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Бележка

Въведение

Въведение
Въведение
Вашият автомобил е комбинация
от напреднала технология,
сигурност, съвместимост с
околната среда и икономичност.
Настоящото ръководство за
експлоатация Ви предоставя
цялата необходима информация
за да можете да шофирате
автомобила си правилно и
сигурно.
Уверете се, че пътниците Ви са
наясно с възможния риск от
катастрофа и нараняване, които
могат да възникнат в резултат от
неправилното използване на
автомобила.

Винаги трябва да спазвате
конкретните закони и правила в
страната, където се намирате.
Тези закони може да се
различават от информацията
дадена в настоящото ръководство.
Когато 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.
Ръководството за експлоатация
трябва винаги да се държи в
автомобила за да Ви е под ръка.
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Ръководството ще ви
помогне
 Това ръководство описва
всички опции и функции,
предлагани в този модел.
Някои описания, включително
тези на дисплея и функциите
на менюто, може да не се
отнасят за вашия автомобил
поради вариант на модела,
спецификации за конкретната
страна, специално оборудване
или аксесоари.
 От главата "Накратко" да
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.
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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
поддържат вашия език.

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

Внимание
Текстът отбелязан с Внимание
съдържа информация относно
възможни щети по автомобила.
Неспазването на тази
информация може да доведе до
щети по автомобила.
Пожелаваме Ви много часове на
приятно шофиране.
Chevrolet

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

Накратко

Накратко

Първоначална
информация
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Вижте Дистанционно
радиоуправление нa страница 20.
Вижте Система за централно
заключване нa страница 22.

Отключване на
автомобила

Регулиране на седалката

Дистанционно
радиоуправление

Положение на седалката

TDL050A

Натиснете бутона K.
Отключва всички врати.
Аварийните лампи ще мигнат два
пъти.

GO3E3014A

За да преместите седалката
напред или назад, издърпайте
ръкохватката и плъзнете
седалката в желаната посока.
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Накратко

Освободете ръкохватката и се
уверете, че седалката е
фиксирана на мястото си.

Облегалка на седалката

Височина на седалката

Вижте Регулиране на седалката
нa страница 42.
Вижте Положение на седалката
нa страница 41.

GO3E3015A

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

GO3E3016A

Напомпайте лоста от външната
страна на седалката, докато я
нагласите в желаното положение.
За да свалите седалката надолу,
натиснете лоста надолу няколко
пъти.
За да повдигнете седалката
нагоре, натиснете лоста нагоре
няколко пъти.

Накратко

Регулиране на
облегалките за глава

Регулиране в хоризонтална
посока
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Предпазен колан

Регулиране на височината

MD033
GO3E3002A
GO3E1003A

Издърпайте облегалката за глава
нагоре.
За да преместите облегалката за
глава надолу натиснете
фиксатора (1) и я бутнете в посока
надолу.
Вижте Облегалки за глава нa
страница 39.

Издърпайте облегалката за глава
напред. Тя се настройва в три
позиции. За да преместите назад,
издърпайте облегалката за глава
напред. След това тя се
премества автоматично назад.

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.
Вижте Предпазни колани нa
страница 45.
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Накратко

Настройване на
огледалото

Регулиране на волана

Външни огледала

Вътрешни огледала

GC3N2006A

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

Изберете съответното външно
огледало чрез завъртане на
управляващия бутон наляво (L)
или надясно (R). След това
завъртете бутона, за да нагласите
огледалото.

Вижте Ръчно огледало за
обратно виждане нa страница 31.

Когато е в позиция "о", не е
избрано огледало.

GO3E2007A

Вижте Огледала с дистанционно
управление нa страница 30.

GC3N5001A

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

Накратко
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Общ преглед на таблото с прибори
Ляв волан (LHD)

GC3G1001A
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Накратко

Десен волан (RHD)

GC3G1001R

Накратко

1. Странични вентилационни
дюзи
2. Превключвател на външните
светлини
3. Мигачи
4. Крууз контрол
5. Приборен панел
6. Клаксон, въздушна
възглавница на водача
7. Бутони за управление върху
волана
8. Лост на чистачката и системата
за измиване
9. Централни вентилационни
дюзи
10. Система Инфотейнмънт
11. Съхраняване на вещи
12. Ключ за ВКЛ-ИЗКЛ на
въздушната възглавница
13. Жабка
14. Лампа за ВКЛ-ИЗКЛ на
въздушната възглавница на
пътника до водача

15. Аварийна предупредителна
светлина
16. Електрически контакт
17. Скоростен лост
18. Превключвател на
предпазните ключалки/HDC
превключвател
19. Климатична система
20. ESC превключвател
21. Педал за газта
22. Спирачен педал
23. Контакт за запалване
24. Регулиране на волана
25. Лост за освобождаване на
капака на двигателя
26. Педал на съединителя
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Външни светлини

GO3E6004A

Завъртете ключа за светлините.
O(OFF): За да изключите всички
светлини, завъртете ключа в
позиция OFF. Всички светлини са
изключени и върнете бутона в
изходната му позиция AUTO.
AUTO: Външните светлини и
светлините на приборния панел се
включват и изключват
автоматично в зависимост от
външната осветеност.
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Накратко

; : Габаритните светлини,
осветлението на регистрационния
номер и осветлението на
приборния панел светят.

Превключвател за
дълги/къси светлини

Аварийни предупредителни
светлини

2 : Предните фарове и всички
от горните светлини светят.
Натиснете ключа за светлините
#: Предни фарове за мъгла
s: Заден фар за мъгла
Вижте Управление на външни
светлини нa страница 115.
JD13A

За да превключите от къси на дълги
светлини бутнете лоста напред.
За да включите късите светлини
бутнете отново лоста напред или
го дръпнете.
Вижте Превключвател за
дълги/къси светлини нa
страница 116.
Вижте Присветване за
преминаване нa страница 116.

GC3N6001A

Включва се с бутона |.
Вижте Аварийни
предупредителни светлини нa
страница 117.

Накратко

Сигнали при завой и смяна
на платното

Клаксон
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Системи за измиване
и избърсване
Чистачка на предно стъкло

GC3N5003A
JD14A

лост нагоре = десен индикатор
лост надолу = ляв индикатор
Вижте Сигнали при завой и смяна
на платното нa страница 118.

Натиснете Y
TDL033A

2: Непрекъснато бърсане с висока
скорост.
1: Непрекъснато бърсане с ниска
скорост.
3: Интервален режим.
O: Системата е изключена.
3: Режим "Замъгленост" на
чистачките.
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Накратко

За еднократен мах, когато
чистачките на предното стъкло са
изключени, бутнете леко лоста
надолу и го отпуснете.

Вижте "Измиващо устройство на
предно стъкло" в
Чистачки/измиващо устройство
на предно стъкло нa страница 80.

Вижте Чистачки/измиващо
устройство на предно стъкло нa
страница 80.

Вижте Течност за измиване нa
страница 266.

Чистачка/система за
измиване на задното
стъкло
Чистачка

Измиващо устройство на
предно стъкло

TEL021A

Натиснете нагоре лоста, за да
включите чистачките постоянно.

TDL030A

Дръпнете лоста.

Натиснете надолу лоста, за да
включите чистачките в интервален
режим.

Накратко

За да изключите чистачките,
поставете лоста в неутрална
позиция.

Върху задното стъкло се
напръсква измиваща течност и
чистачката прави няколко маха.

Вижте Чистачка/система за
измиване на задното стъкло нa
страница 82.

Вижте Чистачка/система за
измиване на задното стъкло нa
страница 82.

Система за измиване на
задното стъкло

Вижте Течност за измиване нa
страница 266.
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Климатичен контрол
Отопляемо задно стъкло,
отопляеми външни огледала

GC3N2011A

Задейства се чрез натискане на
бутона =.

TDL031A

Натиснете лоста към приборния
панел.

Вижте Отопляеми огледала нa
страница 30.
Вижте Отопление на задното
стъкло нa страница 34.
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Накратко

Подсушаване и
размразяване на прозорците

Скоростна кутия
Механична 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.
Вижте Механична скоростна
кутия нa страница 228.

Автоматична скоростна кутия

GC3E8003A

Завъртете копчето за
разпределение на въздуха на
РАЗМРАЗЯВАНЕ 5.
Вижте "Размразяване на предно
стъкло" в Система за отопление
и вентилация нa страница 201.
Вижте "Подсушаване на предно
стъкло" в Климатична система нa
страница 205.

GC3N9007A

За да включите на задна предавка,
при неподвижен автомобил
издърпайте нагоре бутона на
скоростния лост, след което
включете предавката.
GC3N9003A

Накратко
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Р (ПАРКИРАНЕ): Заключва
предните колела. Избирайте
позиция Р, само когато
автомобилът е спрял и ръчната
спирачка е дръпната.
MD174

R (ЗАДЕН ХОД): Избирайте
позиция R, само когато
автомобилът е спрял.

Натиснете освобождаващия бутон
за да превключите. Стрелките
отбелязват предавките, за които
не е необходимо натискане на
освобождаващия бутон.

N (НЕУТРАЛНА): Неутрална
предавка.
D: За всички нормални условия на
управление на автомобила.
Позволява на скоростната кутия
да превключва на всяка една от
6-те предни предавки.

MD172

M: Позиция за ръчен режим.
Натиснете спирачния педал и
освобождаващия бутон, за да
превключите.

TDL148A

Предавките, чието превключване
изисква натискането на
освобождаващия бутон, са
отбелязани със стрелки.
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Накратко

Започване на работа
Преди потегляне проверете

Стартиране на двигателя
чрез контакта за запалване

 Налягането и състоянието на
гумите.
MD173

Сменете предавка свободно.

 Нивото на маслото в двигателя
и нивата на работните течности.
 Всички прозорци, огледала,
външно осветление и табелки с
регистрационния номер трябва
да са почистени от кал, сняг и
лед и да са изправни.
 Правилно положение на
седалките, предпазните колани
и огледалата.
 Проверете функционирането
на спирачките при ниска
скорост, особено ако
спирачките са овлажнени.

MD098

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

Накратко

 Дизелов двигател: завъртете
ключа в положение "2", за да
включите предварителното
подгряване, докато K изгасне.
 Завъртете ключа в положение
3 натискайки 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
 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 по-силно. За да намалите
силата за задействане,
в същото време натиснете
крачната спирачка.
 Изключете двигателя и
запалването. Завъртете
волана докато се заключи.
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 Ако автомобилът се намира на
хоризонтална повърхност или
на наклон и е обърнат нагоре,
включете на първа предавка
или позиция "Р", 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.

Бележка

Ключове, врати, прозорци

Ключове, врати,
прозорци

Ключове и ключалки
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Сгъваем ключ

Ключове
Резервни ключове

Ключове и ключалки ....................19
Врати ............................................26
Охрана на автомобила................27
Външни огледала ........................29
Вътрешни огледала.....................31
Прозорци ......................................32
Покрив ..........................................35

Номерът на ключа е записан на
снемаем етикет.
Номерът на ключа трябва да се
съобщи при поръчката на
резервни ключове, тъй като той е
част от системата на
имобилайзера.
Вижте "Ключалка" в Грижи за
външния вид нa страница 313.

TDL046A

Натиснете бутона за да разгънете
ключа.
За да сгънете ключа, натиснете
бутона и сгънете ръчно ключа.
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Ключове, врати, прозорци

Дистанционно
радиоуправление

Мигащите предупредителни
светлини потвърждават
действието.
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:
 Надхвърлен обсег
 Прекалено ниско напрежение
на батерията
 Често използване на
дистанционното управление
извън обсега му, което изисква
ново синхронизиране

TDL048A

Използва се за задействане на:
 Система за централно
заключване
 Алармена система
Дистанционното радиоуправление
има обхват от около 20 метра.
Обсегът на действие може да
намалее вследствие на външни
въздействия.

 Претоварване на системата за
централно заключване поради
задействането й през кратки
интервали електрозахранването се
прекъсва за кратко време
 Смущение от по-мощни
радиовълни от други източници

Ключове, врати, прозорци

Смяна на батерията на
дистанционното
радиоуправление
Сменете батерията веднага щом
обхватът на действие осезателно
намалее.
Използваните акумулатори не
спадат към битовите отпадъци.
Те трябва да се изхвърлят на
определените за рециклиране
места.
Сгъваем ключ

Забележка

Забележка

За подмяна използвайте
батерия CR2032 или
еквивалентна на нея.

Използваните литиеви батерии
могат да замърсят околната
среда.

1. Отворете капачето на
дистанционно управление.
2. Извадете използваната
батерия. Внимавайте да не
докосвате електронната платка
до други части.
3. Поставете новата батерия.
Внимавайте минусът (-) да
сочи надолу към основата.
4. Затворете капачето на
дистанционно управление.
5. Проверете дали дистанционното
управление работи.

Внимание

TDL055A
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Внимавайте да не докосвате
гладките повърхности на
батерията с голи ръце. Пипането
й ще намали нейната
дълготрайност.

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 дистанционното
управление.
Пазете дистанционното
управление от вода и пряка
слънчева светлина. Ако се
намокри, подсушете го с мека
кърпа.

22

Ключове, врати, прозорци

Система за централно
заключване

Бутон за централно
заключване

Можете да активирате системата за
централно заключване на вратите
от предната врата. Тази система Ви
позволява да заключвате и
отключвате всички врати,багажната
врата и вратичката на гърловината
за зареждане с гориво от вратата на
водача или пътника до водача с
помощта на безключовото
дистанционно управление (отвън)
или с бутона за централно
заключване (отвътре).

<Врата на водача>

Ключът (отвън) и бутонът за
фиксиране на прага на вратата на
водача (отвътре) позволяват само
централно заключване на вратите.
Ако вратата на водача не е
затворена добре, системата за
централно заключване може да не
работи. Това може да се промени
в "Настройки на автомобила".
Вижте Персонализиране на
автомобила нa страница 111.

<Врата на пътника до водача>

GC3N2002A

GC3N2001A

Заключва или отключва всички
врати, багажната врата и
вратичката на гърловината за
зареждане с гориво.
Натиснете бутона Q, за да
заключите.
Натиснете бутона K, за да
отключите.

Ключове, врати, прозорци

Ако вратата на водача е отворена,
тя и вратичката на гърловината за
зареждане с гориво не могат да
бъдат заключени. Това може да се
промени в "Настройки на
автомобила".
Вижте Персонализиране на
автомобила нa страница 111.

Отключване
Дистанционно радиоуправление
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Отключете всички врати.

Заключване

Аварийните лампи ще мигнат два
пъти.

Дистанционно радиоуправление

Ако желаете да отключите само
вратата на водача или да промените
обратната връзка от отключването,
можете да го направите в
"Настройки на автомобила".
Вижте Персонализиране на
автомобила нa страница 111.

TDL052A

Натиснете бутона Q.
Заключете всички врати.

TDL050A

Натиснете бутона K.

24

Ключове, врати, прозорци

Блокировка

Забележка

За допълнителна защита, когато
напускате автомобила, можете да
блокирате вратите.

Функцията за заключване на
вратите със закъснение работи,
когато всички врати, включително
багажната врата и вратичката на
гърловината за зареждане с
гориво, са затворени.

Електронното се блокират всички
електрически ключалки, така че
нито една врата не може да бъде
отворена дори при влизане в
автомобила чрез счупване на
стъклото.

{Предупреждение
Не блокирайте, ако в
автомобила се намират хора.
Вратите не могат да се
отключват отвътре.
За да се включи блокировката,
натиснете бутона Q на
дистанционното радиоуправление
два пъти в рамките на 5 секунди.
За да изключите блокировката,
натиснете бутона K на
дистанционното радиоуправление.

Блокирането се освобождава
при отключване на вратите по
нормалния начин.

Заключване на вратите
със закъснение
Тази функция ще забави
действителното заключване на
вратите и включването на
алармената система против
кражба с пет секунди, когато
превключвателят за заключване
на електрическите врати или
дистанционното радиоуправление
бъдат използвани за заключване
на автомобила.
Това може да се промени в
"Настройки на автомобила".

Вижте Персонализиране на
автомобила нa страница 111.
ВКЛ.: Когато натискате бутона на
централното заключване ще се
чуват три предупредителни
сигнала, които сигнализират, че
заключването на вратите със
закъснение е активно.
Вратите няма да се заключат,
докато не изминат пет секунди от
затварянето на последната врата.
Можете временно да отмените
заключването на вратите със
закъснение като натиснете бутона
за централно заключване или
бутона за заключване на
дистанционното радиоуправление.
ИЗКЛ.: Вратите ще се заключат
веднага след натискането на
превключвателя за заключване
или бутона Q от дистанционното
радиоуправление.

Ключове, врати, прозорци

Ръчни ключалки на
вратите
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Забележка
Потупайте отвора за ключа или
нагрейте ключа, ако вратата не
се отваря при замръзване на
ключалката в студено време.

Предпазни ключалки
Внимание

GO3E2014A

Ръчното заключване на вратите
чрез завъртане на ключа в
ключалката позволява централно
заключване на вратите.
Ръчното отключване на вратите
чрез завъртане на ключа в
ключалката отключване на
вратата на водача.

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.

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

TDL002A

Можете да използвате ключа или
подходяща отверка.
За да използвате детското
обезопасяващо заключване на
вратите, завъртете ключалките за
деца в хоризонтална позиция.
За да отворите задната врата,
когато детското обезопасяващо
заключване на вратите е
активирано, отворете вратата от
външната страна.
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Ключове, врати, прозорци

За да изключите детското
обезопасяващо заключване на
вратите, завъртете ключалките за
деца във вертикална позиция.

Врати

Багажната врата се заключва или
отключва, когато всички врати са
заключват или отключват с
дистанционното радиоуправление
или бутона за централно
заключване.

Багажна врата
Отваряне

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

GC3G2001A

За да отворите капака на задната
(пета) врата, натиснете сензорния
панел, когато капакът е отключен.

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.

Ключове, врати, прозорци

Забележка

Затваряне

Когато двигателят работи,
багажната врата може да се
отвори със скоростен лост в
положение "P" (автоматична
скоростна кутия) / включена
ръчна спирачка (механична
скоростна кутия).

За да затворите капака на задната
(пета) врата, натиснете капака
надолу до надеждното му
застопоряване.

Забележка
Монтирането на някои тежки
аксесоари върху багажната
врата може да й попречи да
остава отворена, както и да се
отрази на отварянето й.

Не натискайте сензорния панел,
докато затваряте капака. Това
може да доведе до повторно
отваряне.
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Охрана на
автомобила
Алармена система
Активиране

Внимание
Внимавайте ръцете и други
части на тялото, както и тези на
околните хора, да са на
безопасно разстояние от зоната
на затваряне на вратата.
TDL052A

Натиснете бутона Q от
дистанционното радиоуправление.
Алармената система против
кражба се активира автоматично
след 30 секунди.
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Натиснете бутона Q от
дистанционното радиоуправление.
Алармената система против
кражба се активира директно.

Изключване
Отключването на автомобила чрез
натискане на бутона K на
дистанционното радиоуправление
деактивира алармената система
против кражба.

Аларма
Аларменият сигнал може да бъде
спрян чрез натискане на бутон на
дистанционното управление или
чрез включване на запалването.
Алармената система против
кражба може да се деактивира
чрез натискане на бутона K или
включване на запалването.
GC3N2005A

Индикаторът мига бързо по време
на първите 30 секунди и след това
започва да мига бавно.
Ако индикаторът все още мига бързо
след първите 30 секунди, вратата на
водача не е напълно затворена или
има неизправност в системата.
Потърсете помощта на сервиз.

Автоматично заключване на
вратите
Ако някоя от вратите не е отворена
или позицията на контактния ключ
не се постави в позиция ACC или
ON в рамките на 3 минути след
отключване на вратите с помощта
на предавателя, всички врати се
заключват и алармената система
против кражба се включва
автоматично.

