долната и горната част на
крика добре се притиснат към
кутията. В същото време крикът
трябва да е на известно
разстояние от инструментите на
автомобила.
Инструменти 3 156.

Сменете дефектиралата гума или я
ремонтирайте.

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
отрицателно върху ходовите
качества на автомобила. Заменете
дефектиралата гума възможно найскоро.
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Внимание
Резервното колело/комплект гума и
джанта е само за временна
употреба при крайна необходимост
Възможно най-скоро заменете
резервното колело/комплекта гума
и джанта с постоянно.
Не използвайте вериги за сняг.
ME043

Резервното колело се намира в
товарното отделение под подовия
капак. То е закрепено в леглото чрез
крилчата гайка.
Леглото за резервното колело не е
проектирано за всички позволени
размери гуми. Ако след смяна на
колело, в леглото за резервното
колело трябва да се сложи колело
по-широко от резервното, подовият
капак може да се постави върху
подаващото се колело.

Не монтирайте на тази джанта
такава гума, която не е идентична с
оригиналната.
Не поставяйте резервното колело
на други автомобили.

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 карайте с
повече от 80 км/ч. Вземайте бавно
завоите. Не го използвайте за дълъг
период от време.
Вериги за сняг 3 160.

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.
При гуми монтирани обратно на
означената посока на въртене
имайте предвид следното:
 Ходовите качества може да се
влошат. При първа възможност
заменете дефектиралата гума
или я ремонтирайте.
 Не карайте с повече от 80 км/ч.
 Карайте особено внимателно по
влажни и заснежени пътища.
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Стартиране чрез
помощен акумулатор и
кабели
Стартиране чрез 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.

{Предупреждение
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.
Избягвайте контакт 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.

Размразете 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 V).
Капацитетът му (Ah) не бива да
бъде много по-малък от този на
изтощения акумулатор.
 Използвайте помощни кабели с
изолирани клеми и напречно
сечение най-малко 16 мм2.
 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.
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 Автомобилите не бива да влизат
в контакт един с друг по време на
стартиране с помощен
акумулатор.
 Натегнете ръчната спирачка,
поставете скоростния лост в
неутрално положение.

1. Свържете червения кабел към
положителния полюс на
зареждащия акумулатор.

1. Стартирайте двигателя на
автомобила със спомагателния
акумулатор.

2. Свържете другия край на
червения кабел към
положителния полюс на
изтощения акумулатор.

2. След 5 минути стартирайте
другия двигател. Опитите за
стартиране трябва да се правят
през интервали от 1 минута и да
траят не повече от 15 секунди.

3. Свържете черния кабел към
отрицателния полюс на
зареждащия акумулатор.

MD153

Ред на свързване на кабелите:

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.
Прекарайте помощните кабели така,
че да не се допират до въртящи се
части в двигателното отделение.
Стартиране на двигателя:

3. Оставете двата двигателя да
работят на празен ход около
3 минути без да сваляте
помощните кабели.
4. Включете консуматори на
електроенергия (напр. предните
светлини, отоплението на
задното стъкло) на 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

ME071

ME052

ME053

Освободете капачката като
натиснете мястото на стрелката
(А - основен модел / В - модел
специален пакет) и свалете
капачката.

Завийте до упор ухото за теглене
докато застане в хоризонтално
положение.

Ухото за теглене се съхранява
заедно с инструментите на
автомобила .

Ухото за теглене трябва да се
използва само за теглене, а не и за
повдигане при транспортиране на
автомобила.

Инструменти 3 156.

Закачете за ухото въже за теглене
или още по-добре - прът за теглене.
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За да отключите волана и направите
възможна работата на стопсветлините, клаксона и чистачките,
включете запалването.
Поставете скоростния лост в
неутрално положение.

Внимание
Карайте бавно. Карайте плавно.
Прекомерно голямата теглителна
сила 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.
Потърсете помощта на сервиз.
След приключване на тегленето
развийте ухото за теглене.

A (основен модел): Поставете
капачето отляво и го затворете.