Автоматично отключване на
вратите
Всички врати ще се отключат
автоматично при регистриране на
удар от сензорите за удар, докато
запалването е ВКЛЮЧЕНО.
Вратите обаче може да не се
отключат, ако възникнат
механични проблеми със
системата за заключване на
вратите или акумулатора.

Ключове, врати, прозорци

Имобилайзер
Системата на имобилайзера
осигурява допълнителна защита
срещу кражба на автомобила, в
който е монтирана, и предпазва от
запалване на двигателя му от
чужди лица. Валидният ключ за
автомобил оборудван с
имобилайзер представлява ключ
за запалване с вграден,
електронно кодиран транспондер.
Транспондерът е поставен така в
ключа, 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 за запалването.

Ако системата на имобилайзера
регистрира неизправност, когато
контактният ключ е на ON,
индикаторът на имобилайзера ще
мига или ще свети и двигателят
няма да запали.
Проверете автомобила в
оторизиран сервиз.
Забележка
Потупайте отвора за ключа или
нагрейте ключа, ако вратата не
се отваря при замръзване на
ключалката в студено време.
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Външни огледала
Конвексно огледало
Външното изпъкнало огледало
намалява мъртвите зони на
видимост. Формата на огледалото
прави предметите да изглеждат
по-малки, което влияе върху
преценката на разстоянията.
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Огледала с дистанционно
управление

Сгъваеми огледала

Отопляеми огледала

Ръчно сгъване

GC3N2011A
GC3N2006A

Изберете съответното външно
огледало чрез завъртане на
управляващия бутон наляво (L)
или надясно (R). След това
завъртете бутона, за да нагласите
огледалото.
Когато е в позиция "о", не е
избрано огледало.

GC3N2007A

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.

Задейства се чрез натискане на
бутона =.
Отоплението функционира при
работещ двигател и се изключва
автоматично след няколко минути
или чрез повторно натискане на
бутона.

Ключове, врати, прозорци

Вътрешни огледала
Ръчно огледало за
обратно виждане

Автоматично затъмняване
на огледалото за обратно
виждане

31

{Предупреждение
Образът в огледалото може да
не бъде съвсем ясен, когато
огледалото е нагласено за
нощно виждане.
Вземете специални мерки,
когато вътрешното огледало е
нагласено за нощно виждане.
Ако не си осигурите ясна видимост
назад, докато шофирате, това
може да предизвика сблъскване,
причинявайки щети на Вашия или
чужд автомобил, както и
наранявания.

GO3E2008A
GO3E2007A

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

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

Електрически прозорци

Прозорци с ръчно
задвижване

{Предупреждение
Бъдете внимателни, когато
задвижвате електрическите
прозорци. Съществува риск от
нараняване, особено за децата.
Ако на задната седалка има
деца, включете детската
предпазна система за
електрическите прозорци.
Наблюдавайте внимателно
прозорците при тяхното
затваряне.
GO3E2009A

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

Уверете се, че при движението им
нищо няма да бъде защипано.

GC3N2009

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.

Ключове, врати, прозорци

Работа със системата
Можете да задействате
електрическите прозорци, когато
ключът за запалване е в положение
ON, като използвате бутоните на
панела на всяка врата.
За да свалите прозореца,
натиснете надолу бутона.
За да вдигнете прозореца,
дръпнете нагоре бутона.
Отпуснете бутона, когато
прозорецът достигне желаното
положение.

{Предупреждение
Подадени навън части от тялото
могат да бъдат наранени от
преминаващи обекти. Не
подавайте части от тялото си
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.
Автоматично
отваряне/затваряне
За да отворите автоматично
прозореца докрай натиснете
бутона докрай надолу. За да
затворите автоматично прозореца
докрай, дръпнете бутона докрай
нагоре. В автоматичен режим
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прозорецът ще се отвори или
затвори напълно дори когато сте
освободили бутона.
За да спрете прозореца в дадена
позиция, докато той се движи,
дръпнете или натиснете бутона в
посока обратна на движението на
стъклото и го освободете веднага.
Функция против защипване
В случай, че открие препятствие
по пътя си, затварящият се
автоматично прозорец на
шофьорската врата ще се отвори
автоматично като мярка за
безопасност.
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Инициализиране на
електрическите прозорци
Ако прозорците не могат да бъдат
затворени автоматично (напр.
след откачане на акумулатора),
активирайте електрониката на
прозорците както следва:

Предпазна система за деца
на задните прозорци

1. Затворете вратите.
2. Включете запалването.
3. Затворете напълно прозореца
и задръжте бутона дръпнат
още 2 секунди.
4. Повторете действието за всеки
прозорец.

Отопление на задното
стъкло

GC3N2010
GC3N2011A

{Предупреждение
Функцията против защипване
може да спре да функционира
след няколко задействания.
Не задействайте прозорците без
нужда.

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

Задейства се чрез натискане на
бутона =.
Отоплението функционира при
работещ двигател и се изключва
автоматично след няколко минути
или чрез повторно натискане на
бутона.

Ключове, врати, прозорци

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

Сенници
За предпазване на очите от
заслепяване сенниците могат да
се обръщат надолу и да се
завъртат настрани.
Капаците на огледалата в
слънчевите сенници трябва да са
затворени по време на движение.
Ако слънчевите сенници имат
лампа за козметичното огледало,
тя ще светне при отваряне на
капака на огледалото.

Покрив
Люк на покрива
{Предупреждение
Бъдете внимателни, когато
задвижвате люка на покрива.
Съществува риск от нараняване,
особено за децата.
Наблюдавайте внимателно
движещите се части. Уверете се,
че при движението им нищо
няма да бъде защипано.

{Предупреждение
Не нагласяйте сенниците така, че
да пречат на видимостта на пътя,
движението и други обекти.
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Люкът на покрива може да бъде
задействан при ВКЛ. запалване.
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Наклонено отворен/затворен
За да отворите люка на покрива с
наклоняване, натиснете
превключвателя (3).
За да затворите люка на покрива,
натиснете превключвателя (4).

GO3E2013A

Отваряне/Затваряне
За да отворите до желаното
положение, натиснете леко и
задръжте превключвателя (1).
Отпуснете превключвателя, когато
люкът на покрива достигне
желаното положение.
За да затворите люка на покрива,
натиснете леко и задръжте
превключвателя (2), докато люкът
се затвори.

Автоматично
отваряне/затваряне
За да се отвори люка на покрива
автоматично, натиснете силно и
пуснете превключвателя (1). За да
спрете движението, натиснете
още един път който и да е от
прекъсвачите.
За да се затвори люка на покрива
автоматично, натиснете силно и
пуснете превключвателя (2). За да
спрете движението, натиснете
още един път който и да е от
прекъсвачите.
Защитна функция
Ако люкът срещне съпротива при
автоматичното си затваряне, той
бива спрян незабавно и се отваря
отново.

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

{Предупреждение
Подадени навън части от тялото
могат да бъдат наранени от
преминаващи обекти. Не
подавайте части от тялото си
навън.
Неправилната употреба на люка
на покрива може да предизвика
сериозно нараняване или смърт.

Ключове, врати, прозорци

По уплътнението на люка на
покрива или в улея му може да се
съберат прах и мръсотия, които да
доведат до проблем с работата на
люка на покрива, шум или
задръстване на дренажната
система за водата. Периодично
отваряйте люка на покрива и
премахвайте всички препятствия
или мръсотия. Избършете
областта на люка и уплътненията
му с чиста кърпа, мек сапун и
вода. Не отстранявайте смазката
от люка на покрива.
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Бележка

Седалки, облегалки

Седалки,
облегалки
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Система на въздушните
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Предпазни седалки за деца........57

{Предупреждение
Шофирайте само с правилно
нагласена облегалка за глава.
Свалени или неправилно
поставени облегалки 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

Натиснете фиксаторите (1) и (2)
едновременно.

Облегалки за глава на
задните седалки

Регулиране на височината

Издърпайте облегалката за глава
нагоре.

Регулиране на височината

Регулиране в хоризонтална
посока

GO3E3001A

GO3E3003A

Издърпайте облегалката за глава
нагоре.
За да преместите облегалката за
глава надолу натиснете
фиксатора (1) и я бутнете в посока
надолу.

Сваляне
Вдигнете облегалката за глава
докрай.

Издърпайте облегалката за глава
нагоре.
GO3E3002A

Издърпайте облегалката за глава
напред. Тя се настройва в три
позиции. За да преместите назад,
издърпайте облегалката за глава
напред. След това тя се
премества автоматично назад.

За да преместите облегалката за
глава надолу натиснете
фиксатора (1) и я бутнете в посока
надолу.

Сваляне
Вдигнете облегалката за глава
докрай.

Седалки, облегалки

Натиснете фиксаторите (1) и (2)
едновременно.

Предни седалки

Издърпайте облегалката за глава
нагоре.

Положение на седалката

Позиция, при която задните
възглавници не се използват

{Предупреждение
Шофирайте само с правилно
нагласена седалка.

 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
докрай. Плъзнете седалката на
пътника докрай 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 наклон от около 25 .

GO3E3022A

Когато задната възглавница е в
свалена позиция, това е позиция,
при която възглавницата не се
използва.
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MD028

 Нагласете волана. Вижте
Регулиране на волана нa
страница 79.
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 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. Вижте Облегалки за
глава нa страница 39.
 Регулирайте височината на
предпазния колан. Вижте
"Регулиране на височината" в
Триточкови предпазни колани
нa страница 47.

Регулиране на седалката

Положение на седалката

{ Опасност
Не сядайте по-близо от 25 см 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.

GO3E3014A

За да преместите седалката
напред или назад, издърпайте
ръкохватката и плъзнете
седалката в желаната посока.
Освободете ръкохватката и се
уверете, че седалката е
фиксирана на мястото си.

Седалки, облегалки

Облегалка на седалката

GO3E3015A

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

Височина на седалката
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Отопление на предните
седалки

GO3E3016A

Напомпайте лоста от външната
страна на седалката, докато я
нагласите в желаното положение.
За да свалите седалката надолу,
натиснете лоста надолу няколко
пъти.
За да повдигнете седалката
нагоре, натиснете лоста нагоре
няколко пъти.

GC3N3008A

Бутоните за отопление на
седалките се намират при бутоните
за управление на климатика.
Отоплението на седалката работи
при работещ двигател.
За да затоплите седалката,
натиснете бутон за седалката,
която желаете да затоплите.
Индикаторът в бутона ще светне.
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За да изключите отоплението на
седалката натиснете бутона
отново.

{Предупреждение
Ако не можете да усещате промяна
в температурата или парене по
кожата, отоплението на седалките
може да причини изгаряне, дори
при ниски температури.
За да се намали риска от
изгаряне, хората в такова състояние трябва да са внимателни
при използване на функцията за
отопление на седалките, особено
за дълги периоди от време. Не
оставяйте нищо върху седалката,
което изолира топлината, като
например одеяло, възглавница,
покривка или подобен предмет.
Това може да доведе до
прегряване на нагревателя на
седалките. Прегрял отоплител на
седалките може да причини изгаряне или да повреди седалката.

Сгъваема облегалка на
седалката
Предна пътническа седалка
{Предупреждение
Когато сгъвате облегалката на
седалката, за да превозвате
дълги предмети, напр. ски,
внимавайте да не ги поставите
близо до въздушна възглавница.
При злополука, надуващата се
възглавница може да тласне
такъв предмет към човек. Това
може да доведе до сериозно
нараняване и дори до смърт.
Закрепвайте предметите далече
от зоната, в която се отваря
въздушната възглавница.
Предметите, които сте
поставили върху облегалката
може да ударят хора в случаи на
внезапно спиране, завой или
катастрофа. Извадете или
закрепете всички предмети
преди да потеглите.

GC3N3007A

За да сгънете облегалката на
седалката,
1. Свалете докрай надолу
облегалката за глава.
2. Дръпнете нагоре и задръжте
лоста под предната част на
седалката, плъзнете седалката
докрай назад и отпуснете лоста.
3. Вдигнете докрай лоста за
наклоняване (1) и натиснете
облегалката на седалката (2)
напред, докато се застопори.

Седалки, облегалки

За да вдигнете облегалката на
седалката,
1. Повдигнете облегалката и я
бутнете до първоначалната й
позиция.
2. Заключете облегалката на
място, като я натиснете в
горния й край.
3. Дръпнете отново облегалката
напред, за да се уверите, че е
добре заключена.

Предпазни колани

{Предупреждение

Предпазни колани

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

Внимание
Ако не е заключена, при
внезапно спиране или
злополука, облегалката може да
се премести напред.
Това може да предизвика нараняване на седящия там човек.
Винаги натиснете и дръпнете
облегалката, за да се уверите,
че е заключена надеждно.
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MD033

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

Предпазните колани са
предвидени за ползване само от
един човек в едно и също време.
Те не са подходящи за лица под
12 годишна възраст или по-ниски
от 150 см.
Проверявайте периодично за
повреди и правилна
функционалност всички елементи от
системата на предпазните колани.
Подменете повредените
компоненти. След произшествие,
заменете в сервиз коланите и
задействалите се обтегачи на
предпазните колани.
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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.
Напомняне за предпазен колан >.
See Напомняне за предпазен
колан нa страница 93

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

Обтегачи на предпазните
колани
Този автомобил е оборудван с
предварителни обтегачи на
предпазните колани за предните
пътници. Въпреки, че обтегачите
на предпазните колани не могат да
бъдат видени, те са част от
сглобката на предпазните колани.
Те могат да помогнат на
предпазните колани по време на
ранните етапи на средни до силни
предни и близки до челните удари,
ако праговите условия за
активиране на предварителните
обтегачи бъдат изпълнени.
Предварителните обтегачи
сработват само веднъж. Ако
предварителните обтегачи бъдат
задействане при удар, те самите,
както и други части от системата
на предпазните колани на
автомобила ще се нуждаят от
замяна.

GO3E3017A

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

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

Седалки, облегалки

Задействането на обтегачите на
предпазните колани се обозначава
чрез светенето на контролния
индикатор 9.
Вижте Светлинен индикатор за
въздушна възглавница и обтегач
на предпазен колан нa
страница 94.
Влезлите веднъж в действие
обтегачи на предпазните колани
трябва да се заменят в сервиз.
Обтегачите на предпазните колани
могат да се задействат само
веднъж.
Забележка
Не закрепвайте и не поставяйте
аксесоари и други предмети в
зоната на действие на
обтегачите на предпазните
колани.

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

{Предупреждение
Не избелвайте или боядисвайте
предпазните колани. Това може
сериозно да ги отслаби. В
случай на катастрофа може да
не са в състояние да осигурят
адекватна защита.
Почиствайте предпазните
колани само с мек сапун и
хладка вода.

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 на височината на
предпазните колани на
предните седалки

{Предупреждение
Не настройвайте височината
докато шофирате.

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.

GO3E3005A

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.

MD038

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

Седалки, облегалки

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.

Използване на
предпазния колан по
време на бременност
{Предупреждение
Бедрената част на колана
трябва да минава колкото може
по-ниско, за да се избегне натиск
върху корема.
Предпазните колани са
предназначени за всички,
включително и за бременни.

Бременните жени, също както и
останалите пътници, са изложени
на риск от наранявания, ако не
използват предпазните колани.

Система на
въздушните
възглавници

Освен това, ако предпазният
колан е поставен правилно, е
по-вероятно нероденото дете да
оцелее при катастрофа.

Система на въздушните
възглавници

За да си осигури максимална
защита, бременната жена трябва
да използва предпазен колан.
Тя трябва да поставя напречната
част на колана колкото се може
по-ниско през времето на
бременността.
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Системата на въздушните
възглавници се състои от няколко
отделни системи.
При задействането им 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 осигуряване на максимална
защита при всички видове
произшествия, всички пътници,
както и шофьорът винаги трябва
да поставят предпазните колани,
за да минимизират риска от
сериозно нараняване или смърт
по време на сблъсък.

Не сядайте и не се накланяйте
ненужно близко до въздушната
възглавница по време на
движение.
Въздушната възглавница може
да причини одраскване на
лицето или на тялото,
нараняване от счупени стъкла
или изгаряне, причинено от
експлозията при надуването на
въздушната възглавница.
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
отваря само веднъж. Незабавно
заменяйте отворилите се
въздушни възглавници в сервиз.
Не правете никакви промени по
системата на въздушните
възглавници, тъй като това ще
направи невалидно
разрешението за ползването на
автомобила.
В случай на отваряне на
въздушна възглавница,
препоръчваме воланът,
приборният панел, всички
панелни части, уплътнението на
вратите, дръжките и седалките,
да се демонтират само от сервиз.
Когато се отвори въздушна
възглавница, може да се чуе
силен шум и да се появи дим.
Това е нормално и не е опасно,
но в някои случаи може да
раздразни кожата на пътника.
Ако раздразнението не изчезне,
потърсете лекар.

Седалки, облегалки

{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 карайте с
монтирана на това място
предпазна детска седалка.
В случай на произшествие
ударът от надулата се въздушна
възглавница може да причини
нараняване на лицето или смърт.
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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.

Контролен индикатор 9 за
системите на въздушните
възглавници.
Вижте Светлинен индикатор за
въздушна възглавница и обтегач
на предпазен колан нa
страница 94.
GO3E3007A
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Системата на предните въздушни
възглавници се задейства при
удар с определена сила в
обозначената зона. Запалването
трябва да е включено.

{Предупреждение

Система на страничните
въздушни възглавници

Оптимална защита се оказва
само ако седалката е в правилно
положение.
Вижте Положение на седалката
нa страница 41.
Поддържайте свободна зоната
на надуване на въздушните
възглавници.
Поставяйте правилно предпазния
колан. Само тогава въздушната
възглавница ще ви защити.
GO3E3008A

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.

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.

Седалки, облегалки
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Забележка
Ползвайте само такива предпазни
калъфки за седалки, които са
одобрени за вашия автомобил.
Внимавайте да не покриете
въздушните възглавници.

{Предупреждение

GO3E3006A

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
гръдния кош и таза, в случай на
страничен удар.

{Предупреждение
Поддържайте свободна зоната
на надуване на въздушните
възглавници.

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.
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Система на въздушните
възглавници-завеси

GO3E3006A

GO3E3009A

Системата на въздушните
възглавници-завеси се състои от
по една въздушна възглавница от
двете страни на покривната рамка.
Тя може да се разпознае по
надписа AIRBAG върху покривната
рамка.

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

MD043

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

Седалки, облегалки

{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.
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Превключвател за
включване/изключване на
въздушна възглавница
Системите на предната въздушна
възглавница за предната
пътническа седалка трябва да се
деактивира, ако на седалката
трябва 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.

TEL014A

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

Активирайте системата на
въздушните възглавници за
предния пътник, когато предната
пътническа седалка е заета от
възрастен.

Положението остава така до
следващата промяна. Контролна
лампа за деактивирани въздушни
възглавници.
Вижте Светлинен индикатор за
включване/изключване на
въздушна възглавница нa
страница 94.

Използвайте ключа за запалване
за да изберете положението:
U = въздушните възглавници за
предния пътник са деактивирани и
няма да се надуят в случай на
сблъсък. Контролният индикатор
U свети постоянно. Детска
седалка може да се монтира в
съответствие с таблицата.

Сменяйте статуса само при спрял
автомобил и изключено
запалване.

GC3G3001A

Ако контролният индикатор U не
свети, това означава, че
системите на въздушните
възглавници за предния пътник ще
се задействат в случай на
сблъсък.
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Предпазни седалки за
деца

{Предупреждение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ–ГОЛЯМА
ОПАСНОСТ

Детски предпазни системи
(седалки)

Не използвайте детска седалка
с лице към задната част на
автомобила на седалка,
обезопасена с въздушна
възглавница пред нея.