Теглене на друг автомобил

B (модел специален пакет):
Поставете капачето отдолу и го
затворете.
Най-добрият начин за
транспортиране на автомобила е
чрез използването на специален
автомобил за техническа помощ.

MD158

Задното ухо за теглене се намира
под задната броня.
Ухото за теглене трябва да се
използва само за теглене, а не и за
повдигане при транспортиране на
автомобила.
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Внимание
Карайте бавно. Карайте плавно.
Прекомерно голямата теглителна
сила може да повреди автомобила.

ME056

Ако вашият автомобил има капаче на
задната броня пред задното ухо за
теглене, извадете двете скоби от
капачето. Свалете капачето като го
дръпнете назад.
След приключване на тегленето
поставете здраво капачето на
мястото му.

Грижи за външния вид
Грижи за екстериора
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 препарат 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.
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Екскременти от птици, умрели
насекоми, смола, полени и други
подобни замърсявания трябва да се
почистват незабавно, тъй като те
съдържат агресивни съставки, които
могат да повредят боята.
Спазвайте указанията на
производителя, когато използвате
автомивки. Чистачките на предното
стъкло и чистачката на задното
стъкло трябва да бъдат изключени.
Заключете автомобила така, че
капакът на резервоара да не може да
се отвори. Свалете антената и
външните аксесоари като покривен
багажник и др.
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.
Гресирайте в сервиз пантите на
всички врати.

Не почиствайте двигателното
отделение с пароструйно устройство
и устройство работещо с високо
налягане.
Щателно измийте с вода 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.

Външни светлини
Стъклата на предните фарове и
останалите светлини са направени
от пластмаса. Не използвайте
абразивни и 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 стане матова 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.

Прозорци и пера на чистачките
Използвайте мека кърпа, която не
отделя мъх, или гюдерия, заедно с
почистващ препарат за прозорци и
препарат за отстраняване на
насекоми.
Когато почиствате задното стъкло,
внимавайте да не повредите
нагревателя разположен от
вътрешната страна на стъклото.
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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.

Повреди по боята

Замърсените пера на чистачките се
почистват с мека тъкан и почистващ
препарат за прозорци.

Специални предпазни мерки
при моделите със специален
пакет и автомобилите
оборудвани с аксесоари към
каросерията

Джанти 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.

Малките повреди по боята трябва да
бъдат поправяни с коректор преди да
се е образувала ръжда. По-големите
повреди и петната от ръжда трябва
да се поправят в сервиз.

Спазвайте долните инструкции при
моделите със специален пакет и
автомобилите оборудвани с
аксесоари към каросерията
• При теглене на автомобила
внимавайте да не се получат
повреди и счупвания по
каросерията. Тегленето на
автомобила трябва да става след
като свалите долния капак на
бронята, ако има такъв.

• При шофиране трябва да се
отделя допълнително внимание
за необходимото отстояние от
земята, да се внимава например
при "легнали" полицаи, бордюри
на тротоари, рампи за паркиране
и т.н.
• Използвайте средство за
подпиране при повдигане за да
не се получат счупвания поради
аксесоарите по каросерията.
• При теглене на автомобила
използвайте товарен автомобилплатформа, за да предпазите
каросерията от повреди и
счупвания.

Шаси
Ускоряващи корозията агенти,
използвани по пътищата, за
обезледяване и обезснежаване или
намаляване на праха, могат да се
натрупат върху шасито на
автомобила. Ако тези агенти не се
почистват редовно, това може да
ускори появата на корозия и ръжда.
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Периодично измивайте с обикновена
вода тези замърсители от шасито на
автомобила.
Почиствайте внимателно местата,
където се събират кал и други
нечистотии. Разбийте натрупаните
в затворените пространства
наслагвания, преди да измиете
с вода.

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.
Арматурното табло трябва да се
почиства само с мека, навлажнена
кърпа.

Почиствайте текстилната тапицерия
с прахосмукачка и четка.
За премахване на петна използвайте
препарат за почистване на
тапицерия.
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.