Когато използвате детска
предпазна система (седалка),
спазвайте следните инструкции за
употреба и инсталация, както и
тези предоставени с детската
предпазна система.
Винаги спазвайте местните и
държавните разпоредби. В някои
страни използването на детски
предпазни седалки (системи) е
забранено за определени места в
автомобила.

GC3E3001A

{Предупреждение
НИКОГА не използвайте детска
седалка към задната част на
автомобила на седалка,
обезопасена с АКТИВНА
ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред
нея, тъй кат това може да доведе
до СМЪРТ или СЕРИОЗНО
нараняване на ДЕТЕТО.

Детето може да се нарани
сериозно при отваряне на
въздушната възглавница, тъй
като главата на детето би била
много близо до отварящата се
въздушна възглавница.
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{Предупреждение
При използване на детска
предпазна система (седалка) на
предната пътническа седалка,
системите на въздушните
възглавници за предния пътник
трябва да се изключат. Ако не са
изключени, тяхното задействане
създава опасност за фатално
нараняване на детето.
Това особено се отнася за
случаите, когато детска
предпазна седалка, обърната
обратно на посоката на
движението, се монтира на
предната пътническа седалка.

Избор на подходяща система
Задните седалки са най-удобното
място за поставяне на детска
предпазна седалка.
Децата трябва да бъдат
превозвани с лице към задната
част на автомобила дотогава,
докато това е възможно. Това, в
случай на катастрофа, намалява
натоварването върху гръбначния
стълб на детето, който все още е
много слаб,.
Деца под 12 години и по-ниски от
150 см трябва да пътуват само в
подходяща за тях предпазна
детска седалка. Тъй като
правилното поставяне на колана
рядко е възможно при деца
по-ниски от 150 см, настоятелно
ви препоръчваме да използвате
подходяща детска предпазна
седалка, дори и когато поради
възрастта на детето това не е
задължително.

По време на път никога не дръжте
детето в ръце или в скута си.
Детето трудно може да бъде
удържано в случай на сблъсък.
Когато возите деца, използвайте
детска седалка, която отговаря на
теглото им.
Уверете се, че детската предпазна
седалка, която смятате да
инсталирате е съвместима с типа
на автомобила.
Уверете се, че мястото за
монтиране на детската предпазна
система е подходящо за целта.
Позволявайте на децата да влизат
и излизат от автомобила само от
по-далечната от пътното
движение страна.
Когато детската предпазна
седалка не се използва,
обезопасете детската седалка с
предпазния колан или я извадете
от автомобила.

Седалки, облегалки

Забележка
Не залепвайте нищо на детската
предпазна седалка и не я
покривайте с нищо.
Детска седалка, претърпяла
катастрофа, трябва да бъде
подменена.
Бебетата и децата трябва да
пътуват на задните седалки в
детски предпазни седалки.
Докато децата все още не могат
да използват предпазни колани,
изберете детска предпазна
седалка подходяща за
възрастта им и се уверете, че
децата я ползват. Прочетете
инструкциите във връзка със
съответните детски предпазни
седалки.
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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

активирана
въздушна
възглавница

деактивирана
въздушна
възглавница

Върху задните
външни седалки

Върху задната
средна седалка1)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

X

L3), U3)

X

X

X

L3), U3)

X

Клас 0: до 10 кг
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) CRS с опорната колона не се допускат поради несъвместимост с пода на автомобила, като например Maxi cosi
Cabriofix plus Easybase2
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2) Само ако системата на въздушните възглавници за предната пътническа седалка е деактивирана. Ако детската предпазна
система се обезопасява с триточков предпазен колан, нагласете височината на седалката до най-горно положение и се
уверете, че предпазният колан тръгва напред от горната точка на закрепване. Настройте наклона на облегалката на
седалката, ако е необходимо, във вертикална позиция, за да се уверите, че коланът е обтегнат от страната на закопчалката.
3) Преместете облегалката за глава до най-горно положение. Ако това пречи на правилния монтаж на детска предпазна
система (седалка), махнете облегалката за глава .

Вижте Облегалки за глава нa страница 39
Забележка
Преместете предната седалка по най-предно положение или регулирайте наклона на облегалката на предната
седалка колкото е нужно до вертикално положение, за да е сигурно, че няма контакт между детската
предпазна система (седалка) на задните седалки и облегалката на предната седалка.
L: Подходяща за специалните детски предпазни системи (седалки) от категориите, "специфична за автомобила",
"с ограничения" или "полууниверсална".
Предпазната система (седалката) трябва да е одобрена за "тип, специфичен за автомобила", с ограничения" или
"полууниверсална".
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
ръст

Приспособ
ление

На предната
пътническа
седалка

Върху задните
външни седалки

Върху 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

IL1)

X
X

Клас по тегло

D
Клас I: от 9 до 18 кг

ISO/R2

C

ISO/R3

X

IL1)

D

ISO/R2

X

IL1)

X
X
X

C

ISO/R3

X

IL2)

B

ISO/F2

X

IL, IUF

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

1) Преместете предната седалка по най-предно положение или регулирайте наклона на облегалката на предната
седалка колкото е нужно до вертикално положение, за да е сигурно, че няма контакт между детската седалка и
облегалката на предната седалка.

IL: Подходяща за специалните предпазни системи (седалки) ISOFIX от категориите "специфична за
автомобила", "с ограничения" или "полууниверсална".
Предпазната система (седалката) ISOFIX трябва да е одобрена за "тип, специфичен за автомобила",
с ограничения" или "полууниверсална".

Седалки, облегалки
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IUF: Подходяща за предпазни системи (седалки) 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.

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 18 кг.
D - ISO/R2: Гледаща назад детска предпазна седалка за по-малки деца в тегловен клас до 18 кг.
E - ISO/R1: Гледаща назад детска предпазна седалка за малки деца в тегловен клас до 13 кг.
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Детски седалки Isofix

Уши за закрепване на
седалки Top-tether
Ушите за закрепване на седалки
Top-tether са маркирани със
символ I за детски седалки.

GO3E3011A
GC3N3004A

Закрепете позволените за
автомобила детски предпазни
системи (седалки) ISOFIX към
скобите за монтиране на ISOFIX.
Конкретните места за предпазните
седалки ISOFIX са отбелязани в
таблицата с IL.
Скобите за монтиране на ISOFIX
са обозначени с етикет върху
облегалката на седалката.

Автомобилът може да е оборудван
с водачи пред монтажните конзоли,
за да подпомагат монтажа на
детската седалка. Капаците на
водачите ще се завъртят назад
автоматично, когато закрепите
детската седалка.

GO3E3013A

В допълнение към ISOFIX
закрепването стегнете ремъка на
седалките Top-tether към ушите за
закрепване на седалки Top-tether.
Ремъкът трябва да минава между
двете водещи стебла на
облегалката за глава.
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Местата за поставяне на детски
предпазни седалки ISOFIX от
универсалната категория са
отбелязани в таблицата с IUF.
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Бележка

Съхраняване на вещи

Съхраняване на
вещи

67

Отделения за вещи
Съхранение на вещи в
таблото с прибори

Отделения за вещи .....................67
Места за багаж/товар ..................70
Допълнителни функции за
съхранение...................................74
Багажник на покрива ...................76
GO3E4014A

Информация за натоварването на
автомобила ..................................78

Намира се близо до кормилната
колона в долната част на
приборния панел.
GC3N4001A

Той се намира на приборния панел.
За да отворите горното отделение
за съхранение на вещи, плъзнете
резето.

За да я отворите, дръпнете
дръжката.
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{Предупреждение

{Предупреждение

За да намалите риска от
нараняване при катастрофа или
рязко спиране, винаги дръжте
вратите на отделенията за
съхраняване на вещи затворени
по време на движение.

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

Поставки за чаши

Жабка
GC3N4002A

Намира се в горната част на
жабката.
За отваряне, натиснете бутона.
То е предназначено за дребни
предмети и др.
За да затворите, натиснете силно
вратата на отделението за
съхраняване на вежди.
GC3N4003A
GO3E4003A

За да я отворите, дръпнете
дръжката.

Съхраняване на вещи

{Предупреждение
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Кутия за очила

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.
GO3E4005A

Поставките за чаши са
разположени в централната
конзола и облегалката за ръце на
задната седалка.
За използване на поставката за
чаши отзад, дръпнете ремъка в
облегалката за ръце на задната
седалка.

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.

TDL063A

Отваря се надолу.

Внимание
Не я използвайте за
съхраняване на тежки предмети.
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Места за багаж/товар

Кутия под седалката

Багажно отделение
Сгъване на облегалката след
обръщане на възглавницата
{Предупреждение
Не поставяйте багаж или други
товари по-високо от нивото на
предните седалки.

GO3E4006A

За да използвате кутията под
предната пътническа седалка,
издърпайте предния край на
кутията в посока към арматурното
табло. Натиснете кутията назад
към седалката, за да я приберете.

Не позволявайте на пътниците
да седят на сгънатите
облегалки, докато автомобилът
се движи.
Неукрепен багаж или пътници
седнали върху сгънати
облегалки могат да бъдат
подхвърляни във вътрешността
на автомобила или изхвърлени
от него при внезапно спиране
или катастрофа.
Това може да причини сериозни
наранявания или смърт.

{Предупреждение
Ако някоя от облегалките не е
заключена, при внезапно
спиране или злополука,
облегалката може да се
премести напред. Това може да
предизвика нараняване на
седящия там човек. Винаги
натиснете и дръпнете
облегалките, за да се уверите,
че са заключени надеждно.

Съхраняване на вещи

{Предупреждение
Предпазен колан, който не е
правилно поставен, закопчан
или е усукан, няма да осигури
необходимата защита при
катастрофа. Човекът, носещ
предпазния колан, може да бъде
сериозно наранен. След вдигане
на задната облегалка, винаги
проверявайте, за да се уверите,
че предпазните колани са
правилно поставени, закопчани
и не са усукани.

За да сгънете облегалките на
задните седалки:

Внимание
Сгъване на облегалката на
задната седалка преди
обръщане на възглавницата
може да причини повреждане на
задната седалка.
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1. Свалете облегалката за глава
надолу като натиснете
фиксатора.
Забележка
За да осигурите достатъчно
пространство за сгъването на
задните седалки плъзнете
предните седалки напред и
изправете облегалките им.

Винаги обръщайте
възглавницата и след това
сгъвайте облегалката на задната
седалка.

Внимание
Сгъването на задна седалка при
опънати предпазни колани може
да повреди седалката или
коланите. Преди сгъване на
облегалката на задна седалка,
винаги откопчавайте коланите и
ги връщайте в тяхното нормално
прибрано положение.

GO3E4007A

2. Дръпнете ремъка под
седалката. След това
седалката пада автоматично.
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Забележка
Не оставяйте нищо на пода.
Това може да причини
неправилно сгъване или
повреждане на седалката.

GO3E4008A

2. Сгънете облегалката напред и
надолу.

GO3E4009A

1. Дръпнете освобождаващия
лост върху задната облегалка.

GO3E4010A

3. Поставете предпазните колани
на външните седалки във
водачите на коланите.
4. За да върнете облегалката в
началната й позиция,
издърпайте предпазния колан
от водачите му и повдигнете
облегалката нагоре. Натиснете
силно облегалката на мястото
й. Проверете дали
предпазните колани не са
притиснати от закопчаващата
планка.

Съхраняване на вещи

Средният заден предпазен колан
може да се заключи, когато
повдигнете облегалката на
седалката. Ако това се случи,
оставете колана да се върне назад
докрай и започнете отново.
Ако предпазният колан все още е
заключен, опитайте отново след
издърпване на възглавницата.

{Предупреждение
За да върнете обратно задните
седалки поставете задната част
на седалката в началната й
позиция, като при това внимавате
ремъците на предпазните колани
да не се усучат или защипят под
седалката, след което натиснете
предната част на седалката
силно надолу, докато се
застопори.
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Внимание

{Предупреждение

Когато връщате задната
облегалка в изправено
положение, поставете задния
предпазен колан и закопчалките
между задната облегалка и
седалищната част. Уверете се,
че задният предпазен колан и
закопчалките не са притиснати
под задната седалка.

Уверете се, че облегалките на
задните седалки са изправени и
заключени правилно, преди
пътниците да седнат на задната
седалка.

Уверете се, че предпазните колани
не са усукани или прищипнати от
облегалката и са поставени в
правилното им положение.

Не дърпайте освобождаващата
ръкохватка отгоре 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
опънати 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
предпазните 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 облегалки не бива да
се подават над горния ръб на
предните седалки. Това може да
позволи плъзване на товара в
посока напред и да причини
наранявания и щети при
внезапно спиране.

Допълнителни
функции за
съхранение
Мрежа за багаж
Можете да превозвате малки
товари с помощта на мрежата за
багаж.
Преди монтиране на мрежата за
багаж внимателно прочетете
инструкциите.

Съхраняване на вещи
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Капак на задното
отделение/панела за
съхраняване на вещи
Задно отделение

GC3G4003A

Монтирайте горните еластични
въженца към горните
приспособления за хващане, след
което монтирайте долните куки
към долните приспособления за
хващане, както е показано.

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

GO3E4024A

GC3N4004A

Можете да поставяте
инструменти, резервни части и т.н.
Дръпнете ремъка и го вдигнете.

Сгънете пода на товарното
отделение и поставете куката в
куката за пазарски чанти,
разположена в страничния панел,
както е показано.
Забележка
Ако се намира на неподходящо
място, може да причини тропащ
шум и износване при контакт със
задната седалка.
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Капак на панела на
отделението за съхраняване
на вещи

Забележка
Ако се намира на неподходящо
място, може да причини тропащ
шум и износване при контакт със
задната седалка.

Багажник на покрива
Багажник на покрива

Внимание
Не поставяйте тежки предмети в
панела.
Когато вдигате капака на
багажната врата, панелът
трябва да е празен, за да се
избегне падане на предмети.
GC3N4005A

Можете да поставите малки
предмети или да скриете
предмети, съхранявани в
товарната зона.
За да използвате панела, окачете
всяко въженце на куките на
багажната врата.
Когато не се използва, поставете
панела в задната седалка назад.

GC3E4001A

Багажникът на покрива може да се
използва за удобно превозване на
допълнителен товар или обемисти
предмети.
Багажникът на покрива има
странични релси, закрепени към
покрива.
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Консултирайте се с вашия оторизиран сервиз за повече подробности и за разпоредбите относно
шофирането с товар на покрива.

Внимание
Погрижете се товарът да е
равномерно разпределен върху
страничните или напречните
релси. Повърхността на покрива
не трябва да е натоварена.
Товарът на покрива променя
центъра на тежестта на
автомобила. Внимавайте при
страничен вятър и не карайте с
висока скорост.
За да избегнете повреда или
загуба на товара докато карате,
често проверявайте товара, за
да се уверите че е закрепен
надеждно.
Ако превозвате товар на
багажника на покрива, не
задействайте люка на покрива.
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{Предупреждение

{Предупреждение

Ако искате да превозвате товар
на покрива, който е по-дълг или
по-широк от багажника, съществува опасност въздушният поток
да го откъсне по време на
движение. Това може да
предизвика загуба на котрол над
автомобила. Товарът откъснат
от покрива на автомобила може
да доведе до катастрофа на
вашия или на други автомобили,
и да предизвика щети.

Максималният товар за релсите
на багажника на покрива е 75 кг.
Не надхвърляйте максимално
допустимия товар, когато
товарите вашия автомобил.

Никога не превозвайте товар по-дълг или по-широк от багажника.
Натовареният багажник на
покрива променя центъра на
тежестта на автомобила.
Не карайте с висока скорост.
Бъдете предпазливи при
страничен вятър.
Непредпазливостта може да
доведе до повреда на
автомобила и нараняване.
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Информация за
натоварването на
автомобила
Информация за
натоварването на
автомобила
 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.

 Не позволявайте на товара да
се подава над горния ръб на
облегалката на седалката.
 Не поставяйте нищо върху
покривалото на товарното
отделение и приборния панел,
не покривайте сензора в горната
част на арматурното табло.
 Товарът не бива да пречи на
използването на педалите,
ръчната спирачка и скоростния
лост или да ограничава
свободата на движение на
шофьора. Не оставяйте
необезопасени предмети в
купето.
 Не шофирайте с отворено
багажно отделение.
 Полезният товар е разликата
между допустимото брутно
тегло на автомобила (вижте
Идентификационна табелка
нa страница 335) и теглото на
празен автомобил.

За повече подробности
относно теглото на празния
автомобил, направете справка
с раздела за техническите
данни.
 Товарът на покрива увеличава
чувствителността на
автомобила към страничен
вятър и има вредно
въздействие върху
управляемостта му поради
по-високия 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

Управление

Внимание

Регулиране на волана

Управление ..................................79
Предупредителни светлини,
измервателни уреди и контролни
индикатори (лампи) .....................88
Информационни дисплеи .........101
Предупредителни съобщения ..107
Борден компютър ......................108
Персонализиране на
автомобила ................................111
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GC3N5001A

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

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.
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Бутони за управление
върху волана

Клаксон

Чистачки/измиващо
устройство на предно
стъкло
Чистачка на предно стъкло

GC3N5003A
GC3N5002A

Системата Инфотейнмънт и круиз
контролът могат да се командват
чрез бутоните върху волана.
Вижте Система Инфотейнмънт.
Вижте Круиз контрол (система за
поддържане на дадена скорост)
нa страница 237.

Натиснете Y
TDL033A

За да включите чистачките на
предното стъкло, завъртете ключа
за запалването в положение ON и
преместете лоста за чистачките и
измиването нагоре.
2: Непрекъснато бърсане с висока
скорост.
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1: Непрекъснато бърсане с ниска
скорост.
3: Интервален режим.
O: Системата е изключена.
3: Режим "Замъгленост" на
чистачките.
Режим "Мъгла"
За да задействате еднократно
чистачките за предното стъкло
в случай на слаб дъжд или
замъгленост, натиснете леко
надолу лоста за
чистачките/системата за измиване
на предното стъкло и го отпуснете.
Когато отпуснете лоста, той
автоматично ще се върне в
нормална позиция.
Чистачките ще направят един
цикъл.

Внимание
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Регулируем интервал на
бърсане

Недостатъчната видимост за
водача може да предизвика
катастрофа, водеща до
нараняване на пътниците,
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 чистачката
при замръзнало перо може да
повреди мотора на чистачката.

TDL032A

Завъртете колелото за да
нагласите желания интервал на
включване.
Кратък интервал = завъртане на
регулиращото колело нагоре
Дълъг интервал = завъртане на
регулиращото колело надолу
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Измиващо устройство на
предно стъкло

Внимание
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
чистачката и да се стигне до
скъпоструващ ремонт.

Чистачка/система за
измиване на задното
стъкло
Чистачка

{Предупреждение
TDL030A

Дръпнете лоста. Върху предното
стъкло се напръсква измиваща
течност и чистачките правят един
мах.

Не пръскайте стъклото с
почистваща течност при
температури на замръзване.
Използването на измиваща
течност и чистачки може да
доведе до инцидент в много
студено време, тъй като
течността може да образува лед
по замръзналото предно стъкло
и да попречи на видимостта.

TEL021A

За да задействате чистачката на
багажната врата, натиснете
превключвателя в края на лоста.
Натиснете нагоре лоста, за да
включите чистачките постоянно.
Натиснете надолу лоста, за да
включите чистачките в интервален
режим.
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За да изключите чистачките,
поставете лоста в неутрална
позиция.

Система за измиване на
задното стъкло

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

TDL031A

Натиснете лоста към приборния
панел.
Върху задното стъкло се
напръсква измиваща течност и
чистачката прави няколко маха.