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.

Бележки
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Обща информация
Сервизна информация
За да се осигури икономичната и
безопасна работа на автомобила,
както и за 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 книжка.
Датата и изминатото разстояние се
заверяват с подписа и печата на
обслужващия сервиз.
Уверете се, че сервизната книжка е
попълнено правилно, тъй като
доказателството за редовно
сервизно обслужване е съществено
при гаранционни рекламации, а
освен това е от полза при
продажбата на автомобила.
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План за сервизно обслужване
Планове за сервизно обслужване
Сервизен план за Европа
(: Проверка на възлите и свързаните с тях части. При нужда - коригиране, почистване, доливане, настройка или смяна.
): Смяна.
Сервизни операции

година1)
км (x

1000)1)

1

2

3

4

15

30

45

60

(

(

(

(

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДВИГАТЕЛЯ
Задвижващ ремък 2)
3)

)

)

)

)

Охладителна система, маркучи и съединения

(

(

(

(

Охлаждаща течност на двигателя 4)

(

(

(

(

Горивен филтър

(

(

(

(

Горивопроводи и съединения

(

(

(

(

Въздушен филтър 5)

(

(

(

)

Момент на запалването

(

(

(

(

Свещи

(

)

(

)

Кабел на запалването

(

(

)

(

Хлабина на клапаните

(

(

(

(

Масло и маслен филтър на двигателя

Резервоар с активен въглен и паропроводи

(
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Сервизни операции

година1)

1

2

3

4

км (x 1000)1)

15

30

45

60

(

PCV - вентилационна система на картера
Ангренажна верига

(

Смяна на всеки 250000 км или на 10 години

ШАСИ И КАРОСЕРИЯ
Въздушен филтър (A/C) 6)

)

)

)

)

Изпускателна тръба, закрепване

(

(

(

(

7)

(

)

(

)

Предни накладки за спирачки и спирачни дискове 8)

(

(

(

(

Барабани на задните спирачки и накладки 8)

(

(

(

(

Ръчна спирачка

(

(

(

(

Спирачни тръби и съединения (включително
сервоусилвател)

(

(

(

(

Лагери на главината на задните колела, хлабина

(

(

(

(

Масло за механична скоростна кутия

)

(

)

(

Свободен ход на педалите на спирачката и
съединителя

(

(

(

(

Болтове и гайки по каросерията и шасито - затягане/
закрепване

(

(

(

(

Спирачна течност

Състояние и налягане на гумите 9)

Виж забележката (9) по-долу

Геометрия на колелата 10)
Волан и кормилни щанги

Проверка при забелязани нередности
(

(

(

(
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година1)

1

2

3

4

км (x 1000)1)

15

30

45

60

Хидравлична течност на сервоуправлението и
тръби

(

(

(

(

Маншони на полуоските

(

(

(

(

Предпазни колани, закопчалки и държачи

(

(

(

(

Смазване на ключалки, панти и ключалката на
капака на двигателя

(

(

(

(

Сервизни операции

1) Според това кое настъпи първо.
2) Смяна на всеки 60000 км или на 3 години.
3) При тежки условия на работа на автомобила: каране на къси разстояния, дълги престои на празен ход или работа при прашни
условия, смяна на маслото на двигателя и масления филтър на всеки 7500 км или на 6 месеца, според това кое настъпи първо.
4) Смяна на всеки 240000 км или на 5 години. (Използвайте само Dexcool)
5)

Проверка на всеки 7500 км или на всеки 6 месеца, ако автомобилът работи при прашни условия. При нужда, коригиране, почистване или смяна.