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

Внимание
Ако стъклото на задната врата е
заледено, почистващата течност
може да замръзне и да попречи
на видимостта.
Не пускайте системата за
измиване на задното стъкло 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.
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Часовник

Електрически контакти

<Тип 2>

<Тип 1>

GC3N5004A
GC3G5014A

Времето и датата се показват на
дисплея на Инфотейнмънт
системата.
Могат да се нагласят настройките
за точно време и дата.
Вижте Система Инфотейнмънт.

GC3N5005A

В централната конзола е
разположен електрически контакт
с напрежение 12V.
Не надхвърляйте максималната
мощност от 120 вата.
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Забележка
Затворете капака, когато не го
използвате.

Внимание
Не свързвайте никакви
електроподаващи аксесоари,
напр. зарядни устройства или
батерии.

GC3N5006A

230V електрически контакт е
разположен под задната част на
централната конзола.
Не надхвърляйте максималната
мощност от 150 вата.
При изключено запалване
електрическият контакт се
деактивира.
Освен това електрическият
контакт се деактивира и при ниско
напрежение на акумулатора.

Не повреждайте контактите като
използвате неподходящи
щепсели.
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{Предупреждение
При свързване на устройството
към източник на захранване
могат да се появят искри, това е
нормално.
Не включвайте в близост до
запалими или експлозивни
вещества.
Не стартирайте двигателя, в
случай че инверторът е свързан
или работи.
Инверторът няма да задейства
повечето уреди, проектирани за
производство на топлина, като
напр. сешоари, ютии, тостери,
нагреватели и кафе машини, тъй
като те консумират голямо
количество ток - повече от
150 вата.
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Запалка

Внимание
Прегряването на запалката
може да повреди нагревателя,
както и самата запалка.
Не оставяйте запалката вътре,
след като загрее. Това може да
предизвика прегряване на
запалката.
Неизправности в действието на
запалката могат да създадат
опасности.
GC3G5001A

За да включите запалката,
поставете контактния ключ в
положение ACC или ON и
натиснете запалката. Запалката
автоматично ще изскочи, когато е
готова за използване.

Ако загрятата запалка не
изскочи навън, извадете я и се
обърнете към сервиз за
поправка. Препоръчваме ви да
се консултирате с Вашия
оторизиран сервизен техник. Тя
може да причини наранявания
или щети на Вашия автомобил.

{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.
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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
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Пепелници

Цилиндърът на работещата
запалка може силно да се
нагорещи.
Не докосвайте цилиндъра на
запалката и не позволявайте на
деца да боравят или да си
играят с нея.
Нагорещеният метал може да
причини персонални
наранявания и щети по
автомобила и други обекти.

GC3G5002A

Внимание
Цигарите и други запалителни
материали могат да предизвикат
пожар. Не поставяйте хартия
или други запалими предмети в
пепелника.
Огънят от пепелника може да
причини наранявания на
пътниците и щети на Вашия
автомобил и друга собственост.
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Подвижният пепелник може да се
поставя в поставките за чаши.
За да отворите пепелника
повдигнете леко капака му. След
употреба затворете добре капака.
За да свалите пепелника за
почистване, леко завъртете
горната му част в посока обратна
на часовниковата стрелка и го
извадете.

Предупредителни
светлини,
измервателни уреди
и контролни
индикатори (лампи)

Километражен брояч

Скоростомер

GC3N5016A

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

THR012A

Показва скоростта на автомобила.

Има независим дневен
километражен брояч, измерващ
разстоянието, което автомобилът
е изминал от последното
нулиране.
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Оборотомер
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Дизел

Бензин

GC3G5015A

При всяко натискане на бутона в
клъстера, дисплеят се променя в
следния ред:
Километражен брояч Дневен
километражен брояч
Забележка
За да нулирате дневния
километражен брояч, натиснете
бутона за няколко секунди.

GC3E5004A
GC3E5003A

Показва оборотите на двигателя
за минута.
На всяка предавка шофирайте,
доколкото е възможно, при ниски
обороти на двигателя.
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Никога не допускайте резервоарът
да се изпразни докрай.

Внимание
Ако стрелката е в червената
зона, максимално допустимите
обороти за двигателя са
надхвърлени. Това
представлява риск за двигателя.

Горивоуказател

Поради останало гориво в
резервоара, при пълно зареждане
на резервоара може да се окаже,
че количеството на долятото
гориво е по-малко от
специфицирания капацитет на
резервоара.
Люлеенето на горивото в
резервоара кара стрелката да се
мести, когато спирате, ускорявате
или завивате.

{Опасност
Преди да заредите с гориво,
спрете автомобила и изключете
двигателя.

Сервизен дисплей
Контролни индикатори
(лампи)
Контролните индикатори описани
тук не присъстват във всички
автомобили. Описанието се отнася
за всички варианти на уредите.
Реалните инструменти в
автомобила може да се различават
от описанието. При включване на
запалването повечето от
контролните индикатори (лампи)
светват за малко в резултат на
функционален тест.
Цветът на контролния индикатор
означава:
червено = опасност, важно
напомняне
жълто = предупреждение,
информация, неизправност

TEL039A

Показва нивото на горивото в
резервоара.

зелено, синьо, бяло =
потвърждение за активиране

Прибори и органи за управление
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Контролни индикатори на арматурното табло
Тип 1

GC3E5001B
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Тип 2

GC3E5002B
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Дисплей на скоростната
кутия

Мигач
G мига в зелено.
Мига
Контролната лампа мига при
включени мигачи или аварийни
предупредителни светлини.
Бързо мигане
Неизправност в лампата на мигача
или съответния предпазител.
Вижте Смяна на крушка нa
страница 272. Вижте
Предпазители нa страница 279.

TGL023A

Той показва избраната скорост
или режима на скоростната кутия.

Вижте Сигнали при завой и смяна
на платното нa страница 118.
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Напомняне за предпазен
колан
> за шофьорската седалка свети
или мига в червено.
C за предната пътническа седалка
свети или мига в червено, когато
седалката е заета.
q>>>r за задните седалки светва
на центъра за информация на
водача (DIC).
Когато контактният ключ е в
положение ON, индикаторът светва
и в продължение на няколко
секунди се чува предупредителен
зумер, за да напомни за поставяне
на предпазните колани.
Светлината мига, докато
предпазният колан се закопчава.
Ако при движение на автомобила
предпазният колан остане
незакопчан, светлините и
предупредителният зумер
продължават да работят.
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Ако предпазният колан е закопчан,
светлината и предупредителният
зумер спират.
Вижте Триточкови предпазни
колани нa страница 47.

Светлинен индикатор за
въздушна възглавница и
обтегач на предпазен
колан

Проблем с автомобила или
задействането на въздушните
възглавници или обтегачите на
коланите може да се отбелязва
чрез постоянното светене на 9.

Светлинен индикатор за
включване/изключване на
въздушна възглавница

{Предупреждение
Причината за неизправността
трябва да се отстрани незабавно
в сервиз.

9 свети в червено.
При включване на запалването
контролната лампа светва за
няколко секунди. Ако не светне,
ако не изгасне в рамките на
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.

Вижте Система на въздушните
възглавници нa страница 49.
Вижте "Обтегачи на предпазните
колани" в Предпазни колани нa
страница 45.

GC3G3001A

Контролните индикатори се
намират на приборния панел.
V за въздушната възглавница за
предния пътник светва.
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Когато контролният индикатор
светне, въздушната възглавница
на пътника до водача е
активирана и не може да се
монтира детско столче на
седалката на пътника до водача.
U за въздушната възглавница за
предния пътник светва.
Когато контролната лампа свети,
въздушната възглавница за
предния пътник е деактивирана.

{Предупреждение
Ако свата индикатора продължат
да светят или изгаснат, има
проблем в системата за статуса
на въздушната възглавница на
предния пътник.
Причината за проблема трябва
да се отстрани незабавно в
сервиз.

Зареждаща система
" свети в червено.

Внимание

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

Индикаторът сигнализира, че в
автомобила има проблем, на
който трябва да обърнете
внимание.

Свети при работещ двигател

Шофирането със светещ или
мигащ контролен индикатор за
неизправност може да повреди
системата за контрол на
емисиите и да засегне разхода
на гориво и управляемостта на
вашия автомобил.

Спрете и изключете двигателя.
Акумулаторът не се зарежда.
Възможно е нарушаване на
охлаждането на двигателя.
Потърсете помощта на сервиз.

Контролен индикатор за
неизправност
* свети в жълто.
Светва при включване на
запалването и изгасва малко след
стартирането на двигателя.
Ако индикаторът не изгасне или
свети по време на време на
движение, има неизправност в
системата за контрол на емисиите.
Проверете системата в сервиз.

Препоръчваме ви да се
консултирате с Вашия
оторизиран сервизен техник.
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Светлинен индикатор за
предстоящо сервизно
обслужване

Предупредителна лампа
за спирачната система

B свети, когато автомобилът се
нуждае от сервиз.

Свети, когато ръчната спирачка е
освободена, ако нивото на
течността за спирачките е
прекалено ниско или ако има
неизправност в спирачната
система.

Незабавно проверете системата в
сервиз.
Вижте Предупредителни
съобщения нa страница 107.
Леко натиснете педала на
съединителя
# свети в жълто.
Той светва, когато педалът на
съединителя трябва да бъде
натиснат, за да се рестартира
двигателя.
Вижте Функция за автоматичен
старт/стоп на двигателя нa
страница 215.

$ свети в червено.

Вижте Спирачна течност нa
страница 267.

{Предупреждение
Не шофирайте, докато
предупредителната лампа за
спирачната система свети.
Това може да означава, че
спирачките не функционират
нормално.
Шофирането с неизправни
спирачки може да предизвика
сблъсък, водещ до нараняване
на пътниците, повреда на
автомобила и други щети.

Светва при включване на
запалването, ако механичната
ръчна спирачка е натегната.
Вижте Ръчна спирачка нa
страница 232.

Предупредителен
индикатор за
антиблокираща 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.
Вижте Антиблокираща спирачна
система (ABS) нa страница 231.
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Лампа за превключване на
по-горна предавка
* светва, когато трябва да
превключите на следващата
по-висока предавка с цел пестене
на гориво.
Вижте Механична скоростна
кутия нa страница 228

Лампа на системата за
спускане по наклон (HDC)
5 свети в зелено, когато системата
е готова.

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

Индикатор на електронната
стабилизираща система
(ESC)

Ако индикаторът не се покаже
след няколко секунди или светне
по време на движение, това
означава че има неизправност в
сервоусилвателя на волана.

d свети или мига в жълто.

Потърсете помощта на сервиз.

Светлинен индикатор на
ултразвуковата система за
помощ при паркиране
X свети в жълто.

5 мига в зелено, когато системата
е активирана.

 Неизправност поради
замърсени сензори

Вижте Системи за контрол при
шофиране нa страница 233.

 Покрити от лед или сняг

Предупредителен
светлинен индикатор на
сервоусилвателя на
волана
E свети в жълто.
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 Интерференция с външни
ултразвукови вълни
Когато прекъсне смущението от
външния източник, системата
заработва нормално.
Ако светлината не изгасне,
отстранете причината за
неизправността в сервиз.

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 да се задействат
леко.
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Индикатор за изключване
на електронната
стабилизираща система
(ESC)
g свети в жълто.
Свети, когато системата е
деактивирана.

Индикатор за изключване
на тракшън контрола (TC)
i свети в жълто.
Свети, когато системата е
деактивирана.

Индикатор на системата
за следене на налягането
в гумите

Ако индикаторът светне, докато
шофирате, системата за следене
на налягането в гумите открива, че
една или повече от гумите не са
достатъчно напомпани.
Спрете автомобила на безопасно
място, проверете гумите и ги
напомпайте до препоръчителното
върху етикета за налягане на
гумите налягане.
Когато системата засече
неизправност, индикаторът мига
за около една минута и остава да
свети за напомняне за цикъла на
запалване.

7 свети в жълто.

Индикаторът за неизправност
свети до отстраняване на
проблема. Проверете системата в
сервиз.

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

Вижте Работа на монитора за
следене на налягането на
гумите нa страница 288.

Светлинен индикатор на
система за предварително
подгряване и дизелов
филтър за твърди
частици (само Дизел)
Индикаторна лампа за
предварителното
подгряване
K свети в жълто.
свети, когато предварителното
подгряване е активирано. Когато
тази лампа изгасне, двигателят
може да бъде стартиран.

Индикаторна лампа за
дизеловия филтър за
твърди частици
L мига в жълто.
Мига ако дизеловият филтър за
твърди частици се нуждае от
почистване и предхождащите
експлоатационни условия не са
позволили автоматичното
почистване. Продължете да
карате и, ако е възможно, не
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позволявайте на оборотите на
двигателя да паднат под
2000 оборота в минута.
Тя изгасва след приключване на
операцията по почистване.
Вижте Дизелов филтър за
твърди частици нa
страница 219.

Предупредителен
индикатор за
температурата на
охладителната течност
C свети в червено.
Тази лампа ви информира за
прегряване на охладителната
течност на двигателя.
Ако сте експлоатирали
автомобила при нормални условия
на шофиране, 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
сервизен техник.

Светлинен индикатор за
налягане на двигателното
масло
: свети в червено.
Светва при включване на
запалването и изгасва малко след
стартирането на двигателя.

Свети при работещ двигател
Внимание
Възможно е нарушаване на
смазването на двигателя. Това
може да доведе до повреда на
двигателя и/или блокиране на
водещите колела:
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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
При изключен двигател за
спиране и за въртене на волана
се изисква значително по-голямо
усилие.
Не изваждайте ключа, докато
автомобилът не спре напълно, в
противен случай воланът може
да се заключи неочаквано.
Проверете нивото на маслото
преди да потърсите помощта на
сервиз.
Вижте Двигателно масло нa
страница 258.
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Предупредителен
светлинен индикатор за
ниско ниво на горивото

Светлинен индикатор за
намалена мощност на
двигателя

Светлинен индикатор за
включени дълги светлини

. свети в жълто.

w свети в жълто.

Свети, когато нивото на горивото в
резервоара е прекалено ниско.

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

Свети при включени дълги
светлини и при включване на
светлинния клаксон.

Внимание
Не оставяйте автомобила без
гориво.
Това може да повреди
катализатора.
Вижте Катализатор нa
страница 220.

Светлинен индикатор за
имобилайзер
A свети в жълто.
Светва, когато има неизправност.
Двигателят не може да се
стартира.
Причината за неизправността
трябва да се отстрани в сервиз.

Ако индикаторът светне заедно
със светлинния индикатор за
уговорено скорошно сервизно
обслужване, докато шофирате, в
автомобила има неизправност.
Спрете автомобила на безопасно
място и рестартирайте след
10 секунди.
Автомобилът може да се
управлява с намалени обороти,
ако светлинният индикатор за
намалена мощност на двигателя
свети.
Незабавно проверете системата в
сервиз.

3 свети в синьо.

Вижте Превключвател за
дълги/къси светлини нa
страница 116.

Светлинен индикатор на
дневните светлини (DRL)
i свети в зелено.
Свети при включени дневни
светлини.
Вижте Дневни светлини (DRL) нa
страница 117.
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Светлинен индикатор за
фар за мъгла

Светлинен индикатор на
система за круиз контрол

# свети в зелено.

I свети в бяло.

Свети, когато предните фарове за
мъгла са включени.

Свети, когато системата за круиз
контрол е включена.

Вижте Предни фарове за мъгла нa
страница 118.

I свети в зелено.

Светлинен индикатор за
заден фар за мъгла
s свети в жълто.
Свети, когато задният фар за
мъгла е включен.
Вижте Задни фарове за мъгла нa
страница 119.

Светлинен индикатор за
габаритни светлини
; свети в зелено.
Свети при включени задни
светлини.

Информационни
дисплеи
Център за информация на
водача (DIC)

Свети, когато системата на круиз
контрола (система за поддържане
на дадена скорост) е активирана .

Светлинен индикатор за
отворена врата
U свети в червено.
Свети при отворена врата или
отворен багажник.
GC3G5004A

Центърът за информация на
водача (DIC) е разположен на
таблото с прибори.
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 Повторно калибриране на
компаса
Всяко меню може да бъде избрано
със завъртане на регулиращото
колело на лоста за мигачите.
Годност на двигателно масло

След смяна на двигателно масло,
системата за годност на
двигателно масло трябва да се
нулира. За да нулирате, натиснете
бутона SET/CLR за няколко
секунди.

TDL169A

За да изберете меню за настройка,
натиснете бутона MENU на лоста
на мигачите.

Вижте Двигателно масло нa
страница 258.

Можете да изберете следния ред:
 Годност на двигателно масло
 Настройка на мерните единици
 Настройка на езика
 Настройка на компаса
 Обучение на гумите
 Натоварване на гумите
 Настройка на зоната на компаса

Ако оставащият живот на маслото
е кратък, на центъра за
информация на водача (DIC) ще
се появи съобщението код 82
(Сменете маслото на двигателя
скоро). Двигателното масло
трябва да се смени възможно
най-скоро.

GC3N5010A

Показва оценка за оставащия срок
на годност на двигателното масло.
Ако е показано числото 98, това
означава 98% оставаща годност
на маслото.
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Настройка на мерните единици

При смяна на единицата,
избраната единица мига.

При смяна на единицата,
избраната единица мига.

Натиснете бутона SET/CLR, за да
потвърдите.

Натиснете бутона SET/CLR, за да
потвърдите.

Настройка на езика

Обучение на гумите

TEL085A

Натиснете бутона SET/CLR за
няколко секунди.
Завъртете регулиращото колело,
за да изберете една от
настройките.
 1: Английска мерна единица
(MPH, C)
 2: Американска мерна единица
(MPH, F)
 3: Метрична мерна единица
(км/ч, C)

TEL086A

Натиснете бутона SET/CLR за
няколко секунди.
Завъртете регулиращото колело, за
да изберете една от настройките.
 1: Азбука
 2: Арабски цифри

TNA020A

Този дисплей позволява
напасване на новата гума и
колелото от TPMS сензорите.
За да напаснете, натиснете бутона
SET/CLR за няколко секунди.
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Вижте Индикатор на системата
за следене на налягането в
гумите нa страница 98.

Настройка на компаса

Забележка
При всяко откачване на DIC или
на акумулатора, DIC трябва да
се калибрира отново. За да се
направи това, автомобилът
трябва да направи пълен кръг и
да премине през 360. Докато не
се калибрира, компасът няма да
функционира правилно.

Натоварване на гумите

Настройка на зоната на компаса

GC3E5005A

Натиснете бутона SET/CLR за
няколко секунди, за да изберете
менюто.
Завъртете регулиращото колело, за
да изберете една от настройките.

Дисплей на компаса
Показва посоката на движение на
автомобила в 8 направления
(север (N), североизток (NE), изток
(E), югоизток (SE), юг (S), югозапад
(SW), запад (W), северозапад
(NW)).

 Натоварване 1: ниско
 Натоварване 2: икономично
 Натоварване 3: високо

Натиснете бутона SET/CLR за
няколко секунди, за да настроите
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Повторно калибриране на
компаса

зоната на компаса и завъртете
регулиращото колело, за да
изберете една от настройките.
Географска зона (географски
регион)

Моля потвърдете избора си, ще се
показва няколко секунди, и
отидете на "Настройка на зоната
на компаса" (настроен регион).
GC3G5013A

Зоната (Регионът) трябва да се
избере правилно на база
географски зони (Регион 1-15).

GC3G5010A

натиснете бутона SET/CLR за
няколко секунди, за да калибрирате
повторно и шофирайте в кръг
(360), тогава, по време на
шофиране, компасът ще мига.
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Бордови информационен
дисплей (BID)

<Тип 2>

<Тип 1>

GC3G5011A

Ако завършите шофирането
(360), заучената посока ще се
появи и дисплеят ще отиде на
повторно калибриране на компаса
в рамките на 30 секунди.

GC3N5004A

GC3G5014A

Показват се дата, време, външна
температура и информация на
Система Инфотейнмънт.
Когато Система Инфотейнмънт е
включена, настройките за
персонализиране на автомобила
се показват.
Вижте Персонализиране на
автомобила нa страница 111.

Прибори и органи за управление 107

Предупредителни
съобщения

Номер на предупредително
съобщение

Предупредителни
съобщения
Съобщенията се показват на
центъра за информация на водача
(DIC) или като предупредителен
зумер.
В зависимост от оборудването и
персонализацията на автомобила
някои от функциите, описани
по-долу, може да не са на
разположение.

Внимание
Ако е показано съобщението на
автомобила, незабавно
закарайте автомобила за ремонт
в сервиз.

GC3N5011A

Предупредителните съобщения се
показват като кодови номера.
Номер на предупредително
съобщение

20

Неизправност в дясната
къса светлина

21

Неизправност в лявата
предна габаритна светлина

22

Неизправност в дясната
предна габаритна светлина

23

Неизправност в светлините
за заден ход

24

Неизправност в
осветлението на
регистрационния номер

25

Неизправност в предния
ляв мигач

26

Неизправност в задния ляв
мигач

27

Неизправност в предния
десен мигач

15

Неизправност във високо
монтираната (трета)
стоп-светлина

16

Проверете в сервиз
стоп-светлините

28

Неизправност в задния
десен мигач

18

Неизправност в лявата къса
светлина

73

Проверете в сервиз
системата за задвижване
на всичките колела
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Номер на предупредително
съобщение

Предупредителни зумери

Борден компютър

Подават се при стартиране
на двигателя или по време
на движение

Борден компютър

82

Сменете скоро маслото на
двигателя

84

Мощността на двигателя е
намалена

 Ако не е закопчан предпазният
колан.

89

Уговорете скорошно
сервизно обслужване

 При достигането на
определена скорост с
натегната ръчна спирачка.

125 Калибриране на компаса шофирайте в кръг
128 Отворен капак на двигателя
173 Изключено задвижване на
всички колела
256 AWD е временно
изключена.

 Ако в центъра за информация
на водача се появи
предупредителен код.

Когато автомобилът е
паркиран и/или се отвори
врата
 Ако ключът не е изваден от
контакта за запалване.
 Ако външните светлини са
включени.

GC3G5005A

Бордният компютър е разположен
в център за информация на
водача (DIC).
Той предоставя на водача
информация за пътуването като
средна скорост, разстояние, което
може да се измине с оставащото
гориво, среден разход на гориво и
време на пътуването.
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Някои режими могат да се нулират
с натискане на бутона SET/CLR.

Средна скорост

Разстоянието, което може да
бъде изминато с оставащото
гориво

TDL168A

За управление на бордния
компютър, завъртете регулиращото
колело на лоста за мигачите.
Всеки път, когато завъртите
регулиращото колело, режимът се
сменя в следния ред:
Средна скорост  Разстояние,
което може да се измине с
оставащото гориво Среден
разход на гориво Време на
пътуването Средна скорост

GC3N5014A
GC3G5006A

Този режим показва средната
скорост.
Средната скорост се отчита при
работещ двигател, дори и когато
автомобилът не се движи.
За да нулирате средната скорост,
натиснете бутона SET/CLR.

Този режим показва изчисленото
разстояние, което може да бъде
изминато с наличното гориво в
резервоара докато той се изпразни.
Ако зареждате автомобила, докато
той е под наклон или при изключен
акумулатор, бордният компютър
не може да отчете действителната
стойност.
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Забележка

Среден разход

Времетраене на пътуването

Като допълнително устройство
бордният компютър може да
дава разлики в сравнение с
действителното разстояние
изминато с оставащото гориво,
което се дължи на конкретните
обстоятелства.
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 променящата
се ефективност на използване
на горивото.

GC3G5007A

TDL127A

Този режим показва средния
разход на гориво.

Този режим показва общата
продължителност на пътуването.

Средният разход се отчита при
работещ двигател, дори и когато
автомобилът не се движи.

Времето на пътуването се
натрупва от последното нулиране,
дори когато автомобилът не се
движи.

За да нулирате средния разход,
натиснете бутона SET/CLR.

За да спрете или стартирате
времетраенето на пътуването,
натиснете бутона SET/CLR.
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За да нулирате времетраенето на
пътуването, натиснете бутона
SET/CLR за няколко секунди.
Забележка
Средната скорост,
разстоянието, което може да
бъде изминато с наличното
гориво и средният разход на
гориво може да се различават от
действителните в зависимост от
условията на движение, начина
на управление на и скоростта на
автомобила.

Персонализиране на
автомобила

<Тип 1>

Персонализиране на
автомобила
Автомобилът може да се
персонализира, като се променят
настройките на дисплея на
Система Инфотейнмънт.
В зависимост от оборудването на
автомобила някои от функциите
описани по-долу може да не са на
разположение.

GC3G5014A

Натиснете бутона CONFIG, когато
запалването е ВКЛЮЧЕНО и
Система Инфотейнмънт е
активирана.
Показват се менютата за
настройките.
За да превключите менютата за
настройките, завъртете бутона
MENU.
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За да изберете менютата за
настройките, натиснете бутона
MENU.
За да затворите или да се върнете
към предишното меню, натиснете
бутона BACK.
Изберете "Настройки на
автомобила".
Настройки на автомобила
 Комфортни настройки
Сила на звука на зумера:
Променя силата на звука на
предупредителния зумер.
Персонализиране от водача:
Активира или деактивира
персонализирането на
автомобила.
Автоматично включване на
задната чистачка при
включване на задна
предавка: Активира или
деактивира автоматичното
включване на задната чистачка
при включване на задна
предавка.

 Паркин асистент / Откриване
на сблъсък
Паркинг асистент: Активира
или деактивира ултразвуковите
сензори.
 Външна осветеност
Външни светлини при
отключване: Активира или
деактивира цялото осветление.
Продължителност при
напускане на автомобила:
Активира или деактивира
осветлението при излизане и
променя продължителността
на осветлението.
 Електронни ключалки на
вратите
Автоматично отключване на
вратите: Активира или
деактивира автоматичното
отключване на вратите при
автоматично заключване на
вратите. Също така променя
конфигурацията - да се
отключва само вратата на
водача или на всички врати.

Автоматично заключване на
вратите: Активира или
деактивира автоматичното
заключване на вратите по
време на шофиране.
Спиране на заключването на
вратата, ако вратата е
отворена: Активира или
деактивира заключването на
вратата на водача, когато
вратата е отворена. Ако е
избрано деактивиране, менюто
"Заключване на вратите със
закъснение" е достъпно.
Заключване на вратите със
закъснение: Активира или
деактивира заключването на
вратите със закъснение. Когато
натискате бутона на
централното заключване ще се
чуват три предупредителни
сигнала, които сигнализират, че
заключването на вратите със
закъснение е активно. Тази
функция ще забави
заключването на вратите до пет
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секунди, след като последната
врата бъде затворена.
 Премахване на
заключването,
отключването, запалването
Обратна връзка от
дистанционното отключване:
Активира или деактивира
светлинната обратна връзка
при отключване.
Дистанционно отключване
на вратите: Смяна на
конфигурацията - да отключва
само врата на водача или
всички врати при отключване.
Автоматично повторно
заключване на вратите:
Активира или деактивира
автоматичното заключване на
вратите, ако вратата не се
отваря след отключване.
 Възстановяване на
фабричните настройки
Всички настройки се
възстановяват към
първоначалните настройки.

Настройки на автомобила

<Тип 2>

 Комфорт и удобство
Сила на звука на зумера:
Избира силата на звука на
зумера.
Автоматично включване на
чистачката при включване на
задна предавка: Активира
или деактивира автоматичното
включване на задната чистачка
при включване на задна
предавка.
GC3N5004A

Натиснете бутона HOME на
Система Инфотейнмънт, когато
запалването е ВКЛЮЧЕНО и
Система Инфотейнмънт е
активирана.
Натиснете "Настройки" и след
това "Настройки на автомобила".

 Сблъсък / Откриване
Паркинг асистент: Активира
или деактивира ултразвуковите
сензори.
 Светлини
Осветление при излизане:
Активира или деактивира
осветлението при излизане и
променя продължителността
на осветлението.
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Светлинни индикатори на
локаторите на автомобила:
Активира или деактивира
светлинните индикатори на
локаторите на автомобила.
 Електронни ключалки на
вратите
Автоматично заключване на
вратите: Активира или
деактивира автоматичното
заключване на вратите по
време на шофиране.
Срещу заключване отвътре
на отключена врата: Когато е
включена, тази функция ще
предпази вратата на водача от
заключване, когато вратата е
отворена. Ако е избрано Оff,
менюто "Заключване на
вратите със закъснение" е
достъпно и вратите ще се
заключват, както са
програмирани в това меню.

Заключване на вратите със
закъснение: Активира или
деактивира заключването на
вратите със закъснение. Когато
натискате бутона на
централното заключване ще се
чуват три предупредителни
зумера, които сигнализират, че
заключването на вратите със
закъснение е активно. Когато е
включено, тази функция ще
забави заключването на
вратите до пет секунди, след
като последната врата бъде
затворена.
 Настройки за заключване,
отключване
Светлинна обратна връзка от
дистанционното отключване:
Активира или деактивира
светлинната обратна връзка
при отключване.

Дистанционно отключване
на вратите: Смяна на
конфигурацията - да отключва
само врата на водача или
всички врати при отключване.
 Опция за задна камера
Символи: Избор между Вкл.
или Изкл.
Водещи линии: Избор между
Вкл. или Изкл.
 Фабрични настройки на
автомобила:
Всички настройки се
възстановяват към
първоначалните настройки.

Светлини

Светлини

Външни светлини
Управление на външни
светлини

Външни светлини.......................115
Вътрешно осветление...............120
Светлинни функции...................121
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Всички светлини са изключени и
върнете бутона в изходната му
позиция AUTO.
AUTO: Външните светлини и
светлините на приборния панел се
включват и изключват
автоматично в зависимост от
външната осветеност.
; : Габаритните светлини,
осветлението на регистрационния
номер и осветлението на
приборния панел светят.
2 : Предните фарове и всички от
горните светлини светят.

GO3E6004A

За да включите или изключите
външните светлини, завъртете
ключа за светлините. Ключът за
светлините четири позиции както
следва:
P(OFF): За да изключите всички
светлини, завъртете ключа в
позиция OFF.
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Светлини

Автоматичен контрол на
светлините
Функция за автоматичен
контрол на светлините

Всички светлини са изключени и
върнете бутона в изходната му
позиция AUTO.

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

Превключвател за
дълги/къси светлини

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

{Предупреждение
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.

GO3E6005A

Когато външното осветление
намалее, ако автоматичният
контрол на светлините е включен,
външните светлини и светлините
на приборния панел се включват
автоматично.
За да изключите органите за
управление, завъртете ключа в
позиция OFF.

JD13A

Дългите светлини се включват,
когато късите светлини са
включени.
За да превключите от къси на
дълги светлини бутнете лоста
напред.

Присветване за
преминаване
Дръпнете лоста.
Когато отпуснете лоста, той ще се
върне в нормална позиция.
Дългите светлини ще останат
включени, докато задържате лост
към себе си.

Светлини

Регулиране на обхвата на
фаровете
Ръчна настройка на обсега
на предните фарове

1 = всички седалки заети

Дневни светлини (DRL)

2 = всички седалки заети и товар в
багажника.

Дневните светлини увеличават
видимостта на автомобила през
деня.

3 = шофьорската седалка заета и
товар в багажника.

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

GO3E6006A

Настройване на обсега на
предните фарове съобразно
натоварването на автомобила,
с цел избягване на заслепяването:
завъртете копчето в необходимото
положение.
0 = заети предни седалки
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Задните светлини не се включват.

Аварийни
предупредителни
светлини

При пътуване обаче в страни с
обратна организация на
движението, за избягване на
заслепяването на насрещното
движение пренастройте предните
фарове.
Вижте Предни фарове и паркинг
светлини нa страница 273.
GC3N6001A

Включва се с бутона |.
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Светлини

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

За да включите аварийните
мигащи светлини, натиснете
техния бутон.
За да изключите аварийните
мигащи светлини, натиснете
бутона отново.

За трикратно мигване, напр. при
смяна на лента, натиснете лоста
докато почувствате
съпротивление и след това го
отпуснете.

Сигнали при завой и
смяна на платното

За по-продължително действие на
мигачите преместете лоста до
точката на противодействие и го
задръжте.
Изключете ръчно мигачите като
преместите лоста в
първоначалното му положение.

JD14A

лост нагоре = десен индикатор
лост надолу = ляв индикатор

Предни фарове за мъгла

GO3E6007A

За да включите фаровете за
мъгла, натиснете бутона #.
Предният индикатор за мъгла
светва, когато предните фарове за
мъгла са включени.
За да ги изключите, натиснете
бутона отново.

Светлини

Задни фарове за мъгла

Задният индикатор за мъгла
светва, когато задните фарове за
мъгла са включени.

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

Капаци на запотени
светлини

GO3E6008A

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

Вътрешната повърхност на
стъклата на фаровете може да се
замъгли за кратко при лошо,
влажно и студено време, при
силен дъжд или след измиване.
Замъгляването изчезва бързо от
само себе си; за да ускорите
подсушаването включете
фаровете
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Причината за това е разликата
между температурата на лампата
отвътре и външната температура.
Това е подобно на образуването
на конденз върху вътрешната
страна на прозореца на
автомобила при силен дъжд и не
означава, че има проблем с
автомобила.
Ако водата попадне в
електрическата верига на
крушката, закарайте автомобила
за ремонт в оторизиран сервиз.
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Светлини

Вътрешно осветление
Контрол на осветлението
на арматурното табло

Вътрешни светлини

Лампи за четене

Вътрешно осветление

GO3E6003A
MD077

GO3E6002A

Яркостта на осветлението на
приборния панел и бутоните върху
волана може да се регулира.
Преместете и задръжте колелцето
нагоре или надолу, за да осветите
или потъмните светлинните.

Действие на бутона:
R: винаги включено до ръчно
изключване.
M: автоматично включване при
отваряне на врата и изключване,
след като всички врати са
затворени.
(: винаги изключено, дори и
когато вратите са отворени.

Предните лампи за четене са
разположени в конзолата над
главата.
Натиснете #$, за да включите
или изключите всяка лампа.

Светлини
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Лампи на слънчевите
сенници

Светлинни функции

Осветление при влизане

Лампата се включва при отваряне
на капака на слънчевия сенник.

Осветление при влизане

При отваряне на шофьорската
врата се включва допълнително
следното осветление:

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

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

Осветление "Добре дошли"
Предните фарове, габаритните
светлини, задните светлини и
вътрешното осветление се
включват за кратко при
отключване на автомобила с
помощта на дистанционното
управление. Тази функция
улеснява намирането на
автомобила, когато е тъмно.
Осветлението се изключва
незабавно при завъртане на ключа
за запалване в положение
аксесоари.
Активирането и деактивирането на
тази функция може да се промени
от "Настройки на автомобила".
Вижте Персонализиране на
автомобила нa страница 111.

 Някои бутони
 Някои елементи на
вътрешното осветление
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Осветление при излизане
След напускане на автомобила
предните фарове, габаритните
светлини и задните светлини
осветяват пътя за период от
време, който може да се регулира.

Автомобили без автоматични
светлини
1.
2.
3.
4.
5.

Изключете запалването.
Извадете ключа за запалване.
Отворете вратата на шофьора.
Дръпнете лоста за мигачите.
Затворете вратата на шофьора.

Ако вратата на водача не е
затворена, светлините изгасват
след няколко секунди.
Осветлението се изключва
незабавно, ако лостът за мигачите
се дръпне към волана при
отворена шофьорска врата.
Автомобили с автоматични
светлини
TEL113A

Включване
Активирането, деактивирането и
продължителността на осветяването
на тази функция могат да се сменят
в "Настройки на автомобила".
Вижте Персонализиране на
автомобила нa страница 111.

1. Поставете ключа за светлините
в положение AUTO.
2. Изключете запалването.
3. Извадете ключа за запалване.
В зависимост от външните
светлинни условия осветлението
при излизане се включва.

Защита на акумулатора
Изключване на
електрическите светлини
Режимът за съхранение на
акумулатора се използва за
предпазване на акумулатора от
разреждане.
Ако изключите запалването,
светлините се изключват
автоматично след няколко
секунди.
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Система
Инфотейнмънт

Въведение
Въведение
Обща информация

Въведение..................................123
Радио ..........................................137
Звукоизточници..........................152
Персонализиране ......................175
Телефон (само за тип A
модел).........................................180

Системата Инфотейнмънт
предоставя информация и
възможности за развлечение във
Вашия автомобил с помощта на
най-новите технологии.
Радиоприемникът може лесно да
бъде използван със
запаметяването на до 36 FM/AM
или DAB радиостанции на
бутоните PRESET [1~6] за всяка от
шестте страници.
Интегрираният CD плейър може
да възпроизвежда аудио CD и MP3
(WMA) дискове, а USB плейърът
може да възпроизвежда музика от
свързаните USB устройства за
съхранение на данни или iPod
продукти.

Функцията за Bluetooth връзка с
телефон Ви позволява да
използвате безжично "хендс фри"
(устройство "свободни ръце") за
разговори, както и да използвате
телефона като музикален плейър.
Свържете портативния музикален
плейър към външния звуков вход и
се насладете на богатия звук на
Инфотейнмънт системата.
Цифровият звуков процесор Ви
предоставя набор от предварително
настроени режими на еквалайзера
за оптимизация на звука.
Системата може лесно да бъде
настроена с внимателно
проектираното устройство за
настройка, интелигентното
показване и мултифункционалния
регулатор на менюто.
 Глава "Преглед" Ви предоставя
опростен преглед на функциите
на Инфотейнмънт системата и
обобщение на всички
управляващи устройства.
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 Главата "Експлоатация"
обяснява основните
инструменти за управление на
Инфотейнмънт системата.

Екран на дисплея

Екранът на дисплея може да се
различава от ръчния дисплей, тъй
като повечето екрани на дисплея
се различават в зависимост от
настройките на устройството и
спецификациите на автомобила.

Защита от кражба
Системата Инфотейнмънт
притежава електронна система за
сигурност за избягване на кражби.
Системата Инфотейнмънт
функционира само в автомобилът,
в който първоначално е била
инсталирана и не може да се
използва от тези, които са я
откраднали.
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Общ преглед
Система Инфотейнмънт
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Тип A: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Тип B: Radio + CD/MP3 + AUX
(1) Дисплей
Дисплей за информация и
статуса на
Възпроизвеждане/Приеман
е/Менюто.
(2) POWER/VOLUME бутон с
въртящия се управляващ
бутон
• Включете/изключете
захранването с
натискане на този бутон.
• Завъртете въртящия се
управляващ бутон за да
настроите общата сила
на звука.