6) При работа в запрашени райони се изисква по-често сервизно обслужване.
7) Смяна на спирачната течност на всеки 15000 км, ако автомобилът работи предимно при тежки условия:
- Шофиране по хълмист или планински терен, или при
- Често теглене на ремарке.
8) При работа в тежки условия се изисква по-често сервизно обслужване: пътувания на къси разстояния, продължителна работа
на празен ход, често шофиране на ниска скорост при задръствания, или шофиране при прашни условия.
9) Състоянието на гумите трябва да се преглежда преди потегляне, а налягането на гумите трябва да се проверява при всяко
зареждане с гориво или поне един път на месец с манометър.
10) При нужда - размяна и балансиране на колелата.
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Допълнително сервизно
обслужване
Екстремни експлоатационни
условия
Екстремни експлоатационни условия
са тези, при които поне едно от
следните неща се случва често:
 Често каране на къси разстояния
- по-малки от 10 км.
 Шофиране с дълги престои на
празен ход и ниска скорост при
задръствания.
 Шофиране по запрашени пътища.
 Шофиране по хълмист или
планински терен.
 Теглене на ремарке.
 Шофиране при натоварено
градско движение, където
външната температура редовно
достига до 90 °F (32 °C) и повече.
 При работа като такси,
полицейски автомобил или кола
за доставки.

 Чести пътувания при външни
температури под точката на
замръзване.
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.

Препоръчани работни
течности, смазки и
резервни части
Препоръчани работни
течности и смазки
Използвайте само тествани и
одобрени продукти. Повреди
получени в резултат от употребата
на неодобрени експлоатационни
материали не се покриват от
гаранцията.

{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 по-важно от
вискозитета.
Качество на двигателното масло
ACEA-A3/B3, API SM: Бензинови
двигатели

Доливане на двигателно масло
Двигателни масла от различни
производители и марки могат да се
смесват, 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 A3/B3 (само един път между
две смени на маслото). Вискозитетът
на маслото трябва да влиза в
необходимия диапазон.

Използването на двигателни масла с
качество ACEA A1/B1 и A5/B5 е
изрично забранено, защото при
известни експлоатационни условия
след време 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
Използвайте двигателни масла със
следния вискозитет:
ACEA-A3/B3, API SM: До -25 °C
и по-ниска температура: 0W-30,
0W-40
До -25 °C и по-ниска температура:
5W-30, 5W-40
До -20 °C и по-ниска температура:
10W-30, 10W-40

Класификацията SAE на вискозитета
определя способността на маслото
да тече. Студеното масло е по-гъсто
от горещото.
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
Използвайте само органичен
дълготраен антифриз (LLC) от
киселинен тип.
В страни с умерен климат
охлаждащата течност оказва защита
срещу замръзване до около -35 °C.
В страни със студен климат
охлаждащата течност оказва защита
срещу замръзване до около -50 °C.
Тази концентрация трябва да се
поддържа през цялата година.

Сервизно обслужване и поддръжка 183

Поддържайте достатъчна
концентрация на антифриз.

Внимавайте спирачната течност да
не се замърси.

Добавките към охлаждащата
течност, предназначени да осигурят
по-добра защита от корозия или да
предотвратят малки течове, могат да
предизвикат функционални
проблеми. Ние не поемаме
отговорност за последствия в
резултат на използването на добавки
към охлаждащата течност.

Хидравлична течност

Спирачна течност
Използвайте само нашата одобрена
за този тип автомобил спирачна
течност (DOT 4).
С течение на времето спирачната
течност абсорбира влага, което
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.

Използвайте само хидравлична
течност Dexron VI.

Масло за механична скоростна
кутия.
Използвайте само масло
SAE75W85W.
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Технически данни
Идентифициране на автомобила. 169
Данни на автомобила.................... 170

Идентифициране на
автомобила

Идентификационна табелка

Идентификационен номер
на автомобила (VIN)

ME072

Идентификационната табелка се
намира в двигателното отделение.
MD182

Идентификационният номер на
автомобила е записан под
седалищната част на задната
седалка.
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Данни на автомобила
Данни на двигателя
Търговско обозначение
Идентификационен код на двигателя
Брой на цилиндрите
Работен обем

(см3)