(3) PRESET [1 ~ 6 ] Бутони за
предварително запаметени
станции
• Задръжте натиснат,
който и да е от тези
бутони, за да добавите
текущата радиостанция
към текущата страница
с любими радиостанции.
• Натиснете някой от тези
бутони за да изберете
радиостанцията
запаметена на този
бутон.
(4) Бутон EJECT
Натиснете този бутон и
извадете диска.
(5) Отвор за диска
Това е отвора, в който се
поставя или изважда
компактдиска

(6) Бутон FAVOURITE
[FAV1-2-3]
Натиснете този бутон за да
изберете страницата със
запаметените любими
радиостанции.
(7) Бутон INFORMATION
[INFO]
• Натиснете този бутон за
да видите файловата
информация, когато
използвате режими на
възпроизвеждане
CD/MP3/USB/iPod.
• Виж информацията
относно радиостанцията
и текущо
възпроизвежданата
песен, когато
използвате функцията
на радиоприемника.
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(8) Бутони tSEEKu
• Натиснете тези бутони,
докато използвате
радиото или DAB
(Цифрово аудио
излъчване: само за тип
А модел) за
автоматично търсене на
станции с добро
приемане. Можете
ръчно да настроите
честотата на
радиостанцията като
задържите натиснати
тези бутони.
• Натиснете тези бутони,
докато използвате CD/
MP3/USB/iPod режимите
за възпроизвеждане за
да възпроизведете
незабавно предишната
или следващата песен.

• Можете да задържите
натиснати тези бутони
за да превъртите бързо
назад/напред из текущо
възпроизвежданата
песен.
(9) Бутон CD/AUX
Натиснете бутона за да
изберете CD/MP3/AUX или
USB/iPod/Bluetooth
звуковата функция
(10) Бутон RADIO BAND
Натиснете бутона, за да
изберете AM/FM радио или
функцията DAB (Цифрово
аудио излъчване: само за
тип А модел)
(11) Бутон TP
Когато използвате
функцията FM RDS,
включете или изключете
функцията TP (Traffic
Programme) (Съобщения за
трафика).

(12) Бутон CONFIG
Натиснете този бутон, за да
влезете в менюта за
настройка на системата.
(13) Бутон TONE
Натиснете този бутон за да
настроите/изберете режима
за настройка на звука.
(14) Бутон MENU-TUNE с
управляващ бутон
• Натиснете този бутон за
да покажете текущо
функциониращото меню
или изберете/настройте
съдържанието и
стойностите на
настройките.
• Завъртете въртящия се
управляващ бутон за да
придвижите/промените
съдържанието на
настройката или
стойността.
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(15) AUX конектор
Свържете външно звуково
устройство към този
конектор.
(16) Бутон / BACK
• Отменете въведеното
съдържание или се
върнете на предишната
позиция/меню.
(17) PHONE/MUTE бутон
• Натиснете този бутон, за
да активирате Bluetooth
режима (само за модел
A) или да включите или
изключите функцията за
заглушаване (само за
тип В модел).
• Задръжте натиснат този
бутон, за да включите
или изключите
функцията за
заглушаване (само за
тип A модел).
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Дистанционно аудио управление тип 1 от волана: опция
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(1) Mute/Hang up бутон
• Натиснете бутона във
всеки режим на
възпроизвеждане на
музика за да включите
или изключите функцията
на заглушаване. Във
включен режим, можете
да натиснете този бутон
за да откажете обаждане
или да приключите
текущия разговор.
(2) Call бутон
• Натиснете бутона за да
приемете повикването
или да влезете в режим
на повторно избиране.
• Задръжте този бутон за
да влезете в историята
на разговорите или за
да се придвижите назад
и напред от режима
"свободни ръце" по
време на разговор.

(3) Бутон/Въртящ се
управляващ бутон Source
[_SRC^]
• Натиснете бутона за да
изберете режим на
възпроизвеждане на
звук.
• Завъртете въртящия се
управляващ бутон за да
промените
регистрираните
радиостанции или да
смените
възпроизвежданата
музика.
(4) Volume [+ -] бутони
• Натиснете бутона + за
да увеличите силата на
звука.
• Натиснете бутона - за да
намалите силата на
звука.
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Дистанционно аудио управление тип 2 от волана: опция
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(1) Mute/Hang up бутон
Натиснете бутона за да
включите или изключите
функциата за заглушаване
(3) Бутон/Въртящ се
управляващ бутон Source
[_SRC^]
• Натиснете бутона за да
изберете режим на
възпроизвеждане на
звук.
• Завъртете въртящия се
управляващ бутон за да
промените
регистрираните
радиостанции или да
смените
възпроизвежданата
музика.

(4) Volume [+ -] бутони
• Натиснете бутона + за
да увеличите силата на
звука
• Натиснете бутона - за да
намалите силата на
звука.

Работа със системата
Бутони и управляващо
устройство
Системата Инфотейнмънт се
управлява с помощта на
функционалните бутони,
мултифункционалния въртящ се
управляващ бутон и менюто, което
се показва на екрана на дисплея.
Бутоните и управляващите
устройства, използвани от тази
система, са както следва.
• Бутони и въртящ се
управляващ бутон на
системата Инфотейнмънт
• Бутони на волана за
дистанционно управление
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Включване/Изключване на
системата

Натиснете бутона
POWER/VOLUME, за да изключите
системата.

Управление на силата на
звука

Автоматично изключване
Когато контактният ключ (ключът
за запалването на автомобила)
е в положение изключено,
включването на Инфотейнмънт
системата с помощта на бутона
POWER/VOLUME ще изключи
системата автоматично след
десет минути от последната
операция на потребителя.
Натиснете бутона
POWER/VOLUME, за да включите
системата.
• Включването на захранването
ще възпроизведе последно
избраната радиостанция или
песен. (Това обаче ще бъде
различно за Bluetooth
устройствата в зависимост от
техните особености.)

Завъртете въртящия се
управляващ бутон
POWER/VOLUME, за да настроите
силата на звука.
• С помощта на въртящия се
бутон на волана за
дистанционно управление
натиснете бутоните VOLUME
[+/ -], за да настроите силата на
звука.
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• Показва се текущата сила на
звука.
• Включването на захранването
на Инфотейнмънт системата
ще настрои силата на звука до
предишната му стойност
(когато текущата сила на звука
е по-малка от максималната
начална стойност)

Ограничение на силата на
звука от висока температура

Настройки на тона

Ако вътрешната температура на
радиоприемника е твърде висока,
Инфотейнмънт системата ще
ограничи горната граница на
силата на звука.
Ако е необходимо, силата на звука
ще се намали автоматично.

Автоматично управление на
силата на звука
След като автоматичното
компенсиране на силата на звука в
зависимост от скоростта на
движение започне да работи,
силата на звука ще се управлява в
зависимост от скоростта на
движение на автомобила, за да се
намали влиянието на шума на
двигателя и гумите. (Вижте
Настройки Настройки на
радиото  Автоматично
управление на силата на звука).

От менюто за настройка на тона
настройките на звука мога да
бъдат настроени различно в
зависимост от FM/AMDAB радиото
и от функциите на всеки
аудиоплейър.
Натиснете бутона TONE, когато
използвате съответния
функционален режим.
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Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE,
за да изберете желания режим на
управление на тона и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете желаната стойност на
управление на тона и натиснете
бутона MENU-TUNE.

Възможно е да се инициализира
текущо избраната позиция чрез
натискане за дълъг период от
време на бутона MENU-TUNE в
режима за конфигуриране на
радиостанцията или да
инициализирате всички позиции в
режима за настройка на
радиостанцията с натискане за
дълъг период от време на бутона
TONE.

Меню за настройка на тона
• Бас: Настройва нивата на
ниските честоти от -12 до +12.
• Средна звукова честота:
Настройва нивата на средните
честоти от -12 до +12.
• Дискант: Настройва нивата на
високите честоти от -12 до +12.
• Фейдър: Настройте баланса
между предните/задните
високоговорители от 15 отпред
до 15 отзад на системата от
шест високоговорителя на
автомобила.
• Баланс: Настройте баланса
ляво/дясно на
високоговорителите от ляво 15
до дясно 15.
• EQ (Еквалайзер): Изберете или
изключете стила на звука
(ИЗКЛ.  Поп  Рок 
Класическа музика  Разговор
 Кънтри)
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Избор на функция
FM/AM радио или DAB

Натиснете бутона RADIO BAND,
за да изберете FM/AM радио или
функцията DAB (само за тип A
модел).
Натиснете бутона MENU-TUNE, за
да отворите меню FM/AM/DAB,
което съдържа опции за избор на
радиостанция.

Възпроизвеждане на
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth звук
или на звук от външния (AUX)
вход

Натиснете няколко пъти бутона
CD/AUX, за да превключите между
функциите на аудиоплейъра,
функцията AUX за CD/MP3
дискове или на свързаното USB
устройство или iPod, Bluetooth
аудиоплейър. (CD/MP3 AUX
USB или iPod, Bluetooth аудио
устройство CD/MP3....)

• От въртящия се управляващ
бутон на волана за
дистанционно управление
натиснете Source [_SRC^], за
да изберете желания режим.

Натиснете бутона MENU-TUNE, за
да отворите менюто с опциите за
съответната функция или менюто
за съответното устройство (с
изключение на Bluetooth аудио
устройствата).
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Радио

Bluetooth "хендс фри"
(устройство "свободни ръце")

AM/FM радио и DAB (само
за тип А модел)
Преди да използвате AM-FM
радиоприемника
Основни бутони/въртящ се
управляващ бутон
(10) Бутон RADIO BAND

Натиснете бутона PHONE/MUTE,
за да изберете функцията
Bluetooth "хендс фри" (устройство
"свободни ръце") (само за тип А
модели).

Натиснете бутона PHONE/MUTE,
за да отворите Bluetooth опциите
за съответната функция.

Натиснете бутона, за да
изберете AM/FM радио или
функцията DAB (Цифрово
аудио излъчване: само за
тип А модел)

138

Система Инфотейнмънт

(14) Бутон MENU-TUNE с
управляващ бутон
• Завъртете този
управляващ бутон, за да
намерите желаната
честота на предаване.
• Натиснете
управляващия бутон, за
да получите достъп до
екрана с менюто от
текущия режим.
(16) Бутон / BACK
Отменете въведената
позиция или се върнете в
предишния екран/меню.

(8) Бутони tSEEKu
• Натиснете този бутон за
автоматично търсене на
всички налични радио
или DAB (Цифрово
аудио излъчване: само
за тип А модел) станции.
• Задръжте този бутон, за
да смените радио или
DAB (само за тип А
модел) честотата както
желаете и след това
отпуснете бутона, за да
спрете на текущата
честота.
(6) Бутон FAVORITE
[FAV1-2-3]
Натиснете този бутон, за да
се придвижите между
страниците на запаметените
радио или DAB (само за тип
А модел) станции.

(3) Бутони PRESET [1 ~ 6]
• Задръжте някой от тези
PRESET бутони, за да
запаметите текущата
радио или DAB станция
(само за тип А модел) на
този бутон.
• Натиснете този бутон, за
да изберете
радиостанцията,
запаметена на този
PRESET бутон.
(11) Бутон TP
Когато използвате
функцията FM RDS,
включете или изключете
функцията TP (Traffic
Programme) (Съобщения за
трафика).
(7) Бутон INFORMATION
[INFO]
Вижте информацията за
излъчващото радио или
DAB станциите (само за тип
А модел).
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Слушане на радио или DAB
станция

Автоматично търсене на радио
станция

Автоматично търсене на DAB
сервизен компонент

Натиснете бутони tSEEKu, за да
търсете автоматично за налични
радиостанции с добър сигнал.

Натиснете бутони tSEEKu, за са
търсете автоматично налични DAB
сервизни компоненти в текущия
ансамбъл.
За преход към предишен/следващ
ансамбъл, натиснете бутони
tSEEKu.

Избор на радио или DAB режим

Натиснете няколко пъти бутона
RADIO BAND, за да изберете
FM/AM радио или DAB станция.
• Ще се приема избраната преди
радиостанция.
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Търсене на радиостанция

Търсене на DAB ансамбъл

Свързване на DAB услуга
[DAB-DAB on/DAB-FM off]

Задръжте бутони tSEEKu, за да
смените бързо честотата и след
това пуснете бутона, когато
достигнете желаната честота.

Натиснете и задръжте бутони
tSEEKu, за да търсете
автоматично за наличен DAB
сервизен компонент с добър
сигнал.

Система Инфотейнмънт 141

[DAB-DAB off/DAB-FM on]

[DAB-DAB off/DAB-FM on]

• Когато настройвате активиране
на функцията Автоматично
свързване на DAB-FM, ако
сигналът на DAB услугата е
слаб, Система Инфотейнмънт
приема автоматично
свързания сервизен компонент.
(Вижте Настройки 
Настройки на радиото DAB
настройки Автоматично
свързване на DAB-FM)

Ръчна настройка на радио
станция

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да намерите ръчно желаната
радиостанция.
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Ръчна настройка на DAB
станция

честота и натиснете бутона
MENU-TUNE.
Използване на списък с DAB
станции

• Ако списъкът със станции е
празен, то ще се стартира
автоматично обновяване на
списък с DAB станции.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE,
за да изберете желания списък и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да започне
приемане на съответната
радиостанция.

От режим DAB натиснете бутона
MENU-TUNE, за да се покаже DAB
менюто.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете ръчна настройка на
DAB и след това натиснете бутона
MENU-TUNE.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE за
ръчно намиране на желаната

Завъртете въртящия се бутон за
управление MENU-TUNE за
извеждане на списъка с DAB
станции.
• Информацията за списъка с
радиостанции ще бъде
показана.
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Показване на DAB информация

Използване на PRESET
бутоните
Регистриране на PRESET бутон

Натиснете няколко пъти бутона
INFORMATION [INFO], за да
изберете желания режим на
показване на информацията за
DAB станцията.
• Ще се покаже информацията
за 1-та радиостанция от
избраната страница със
запаметени любими
радиостанции FAV (Favourites).

Натиснете бутона FAVOURITE
[FAV1-2-3], за да изберете
желаната станция от
запаметените любими
радиостанции.
Задръжте натиснат някой от
PRESET [1 ~ 6] бутоните, за да
регистрирате текущата радио или
DAB станция на този бутон в
избраната страница с любими

радиостанции.
• Могат да бъдат запаметени
страници с любими
радиостанции и всяка страница
може да съхранява до шест
радио или DAB станции.
• Възможно е да се настрои
броят на страниците с любими
радиостанции, които се
използват от "Настройки 
Настройки на радиото 
Любими радиостанции (Макс.
брой страници с любими
радиостанции)".
• Ако бъде регистрирана нова
радиостанция на бутон
PRESET [1 ~ 6], който вече има
запаметена радиостанция,
предишната радиостанция ще
бъде изтрита и запаметена от
новата радио или DAB станция.
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Директно превключване на
радиостанция, запаметена на
PRESET бутон

Натиснете бутони PRESET [1 ~ 6],
за да започнете директни
приемане на радио/DAB станцията,
запаметена на този бутон.

Използване на радио или
DAB меню

Натиснете няколко пъти бутона
FAVOURITE [FAV1-2-3], за да
изберете желаната страница със
запаметени любими радиостанции
FAV (Favourites).
• Ще се покаже информацията
за 1-та радиостанция от
избраната страница със
запаметени любими
радиостанции FAV (Favourites).

Натиснете бутона MENU-TUNE, за
да се покаже радио или DAB менюто.
Завъртете въртящия се управляващ
бутон MENU-TUNE, за да се
придвижите до желаната позиция от
менюто и след това натиснете
бутона MENU-TUNE, за да

изберете съответната позиция или
да покажете детайлното меню за
съответната позиция.
AM/FM/DAB меню Списък с
любими радиостанции

От меню FM/AM/DAB завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE, за да се придвижите
до списъка с любими
радиостанции и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.
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• Информацията за списъка с
любими радиостанции ще бъде
показана.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до списъка с
любими радиостанции и след това
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да започне приемане на
съответната радиостанция.
AM/FM меню Списък с FM/AM
радиостанции

От меню FM/AM завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE, за да се придвижите
до списъка с FM/AM радиостанции
и след това натиснете бутона
MENU-TUNE.
• Информацията за списъка с
радиостанции ще бъде
показана.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до желания
списък и след това натиснете
бутона MENU-TUNE, за да започне
приемане на съответната
радиостанция.

FM/DAB меню Списък на
FM/DAB категории

От меню FM/DAB завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE, за да изберете
списък с FM/DAB категории и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE.
• Ще се покаже списъкът на
FM/DAB категорията.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
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да изберете желания списък и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да започне
приемане на съответната честота.
DAB меню DAB съобщения

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете желаните списъци и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да започне
приемане на съответната честота.
AM/FM/DAB меню 
Актуализация на списъка с
AM/FM/DAB радиостанции

От меню DAB завъртете въртящия
се управляващ бутон MENU-TUNE
и се придвижете до DAB
съобщенията и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.
• Ще се изведе списък с DAB
съобщения.

От меню AM/FM/DAB завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE и се придвижете до

Актуализация на списъка с
AM/FM/DAB радиостанции и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE.
• Актуализацията на списъка с
FM/AM/DAB радиостанции ще
започне.
• По време на актуализацията с
AM/FM/DAB радиостанции
натиснете бутона MENU-TUNE
или предишния бутон / BACK,
за да прекратите записването
на промените.
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Конфигуриране на RDS

RDS
(Радиоинформационна
система)
• Радиоинформационната
система (RDS) е услуга на FM
радиостанциите, която
улеснява намирането на
радиостанции с безпроблемно
приемане.

• RDS радиостанциите се
обозначават с името на
програмата, вместо с
честотата на излъчване.

Преглеждане на
информацията на RDS
радиостанциите
Докато се приема RDS
радиостанция, натиснете бутона
INFORMATION [INFO], за да
проверите приетата RDS
информация.

Натиснете бутона CONFIG, за да
се покаже менюто с настройки на
системата.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до Настройки на
радиото и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.
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Включване и изключване на
регионализация

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до RDS опциите
и след това натиснете бутона
MENU-TUNE.

RDS трябва да е включена, за да
работи регионализацията.
Понякога някои RDS станции
излъчват регионално различни
програми на различни честоти.

Включване и изключване на
RDS
Включване или изключване на
RDS опцията.
Активирането на RDS Ви
предоставя следните предимства:
• На дисплея вместо честотата
на станцията се появява името
на програмата.
• Системата Инфотейнмънт
винаги се настройва на
най-добрата честота на
приемане за дадената
радиостанция посредством AF.
(алтернативна честота)

Включване или изключване на
опцията Regional (REG)
(Регионална информация).

От меню RDS настройки завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE, за да се придвижите
до RDS: Изключване и след това
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да включите RDS функцията.

Избират се само алтернативни
честоти (AF) със същите
регионални програми.
Ако регионализацията е
изключена, алтернативните
честоти на станциите се избират
без да се вземат предвид
регионалните програми.
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Включване и изключване на
прекъсването на движението
на текста
За да включите или изключите
прекъсването на движението на
текста (за показване на
информацията от радиостанцията).

От меню RDS настройки завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE, за да се придвижите
до Прекъсване на движението на
текста: Изключване и след това
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да включите функцията
Прекъсване на движението на
текста (Вкл.).

Сила на звука на
съобщенията за пътната
обстановка (TA)
От меню RDS настройки завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE, за да се придвижите
до Регионална информация:
Изключване и след това натиснете
бутона MENU-TUNE, за да
включите функцията Регионална
информация.

Минималната сила на звука на
съобщенията за пътната
обстановка (TA) може да се
настрои предварително.
Минималната сила на звука на
съобщенията за пътната обстановка
може да бъде увеличена или
намалена в сравнение на
нормалната сила на звука.
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Програма за пътната
обстановка
(TP = Програма за пътната
обстановка)
Станциите за пътната обстановка
са RDS станции, които излъчват
новини свързани с пътната
обстановка.
За да включите и изключите
състоянието на готовност за пътни
съобщения на системата
Инфотейнмънт:
От меню RDS настройки,
завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до Сила на
звука на трафик информацията и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да настроите нивото на силата на
звука на трафик информацията и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE.

Извън режима Телефон натиснете
бутона TP, за да включите или
изключите функцията на
радиостанцията за трафик
информация.

• Ако е включена програма за
пътната обстановка на
основното меню на
радиоприемника се появява [ ].
• Ако текущата радиостанция не
излъчва програми за пътната
обстановка, тогава търсенето
се стартира автоматично за
следващата радиостанция с
програма за пътната
обстановка.
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• След намиране на
радиостанция с програма за
пътната обстановка на
основното меню на радиото се
появява [TP].

Блокиране на пътни
съобщения
За да блокирате съобщенията за
пътната обстановка, напр. при
възпроизвеждане на CD/MP3 или
радиоприемане:

• Пътното съобщение се
преустановява, но програмата
за пътната обстановка остава
включена.

Блокиране на текущите
съобщения за пътната
обстановка
За да се блокира текущото
съобщение за пътната обстановка
напр. по време на приемане на ТА
(съобщения за пътната
обстановка):

• При включена програма за
пътна информация,
възпроизвеждането на
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth
или AUX се преустановява за
времето на излъчване на
съобщението за пътната
обстановка.

Извън режима Телефон натиснете
бутона TP.
Включете функцията за пътна
информация и напълно намалете
силата на звука на системата
Инфотейнмънт.

Извън режима Телефон натиснете
бутона TP.
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Фиксирана външна антена

Внимание
Сваляйте антената преди да
влезете в места с нисък таван, в
противен случай тя може да се
повреди.
Ползването на автоматична
автомивка с поставена антена
може да доведе до нейната
повреда или до повреда на
покрива. Сваляйте антената
преди ползването на
автоматична автомивка.

TDL149A

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.

Звукоизточници
CD плейър
CD/MP3 плейъра на тази система
може да възпроизвежда аудио CD
и MP3 (WMA) дискове.

Преди да използвате CD
плейъра
Важна информация относно
аудио CD и MP3/WMA дисковете

Внимание
В никакъв случай не поставяйте
DVD, мини дискове с диаметър
8 см или дискове с ненормална
повърхност в този CD/MP3
(WMA) плейър.
Не поставяйте стикери върху
диска. Такива дискове може да
заседнат в CD плейъра и да го
повредят. Ако това стане,
устройството ще трябва да се
смени, което ще струва скъпо.
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• Аудио CD дисковете с
антипиратска функция, която
не е съвместима със аудио CD
стандарта може да не се
възпроизвеждат правилно и ли
да не се възпроизвеждат
въобще.
• С CD-R и CD-RW дисковете,
които са записани ръчно, често
се борави непредпазливо. С
ръчно записаните CD-R и
CD-RW дискове трябва да се
борави внимателно. Моля
вижте следното:
• Ръчно записаните CD-R и
CD-RW дискове може да не се
възпроизвеждат правилно или
да не се възпроизвеждат
въобще.
В тези случаи, това не е
проблем на устройството.
• При смяна на дискове,
внимавайте да не оставяте
отпечатъци от пръсти по
повърхността за четене на
записа на диска.

• След изваждане на диск от
CD/MP3 плейъра незабавно
поставете диска в калъф, за да
го защитите от повреда или
замърсяване с прах.
• Ако дискът е замърсен с прах
или течности, тогава това може
да предизвика проблеми от
замърсяване на лещите на
CD/MP3 плейъра вътре в
устройството.
• Пазете дисковете от топлина
или директна слънчева
светлина.
Поддържани типове дискове
• Този продукт може да
възпроизвежда Аудио CD/MP3
(WMA) дискове.
- CD-DA: CD-R/CD-RW
- MP3(WMA):
CD-R/CD-RW/CD-ROM
• MP3 (WMA) файловете по-долу
не могат да бъдат
възпроизвеждани.

- Файлове кодирани в MP3i
(MP3 interactive) или MP3
PRO стандарти
- Нестандартно кодирани
MP3 (WMA) файлове
- MP3 файлове, които не да
във формат MPEG1 Layer3
Внимание при употреба на
дисковете
• Не използвайте някои от
изброените по-долу дискове.
Прекомерната употреба на
дискове в плейъра може да
предизвика проблеми.
- Дискове със стикери,
етикети или закрепени
предпазни екрани.
- Дискове с етикети, печатани
на мастиленоструен
принтер
- Дискове, които са записани
с прекомерно количество
информация
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- Дискове с пукнатини или
надрасквания или такива,
които са огънати няма да се
възпроизвеждат правилно.
- 8 сантиметрови дискове или
такива с некръгла форма
(квадратни, петоъгълни,
овални)
• Не поставяйте нищо друго
освен дискове в отвора за
дискове, тъй като това може да
доведе до проблеми или
повреди.
• Този дисков плейър може да не
функционира правилно, ако
нагревателят е включен при
студено време, поради
кондензиращата влага вътре в
устройството. Ако възникне
такъв случай, дръжте
устройството изключено за
около час преди да го
използвате.

• Възпроизвеждането може да
бъде спряно, поради тресенето
на автомобила, при движение
по неравен път.
• Не вкарвайте и не изкарвайте
диска със сила и не блокирайте
диска с ръка, докато той излиза
от отвора.
• Вкарвайте диска с
отпечатаната страна нагоре.
Ако е вкаран обратно, той не
може да бъде възпроизвеждан.
• Не докосвайте записаната
страна с ръце, докато боравите
с диска (страната бе печат по
нея).
• Поставяйте дисковете, които
не използвате в момента в
кутии и ги съхранявайте далеч
от пряка слънчева светлина
или висока температура.

• Не разливайте никакви
химически вещества по диска.
Почистете дисковете от
замърсяване с мек, мокра
кърпа, като търкате диска от
центъра към периферията.
Внимание при употреба на на
CD-R/RW дискове
• Когато използвате CD-R/RW
дискове, само дискове, които
са били "финализирани" могат
да бъдат използвани.
• Дискове, които са създадени с
компютър, може да не се
възпроизвеждат в зависимост
от настройките на
приложението и средата.
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• CD-R/CD-RW дискове, особено
насипните дискове, може да не
функционират правилно, ако са
били изложени на директна
слънчева светлина или висока
температура, или ако са били
съхранявани в автомобила Ви
за продължителен период от
време.
• Заглавието и друга текстова
информация, записана на
CD-R/CD-RW дисковете, може
да не бъде показана на това
устройство.
• CD-RW дисковете може да
имат по-дълги времена на
зареждане от тези на CD или
CD-R дисковете.
• Повредените музикални
файлове може да не се
възпроизвеждат или може да
бъдат отрязани по време на
възпроизвеждане
• Някои антипиратски дискове
може да не бъдат
възпроизвеждани.

• MP3 (WMA) дискът може да
има максимум 512 файла във
всяко от 10 нива на папките и
максимум 999 файла, които да
се възпроизвеждат.
• Тази система разпознава само
MP3 (WMA) дискове с файлова
система ISO-9660 level 1/2 или
Joliet. (Тя не поддържа
файлова система UDF.)
• MP3/WMA файловете не са
съвместими с предаването на
пакетни данни.
• Диск, на който са записани и
MP3/WMA файлове и аудио
данни (CDDA), може да не
бъде възпроизведен, ако е в
CD-Extra или в Mixed-Mode CD
формат.
• Имената на
файловете/папките, които
могат да бъдат използвани в
един диск, са както следва,
включително четирицифреното
разширение (.мр3).

- ISO 9660 Ниво 1: максимум
12 символа
- ISO 9660 Ниво 2: максимум
31 символа
- Jouliet: максимум 64 символа
(1 байт)
- Дълги Windows файлови
имена: Максимум 28 символа
(1 байт)
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Внимание при употреба на
MP3/WMA музикални файлове
• Този продукт може да
възпроизвежда MP3 (WMA)
файловете с разширения на
името mp3, .wma (малки букви)
или .MP3 и .WMA (главни
букви).
• МР3 файловете, които могат
да бъдат възпроизвеждани от
този продукт, са както следва.
- Скорост на предаване:
8 kbps ~ 320 kbps
- Честота на дискретизация:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(за MPEG-1), 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz (за MPEG-2)
• Докато този продукт може да
възпроизвежда файлове със
скорост на предаване 8kbps ~
320kbps, файловете със скорост
на предаване на 128kbps са с
по-добро качество на звука.

• Този продукт може да покаже
ID3 етикета (версия 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 или 2.4) с информация
за MP3 файловете, като
например име на албума и на
изпълнителя.
• За да покажете информация за
албума (заглавие на диска),
песента (заглавие на песента)
и изпълнителя (изпълнителя на
песента), файлът трябва да е
съвместим с ID3 етикет във
формати V1 и V2.
• Този продукт може да
възпроизвежда MP3 файлове с
VBR. При възпроизвеждане на
MP3 файл от тип VBR,
оставащото време за
възпроизвеждане може да се
различава от реално оставащото
време за възпроизвеждане.

Ред на възпроизвеждане на
музикалните файлове
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Възпроизвеждане на CD/MP3
Основни бутони/управляващи
инструменти
(9) Бутон CD/AUX
Изберете CD/MP3 плейъра.
(14) Бутон MENU-TUNE с
управляващ бутон
• Завъртете
бутона/въртящия се
управляващ бутон, за да
придвижите списъка с
песни, менюто или
позицията за
информацията за MP3
(WMA) файла.
• Натиснете
бутона/въртящия се
управляващия бутон, за
да покажете екрана на
менюто за текущата
позиция или режим.

(8) Бутони tSEEKu
• Натиснете тези бутони,
за да възпроизведете
предишната или
следващата песен.
• Задръжте натиснати
тези бутони, за да
превъртите назад или
напред песента и
отпуснете бутона, за да
продължите
възпроизвеждането с
нормална скорост.

Зареждане и възпроизвеждане
на CD/MP3 диск

(4) Бутон EJECT
Извадете диска.
(7) Бутон INFORMATION
[INFO]
Показва информацията за
възпроизвежданата песен.

Вкарайте диска, който ще
възпроизвеждате с напечатаната
страна нагоре в отвора за диска.
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превключи към предишно
използваната функция или към
FM радиоприемника.

• След като прочитането на
информацията от диска
веднъж завърши, той
автоматично ще започне
възпроизвеждането от песен 1.
• Когато се вкара диск, който не
може да бъде прочетен, дискът
ще бъде автоматично изваден,
като на дисплея ще се покаже
съобщение за грешка в диска и
след това системата ще

Когато дискът, който ще се
възпроизвежда, е вече зареден,
натиснете няколко пъти бутона
CD/AUX, за да изберете CD/MP3
възпроизвеждане.

• Ако няма диск за
възпроизвеждане, на екрана
ще се покаже съобщението
"Няма зареден диск" и
функцията няма да бъде
избрана.
• Песента, която последно е
била възпроизвеждана, ще
започне автоматично да се
възпроизвежда.
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Изкаране на диска

За да изкарате диска, натиснете
бутона EJECT, за да извадите
диска.
• Когато дискът се покаже,
системата автоматично ще
превключи към предишно
използваната функция или към
FM радиоприемника.
• Дискът автоматично ще се
вкара обратно, ако не бъде
взет от отвора за определено
време.

Смяна на възпроизвежданата
песен

Натиснете бутоните tSEEKu, за
да възпроизведете предишната
или следващата песен.
• С помощта на въртящия се
управляващ бутон на волана за
дистанционно управление
песните могат да се сменят
лесно, чрез завъртане на
управляващия бутон Source
[_SRC^].

Или завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE,
за да се придвижите до списъка с
възпроизвеждани песни и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да я смените
незабавно.
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Смяна на позицията за
възпроизвеждане

• Силата на звука леко намалява
по време на превъртане
напред и назад, и ще се покаже
времето за възпроизвеждане.
Преглеждане на информацията
за възпроизвежданата песен

Задръжте натиснати бутоните
tSEEKu по време на режима на
възпроизвеждане, за да
превъртите напред или назад из
песента.
Отпуснете бутона, за да
продължите възпроизвеждането с
нормална скорост.

Натиснете бутона INFORMATION
[INFO] в режим на
възпроизвеждане, за да покажете
информация за
възпроизвежданата песен.

• Ако няма информация за
възпроизвежданата песен от
аудио CD-та, системата ще
покаже "No information." (Няма
информация.).

Повече информация за MP3
(WMA) песни може да се види като
завъртите въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE от
информационния дисплей на
песента.
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• Показваната информация
включва име на файла, име на
папката и ID3 етикета с
информация, записани заедно
с песента.
Ако е добавена неправилна
информация в ID3 етикета
(напр. изпълнител, заглавие на
песента) на MP3 (WMA)
файловете, преди да бъде
записана на диска, тази
информация ще се покаже от
системата Инфотейнмънт.
Неправилната информация в
ID3 етикета не може да бъде
модифицирана от системата
Инфотейнмънт (ID3 етикетите
могат да бъдат променяни
само на компютър).
• Информацията за песните,
изразена със специални
символи или на неподдържани
езици ще бъде показана като
"----" или няма да бъде
показана изобщо.

Използване на CD менюто
Смяна на режима на
възпроизвеждане

От режим на на възпроизвеждане
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да се покаже меню CD.

Завъртете органа за управление
MENU-TUNE, за да изберете
функциите за разбъркано
възпроизвеждане или повторение
и след това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да включите или
изключите съответните функции.
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Меню CD Списък с песни

Меню CD Търсене на папки

За аудио CD дискове завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE от меню CD, за да се
придвижите до списъка с песни и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да намерите желания списък с
песни и след това натиснете
бутона MENU-TUNE, за да започне
възпроизвеждането на избраната
песен.

За MP3 (WMA) дискове завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE от меню CD, за да се
придвижите до желаната папка и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до желаната
папка и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да намерите желаната песен и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да започне
възпроизвеждането на избраната
песен от избраната папка.

Система Инфотейнмънт 163

Меню CD Търсене...

За MP3 [WMA] дискове завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE от меню CD, за да се
придвижите до желаната позиция
и след това натиснете бутона
MENU-TUNE.
• След като системата прочете
информацията от диска,
първата песен от списъка за
възпроизвеждане [iP] ще се
покаже.

• Ако няма музикални файлове в
списъка за възпроизвеждане
[iP], първата песен за всеки
изпълнител [iA] ще се покаже.
• Прочитането на диска може да
отнеме дълго време и зависи от
броя на музикалните файлове

Натиснете отново бутона
MENU-TUNE и от показаната
позиция за търсене завъртете
органа за управление
MENU-TUNE, за да изберете
желания режим на
възпроизвеждане.
• Номерът на съответната песен
ще се покаже като Списък за
възпроизвеждане
[iP]/Изпълнител [iA]/албум
[iL]/Песни [iS]/Жанр [iG].
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Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до позицията за
подробна класификация и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да намерите желаната
песен/заглавие и след това
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да започне възпроизвеждането на
избраната песен.

Допълнителни устройства
USB плейър (само за тип А
модел)
Внимание при употреба на USB
устройства
• Функционирането не може да
се гарантира, ако устройството
притежава вграден харддиск
или CF, или SD карта с памет и
е свързано чрез USB адаптер.
Използвайте USB устройство с
флаш памет.
• Избягвайте електростатичен
разряд при свързване или
изключване на USB
устройството. Ако свързването
или изключването се повтарят
многократно на кратък
интервал от време, това може
да доведе до проблеми при
използване на устройството.

• За да изключите USB
устройството, използвайте
"USB меню Изключване на
USB устройството" с помощта
на бутона MENU-TUNE, за да
изключите USB устройството.
• Функционирането не е
гарантирано, ако свързващият
конектор на USB устройството
не е метален.
• Свързването на USB
устройства от тип i-Stick може
да не завърши успешно,
заради вибрациите на
автомобила, така че тяхното
функциониране не може да се
гарантира.
• Внимавайте да не докоснете
USB конектора с някакъв
предмет или някоя част от
тялото си.
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• USB устройството може да
бъде разпознато само ако е
форматирано във формат
FAT16/32. Могат да бъдат
използвани само устройства с
размер на секторите 512 байта
или 2,048 байта. NTFS и други
типове файлови системи не
могат да бъдат разпознати.
• В зависимост от типа и
капацитета на USB
устройството и типа на
съхранявания файл, времето,
необходимо за разпознаване
на файла може да варира. В
този случай не става въпрос за
проблем с продукта, затова
моля изчакайте файловете да
бъдат обработени.

• Файловете на някои USB
устройства може да не бъдат
разпознати заради проблеми
със съвместимостта, освен
това не се поддържат връзки с
четец на карти или USB хъб.
Моля, преди да го използвате,
проверете дали устройството в
колата функционира.
• Когато устройства като МР3
плейър, мобилен телефон или
цифрова камера се свържат
чрез мобилен диск, той може
да не функционира правилно.
• Не изключвайте USB
устройството, докато се
възпроизвежда от него.
Това може да предизвика
повреда в продукта или в
техническите характеристики
на USB устройството.

• Изключвайте свързаното USB
устройство, когато запалването
на автомобила е изключено. Ако
запалването е включено, докато
USB устройството е свързано, то
може да се повреди или може да
не функционира нормално в
някои случаи.

Внимание
USB устройствата за
съхранение на информация
могат да се свързват към този
продукт само за
възпроизвеждане на музикални
файлове.
USB конекторът на този продукт
не трябва да се използва за
зареждане на USB аксесоари,
защото топлината, която се
генерира, може да предизвика
проблеми с техническите
характеристики или повреда в
продукта.
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• Когато логическото устройство
се отдели от USB
устройството, само файлове от
най-горното ниво на
логическото устройство могат
да бъдат възпроизвеждани.
Поради тази причина
музикалните файлове, които
ще се възпроизвеждат, трябва
да са записани в най-горното
ниво на логическото
устройство. Музикалните
файлове на някое USB
устройство може да не се
възпроизвеждат нормално, ако
приложението е заредено чрез
разделяне на отделни
устройства вътре в USB
устройството.
• Музикални файлове, за които
важи DRM (Digital Right
Management) (Управление на
цифровите права), не могат да
се възпроизвеждат.

• Този продукт може да
поддържа USB устройства,
които са с размер до 16
гигабайта с ограничение до 999
файла, 512 папки и 10 нива на
структурата от папки.
Нормалната работа не може да
се гарантира за устройства,
които надхвърлят тази
граница.
Внимание при използване на
USB музикални файлове
• Повредени музикални файлове
може да доведат до
прекъсване на
възпроизвеждането или може
изобщо да не бъдат
възпроизведени.
• Папките и музикалните
файлове се показват в реда
Символ  Номер Корейски
език 

• Максимум 64 корейски/
английски символа могат да се
разпознаят за име на папка или
файл, записани в Joliet
файлова система.
Относно МР3 (WMA)
музикалните файлове
• МР3 файловете, които могат
да се възпроизведат, са както
следва.
- Скорост на предаване:
8 kbps ~ 320 kbps
- Честота на дискретизация:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (за
MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (за
MPEG-2)
• Този продукт показва MP3
(WMA) файловете с
разширения на името mp3,
.wma (малки букви) или .MP3
или .WMA (главни букви).
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• Този продукт може да покаже
ID3 етикета (версия 1.0, 1.1,
2.2, 2.3, 2.4) с информация за
албума, изпълнителя, и т.н. за
МР3 файловете.
• Имената на
файловете/папките, които
могат да бъдат използвани в
зависимост от типа на
устройството са както следва,
включително четирибуквеното
разширение (.мр3).
- ISO 9660 Ниво 1: максимум
12 символа
- ISO 9660 Ниво 2: максимум
31 символа
- Joliet: максимум 64 символа
(1 байт)
- Дълги Windows файлови
имена: максимум 28
символа (1 байт)

• Този продукт може да
възпроизвежда MP3 файлове,
които използват VBR. Когато се
възпроизвежда МР3 файл от
VBR тип, оставащото време за
възпроизвеждане, което се
показва, може да е различно от
реалното оставащо време.