1.0 бензин

1.2 бензин

B10D1

B12D1

4

4

995

1206

Мощност на двигателя [kW] при обороти в
минута

50 kW / 6400

60 kW / 6400

Въртящ момент на двигателя [Nm] при обороти
в минута

93 Nm / 4800

111 Nm / 4800

RON 95

RON 95

Над RON 95

Над RON 95

1.0 DOHC

1.2 DOHC

154 км/ч

164 км/ч

Октаново число (RON)
препоръчано
възможно

Техническа характеристика
Двигател
Максимална скорост [км/ч]
Механична скоростна кутия
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Разход на гориво - СО2 емисия

Двигател

1.0D Non-PS
(без
сервоуправление)1

1.0D PS
1.2D Non-PS
1.2D PS
(със
(без
(със
сервоуправление)1) сервоуправление)1) сервоуправление)1)

градско (л/100 км)

6.2

6.6

6.3

6.6

извънградско (л/100 км)

4.0

4.2

4.0

4.2

общо (л/100 км)

4.8

5.1

4.9

5.1

CO2 (г/км)

113

119

114

119

1. PS: Сервоуправление

Тегло на автомобила
Мин. тегло на празен авт. с водача (75 кг)
Двигател и скоростна кутия
1.0D & MT (механична)
1.2D & MT (механична)

Волан

[кг]

Без сервоуправление

932

Сервоуправление

939

Без сервоуправление

932

Сервоуправление

939
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Мин. тегло на празен авт. с водача (75 кг)
Двигател и скоростна кутия
1.0D & MT (механична)
1.2D & MT (механична)

Волан

[кг]

Без сервоуправление

1035

Сервоуправление

1053

Без сервоуправление

1035

Сервоуправление

1058

Допустимо брутно тегло
Двигател

Скоростна кутия

Волан

[кг]

1.0D

MT (механична)

Без сервоуправление

1335

Сервоуправление

1355

1.2D

MT (механична)

Без сервоуправление

1335

Сервоуправление

1360

Технически данни 189

Размери на автомобила
Дължина [мм]

3640

Широчина без външните огледала [мм]

1597

Широчина заедно с двете външни огледала [мм]

1910

Височина (без антена) [мм] без покривен багажник

1522

Височина (без антена) [мм] с покривен багажник

1551

Дължина на пода в багажното отделение (мм)

548

Широчина на багажното отделение [мм]

987

Височина на багажното отделение [мм]

435

Междуосово разстояние [мм]

2375

Диаметър на завоя [м]

9.9
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Вместимости и спецификации
Двигателно масло
Двигател

1.0 D

1.2 D

вкл. филтър [л]

3.75 л

3.75 л

1л

1л

35

35

между обозначенията MIN и MAX (л)

Резервоар за горивото
бензин, номинална вместимост (л)

Налягане на гумите
Двигател
1.0D

Гуми

отзад

[kPa/bar] ([psi])

[kPa/bar] ([psi])

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

1.2D

отпред

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

220kPa/2.2bar [32psi] (нормално натоварване)
240kPa/2.4bar [35psi] (ECO)
235kpa/2.35bar [34psi] (пълно натоварване)
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Информация
за клиента
Записване на данни за автомобила и
защита на личната
информация................................... 191

Записване на данни
за автомобила и защита
на личната информация
Системи за записване
на данни от събития
(черна кутия)
Автомобилът е оборудван с редица
високоусъвършенствувани системи,
които следят и контролират някои от
данните на автомобила. Някои от
данните се записват по време на
нормалната работа за да се
подпомогне поправката на
установените неизправности, други
данни се записват само при
катастрофа или в близко до
катастрофа състояние от системи,
които се наричат системи за
записване на данни от събития (EDR)
- популярно название: "черна кутия".
Системата може да запише данни
относно състоянието на автомобила
и как е бил използван.

За да се прочетат тези данни се
изисква специално оборудване и
достъп до автомобила. Това става,
когато автомобилът се закара в
сервиз. Някои от данните се
предават по електронен път на
глобалните диагностични системи на
Дженерал Моторс (GM).
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