Основни бутони/въртящ се
управляващ бутон
Следните основни бутони и
инструменти за управление се
използват за възпроизвеждане на
USB музикални файлове.
(9) Бутон CD/AUX
Натиснете бутона няколко
пъти, докато USB
устройството е свързано, за
да изберете режима на
възпроизвеждане от USB.
(14) Бутон MENU-TUNE с
управляващ бутон
• Завъртете въртящия се
управляващ бутон, за да
придвижите списъка с
песни, менюто или
информацията за MP3
(WMA) файла.
• Натиснете бутона, за да
покажете екрана на
менюто от текущата
позиция или режим.
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(8) Бутони tSEEKu
• Натиснете тези бутони,
за да възпроизведете
предишната или
следващата песен.
• Задръжте тези бутони,
за да превъртите назад
или бързо напред и след
това отпуснете бутона
за да продължи
възпроизвеждането с
нормална скорост.

Свързване на USB устройство

(7) Бутон INFORMATION [INFO]
Показване на
информацията за
възпроизвежданата песен.
(16) Бутон / BACK
Отменете въведената
позиция или се върнете на
предишната позиция/меню.

Свържете USB паметта с
музикалните файлове, които ще се
възпроизвеждат, към гнездото за
свързване на USB.

• След като продуктът приключи
прочитането на информацията
от USB устройството, той
автоматично ще започне
възпроизвеждането.
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• Ако е свързано USB
устройство, което не може да
бъде прочетено, ще се покаже
съобщение за грешка и
продуктът автоматично ще
превключи към предишно
използваната функция или
функцията на FM
радиоприемника.
Ако USB устройството, което ще
се възпроизвежда, е вече
свързано, натиснете няколко пъти
бутона CD/AUX, за да изберете
USB плейъра.
• Той автоматично ще започне
възпроизвеждане от
последната точка на
възпроизвеждане. След това
функциите на USB плейъра
работят подобно на CD/MP3
възпроизвеждането.
След това функциите на USB
плейъра работят подобно на
CD/MP3 възпроизвеждането.

Приключване на
възпроизвеждането на USB
музикалните файлове
Натиснете бутона RADIO BAND
или CD/AUX, за да изберете други
функции.
• За да прекратите
възпроизвеждането и да
изключите USB устройството,
използвайте меню USB 
Изключване на USB
устройството, за да изключите
безопасно USB устройството.
Използване на USB менюто
Инструкциите за "Разбъркване на
песни/
Повторение/Папки/Търсене..." от
USB менюто са подобни на тези от
CD менюто на CD/MP3 плейъра;
добавена е само позицията
"Изключване на USB
устройството".
Вижте функциите CD/MP3
плейъра от CD менюто.

Меню USB Изключване на
USB устройството

Натиснете бутона MENU-TUNE в
режим на възпроизвеждане, за да
се покаже меню USB.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до Изключване
на USB устройството и след това
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да се покаже съобщението за
безопасно изключване на USB
устройството.
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Изключете USB устройството от
USB конектора.
• Връщане към предишно
използваната функция.

iPod плейър (само за тип А
модел)
Ограничено до моделите, които
поддържат връзка с iPod
Основни бутони/въртящ се
управляващ бутон
Следните основни бутони и
инструменти за управление се
използват за възпроизвеждане на
iPod музикални файлове.
(9) Бутон CD/AUX
Натиснете този бутон
няколко пъти, докато
iPod-ът се свърже, за да
изберете режим на
възпроизвеждане на iPod.

(14) Бутон MENU-TUNE с
управляващ бутон
• Завъртете въртящия се
управляващ бутон, за да
се придвижите и да
покажете списъка с
песни, които се
възпроизвеждат.
• Натиснете бутона, за да
покажете екрана на
менюто от текущата
позиция или режим.
(8) Бутони tSEEKu
• Натиснете тези бутони,
за да възпроизведете
предишната или
следващата песен.
• Задръжте тези бутони,
за да превъртите назад
или бързо напред и след
това отпуснете бутона
за да продължи
възпроизвеждането с
нормална скорост.

(7) Бутон INFORMATION [INFO]
Показва
възпроизвежданата песен.
(16) Бутон / BACK
• Отменете предходната
позиция или се върнете
на предишната
позиция/меню.
Свързване на iPod плейър

Свържете iPod с музикалните
файлове, които ще се
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възпроизвеждат, към гнездото за
свързване на USB.
• Моделите на iPod продуктите,
които се свързват/поддържат
от този продукт, са както
следва.
- iPod 2G Nano/iPod 3G
Nano/iPod 4G и 5G Nano
- iPod 120GB и 160GB Classic
- iPod 1G, 2G и 3G Touch
- iPhone 3G и 3GS
• Свързвайте iPod устройства
само с кабели за свързване,
поддържани от iPod
продуктите. Не могат да се
използват други кабели за
връзка.

• В някои случаи iPod продуктът
може да бъде повреден, ако
запалването се изключи,
докато има връзка към този
продукт.
Когато iPod продуктът не е бил
използван, съхранявайте го
изключен от този продукт, като
запалването на автомобила е
изключено.

• Продуктът автоматично ще
започне възпроизвеждането
след прочитане на
информацията от iPod
устройството.
• Ако е свързано iPod
устройство, което не може да
бъде прочетено, ще се покаже
съответното съобщение за
грешка и продуктът
автоматично ще превключи
към предишно използваната
функция или функцията на FM
радиоприемника.
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Ако iPod устройството, което ще се
възпроизвежда, е вече свързано,
натиснете няколко пъти бутона
CD/AUX, за да изберете iPod
плейъра.
• Той автоматично ще започне
възпроизвеждане от
последната точка на
възпроизвеждане.

• Функциите за възпроизвеждане
и позициите на
информационния дисплей на
iPod плейъра, използвани с
този продукт, може да се
различават от тези на iPod по
отношение на реда на
възпроизвеждане, метода на
възпроизвеждане и
показваната информация.
• Виж следната таблица за
класифициране на позициите,
свързани с функцията за
търсене, предоставени от iPod
продукта.

След това функциите по
възпроизвеждане на iPod
работят подобно на CD/MP3
възпроизвеждането.
Изключване на
възпроизвеждането от iPod
За да спрете възпроизвеждането,
натиснете бутона RADIO BAND
или CD/AUX, за да изберете други
функции.
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Използване на менюто iPod
От iPod менюто, инструкциите за
"Разбъркване на
песни/Повторение/Търсене..
(включително аудиокниги и
композитори)" са подобни на CD
менюто за CD/MP3 плейърите;
добавена е само позиция
"Изключване на iPod устройството".
Виж всяка позиция от CD/MP3
относно употребата й.

Меню iPod Изключване на
iPod устройство

Изключете iPod устройството от
USB конектора.
Изключете iPod устройството от
USB конектора.
• Връщане към предишно
използваната функция.

Натиснете бутона MENU-TUNE в
режим на възпроизвеждане, за се
покаже меню iPod.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до функцията
Изключване на iPod устройството
и след това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да се покаже
съобщението за безопасно
изключване на устройството.
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Външен аудио вход (AUX)
Ограничено до моделите, които
поддържат външна звукова връзка
Основни бутони/въртящ се
управляващ бутон
Следните основни бутони и органи
за управление се използват, за да
се насладите на богатия звук от
системата Инфотеймънт от
звуковия изход от свързаното
външно звуково устройство.

Свързване на външен звуков
източник
Свържете изхода на външното
звуково устройство към входовете
1 и 2 за външни звукови
устройства AUX.
• AUX 1: Разположен на
системата Инфотейнмънт
• AUX 2: Разположен вътре в
жабката.

източник (AUX), когато се
свърже външно звуково
устройство.

(9) Бутон CD/AUX
Когато е свързано външно
звуково устройство,
натиснете бутона
неколкократно, за да
изберете режима на вход от
външно звуково устройство
(AUX).

Натиснете бутона CD/AUX, за да
превключите в режим на външен
звуков източник, ако вече е била
свързана външна звукова система.

(2) POWER/VOLUME въртящ
се управляващ бутон
Завъртете въртящия се
управляващ бутон, за да
настроите силата на звука.

• Системата Инфотейнмънт
автоматично ще превключи в
режим на външен звуков

Завъртете въртящия се
управляващ бутон POWER/
VOLUME, за да настроите силата
на звука.
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Персонализиране
Персонализиране
Основни бутони/въртящ се
управляващ бутон
• Бутоните и въртящия се
управляващ бутон, използвани
за настройка на тази система,
са както следва.
(12) Бутон CONFIG
Натиснете този бутон, за да
влезете в менюта за
настройка на системата.
(14) Бутон MENU-TUNE с
управляващ бутон
• Завъртете въртящия се
управляващ бутон, за да
се придвижите из менюто
или настроите позиция.

• Натиснете бутона, за да
изберете/влезете в
екрана с подробности,
предоставен от
текущото меню или
позиция за настройка.

[Пример] Настройка на
системата Настройка на
времето и датата Настроена
дата: 25 януари 2012

(16) Бутон / BACK
Отменете въведената
позиция или се върнете в
предишния екран/меню.
Как да се използва менюто за
настройка за персонализиране
• Менютата и позициите за
настройка може да се
различават в зависимост от
модела на автомобила.
• Справка: Таблица с
информация за менюто за
настройка на следващата
страница

Натиснете бутона CONFIG, за
менюто с настройки на системата.
След справка с таблицата с
информация за менюто за
настройка на следващата
страница, завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
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да се придвижите до желаното
меню за настройка и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

• Показва подробен списък за
съответното меню за
настройка или функционално
състояние
• Ако съществува друг подробен
списък към съответния
подробен списък, можете да
повторите тази операция.

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да се придвижите до желаната
стойност за настройка или
функционалното състояние и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE.

• Ако съответния подробен
списък се състои от няколко
позиции, тогава повторете тази
операция.
• Настройте/въведете
съответната стойност за
настройка или промяна във
функционалното състояние.
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Таблица с информация за
настройките

[Време и дата]

[Езици]

Настройка на формата на
датата: Настройване на формата
на дисплея на датата.
ГГГГ/MM/ДД: 2012 януари 23
ДД/MM/ГГГГ: 23 януари 2012
MM/ДД/ГГГГ: януари 23, 2012
Синхронизация на RDS
часовника: Избор между Вкл. или
Изкл.
[Настройки на радиоприемника]

Настройка на времето: Ръчно
настройване на часовете и
минутите на текущото време.
Избор на желания език от списъка.

Настройка на датата: Ръчно
настройване на текущата
година/месец/дата.
Настройка на формата на
времето: Избиране на 12 ч или
24 ч дисплей на времето.
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Автоматично управление на
силата на звука: Настройване на
Изкл./Ниско/Средно/Високо

- Прекъсване на движението
на текст: Избор между Вкл.
или Изкл.

Максимална сила на звука при
включване: Ръчно настройване
на максималното ограничение за
силата на звука при включване.

- Сила на звука на трафик
информацията: Настройване
на силата на звука на трафик
информацията.

Любими радиостанции: Ръчно
настройване на номерата на
страниците на Вашите любими
радиостанции.

DAB настройки: Настройване на
RDS опциите.

AS-станции: Настройване на
функцията за автоматично
запаметените радиостанции за
всяко радио или DAB.
RDS опции: Настройване на RDS
опциите.
- RDS: Вкл./Изкл. (активиране
или деактивиране на RDS
функцията).
- Регионална информация:
Вкл./Изкл. (активиране или
деактивиране на функцията за
регионална информация).

- Автоматично свързване на
ансамбъл: Вкл./Изкл.
(активиране или деактивиране
на функцията Автоматично
свързване на ансамбъл).
- Автоматично свързване на
DAB-FM: Вкл./Изкл.
(активиране или деактивиране
на функцията Автоматично
свързване на DAB-FM).
- Динамична аудио адаптация:
Вкл./Изкл. (активира или
деактивира функцията
Динамична аудио адаптация).
- Избор на честота: Задаване И
двете, L-честота или Честота III.

[Bluetooth настройки]

Bluetooth: Влизане в меню
Bluetooth.
- Активиране: Избор между Вкл.
и Изкл.
- Списък на устройствата:
Избор на желаното устройство
и избор/свързване/изключване
или изтриване.
- Периферно устройство: Опит
за свързване на ново Bluetooth
устройство.
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- Смяна на Bluetooth кода:
Ръчна смяна/настройване на
Bluetooth кода.
Възстановяване на фабричните
настройки: Възстановяване на
настройките до фабричните
стойности.
[Настройки на автомобила]

Климат и качество на въздуха
- Автоматична смяна на
скоростта на вентилатора:
Променя скоростта на
вентилатора на
висока/средна/ниска.
- Автоматична рециркулация
на въздуха: Променя
чувствителността на AQS
(сензор за качеството на
въздуха) на ниска/висока.
- Автоматично изсушаване:
:Вкл./Изкл. (активиране или
деактивиране на
автоматичното подсушаване
на прозорците).
- Автоматично изсушаване на
задния прозорец: Вкл./Изкл.
(активира или деактивира
автоматичното подсушаване
на задния прозорец).

Комфортни настройки
- Сила на звука на зумера:
Промяна на силата на звука на
предупредителните зумери.
- Автоматично включване на
задната чистачката при
включване на задна предавка:
Активира или деактивира
автоматичното включване на
задната чистачка при включване
на задна предавка.
Паркин асистент/Откриване на
сблъсък
- Паркинг асистент: Активира
или деактивира ултразвуковите
сензори.
Външна осветеност
- Външни светлини при
отключване: Активира или
деактивира цялото осветление.
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- Продължителност при
напускане на автомобила:
Активира или деактивира и и
променя продължителността
на осветлението при напускане
на автомобила.
Електронни ключалки на
вратите
- Автоматично отключване на
вратите: Активира или
деактивира функцията за
автоматично отключване на
вратите след изключване на
запалването.
Премахване на заключването,
отключването, запалването
- Дистанционно отключване
на вратите(Пасивно
отключване: Сменя
конфигурацията - да отключва
само вратата на водача или
всички врати при отключване.

- Дистанционно отключване
на вратите(Пасивно
заключване: Избира клаксон
при заключване на вратите,
Вкл. или Откл.

Телефон (само за
тип A модел)

- Дистанционно управление в
алармата на автомобила:
Избор между Вкл. или Изкл.

Основни бутони/въртящ се
управляващ бутон

Възстановяване на фабричните
настройки: Възстановяване на
всички настройки до фабричните
стойности.

Bluetooth

Следните основни бутони и
инструменти за управление се
използват за възпроизвеждане на
музикални файлове или използват
функциите за провеждане на
разговори чрез Bluetooth устройство.
(9) Бутон CD/AUX
Когато Bluetooth устройство с
функция за музикален
плейър бъде свързано,
натиснете този бутон, за да
изберете Bluetooth режим на
възпроизвеждане на звук.
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(14) Бутон MENU-TUNE с
въртящ се управляващ
бутон
• Натиснете бутона от
режима Bluetooth
телефон, за да се покаже
менюто на екрана.
• Завъртете въртящия се
управляващ бутон, за да
се придвижите из менюто
или настроите стойност.
(8) Бутони tSEEKu
• Натиснете бутоните в
режима Bluetooth
възпроизвеждане на звук,
за да възпроизведете
предишната или
следващата песен.
• Задръжте тези бутони, за
да превъртите назад или
бързо напред и отпуснете
бутона, за да продължи
възпроизвеждането с
нормална скорост.

Свързване на Bluetooth
устройство
Регистриране на Bluetooth
устройство
Регистриране на Bluetooth
устройство, за да бъде свързано
със системата Инфотейнмънт.
• Най-напред настройте
Bluetooth устройството да бъде
свързано от менюто Bluetooth
настройки, за да позволите на
другите устройства да намират
това Bluetooth устройство.
Натиснете бутона CONFIG и с
помощта на MENU-TUNE бутона с
въртящ се управляващ бутон се
придвижете до Bluetooth
настройки Bluetooth 
Периферно устройство и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE.
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• Bluetooth устройствата могат
да бъдат регистриране не само
с помощта на бутона CONFIG,
но също и с помощта на меню
Телефон Bluetooth
настройки Bluetooth 
Периферно устройство.
• Ако вече има свързано
Bluetooth устройство към
системата Инфотейнмънт, ще
се появи съобщението
"Bluetooth-ът е зает".
• Ще се покаже Готовност на
връзката като съобщение и код
за сигурност. (Първоначалната
стойност е 0000 и може да
бъде сменена от Настройки 
Bluetooth настройки 
Bluetooth Промяна на
Bluetooth кода.)
Системата Инфотейнмънт може
да бъде намерена чрез търсене на
Bluetooth устройства, готови за
свързване.

Въведете кода за сигурност на
Инфотейнмънт системата на
Bluetooth устройството
Ако регистрацията на
устройството, което ще се свързва
към Инфотейнмънт системата, е
успешна, екранът ще покаже
информация за Bluetooth
устройството

• Някои Bluetooth устройства е
възможно да бъдат използвани
само ако позицията "Винаги се
свързвай" е разрешена.
Свързване/Изтриване/Отделяне
на Bluetooth устройства

Внимание
• Системата Инфотейнмънт
може да регистрира до пет
Bluetooth устройства.

Ако вече има свързано Bluetooth
устройство, то трябва първо да
се изключи.
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Най-напред настройте Bluetooth
устройството да бъде свързано от
менюто Bluetooth настройки, за да
позволите на другите устройства
да намират това Bluetooth
устройство.
Натиснете бутона CONFIG и с
помощта на MENU-TUNE бутона с
въртящ се управляващ бутон се
придвижете до Настройки 
Bluetooth настройки Bluetooth 
Списък с устройства и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.
Използвайте бутона MENU-TUNE
с въртящ се управляващ бутон, за
да придвижите от регистрираното
Bluetooth устройство до
устройството, което ще се
свързва, и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.

Можете да регистрирате
устройството с помощта на бутона
MENU-TUNE с въртящ се
управляващ бутон, като се
придвижите, за да изберете
позиция и след това се
придвижите, за да изтриете
позицията, която трябва да се
изтрие, и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.
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• Изключването на текущото
свързано Bluetooth устройство
става от екрана на списъка с
устройства, чрез избиране на
свързаното устройство, след
което ще се покаже Позиция за
изключване и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

Внимание при регистриране/
свързване на Bluetooth
устройства
• Когато не е възможно
свързването чрез Bluetooth,
изтрийте целия списък с
устройства от списъка с
Bluetooth, готови за свързване
и опитайте отново. Ако
изтриването на целия списък с
устройства не помогне, тогава
извадете/поставете батерията
и опитайте да свържете
отново.
• Ако след свързване на
Bluetooth устройството
съществува проблем,
използвайте бутона
MENU-TUNE с въртящ се
управляващ бутон, за да
извършите Настройки 
Bluetooth настройки 
Възстановяване на
фабричните настройки.
Инициализирайте устройството
с проблема, който е причинен

от грешка при свързването на
Bluetooth устройството и
системата Инфотейнмънт.
• Понякога, Bluetooth-ът може да
се свърже само с "хендс фри"
(устройство "свободни ръце")
или Bluetooth функция за
възпроизвеждане на музика,
независимо че са свързани
стерео слушалки. В този
случай свържете Bluetooth
устройството отново към
системата Инфотейнмънт.
• За Bluetooth устройства, които
не поддържат стерео
слушалки, функцията Bluetooth
възпроизвеждане на звук не
може да се използва.
• Не е възможно да се слуша
музика чрез Bluetooth аудио
функцията, ако iPhone телефон
е свързан през USB конектора.
Това се дължи на
специфичните особености на
този мобилен телефон.
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Възпроизвеждане на звук
чрез Bluetooth
Как да се възпроизвежда звук
през Bluetooth
• Мобилен телефон или
Bluetooth устройство, което
поддържа A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile)
(Усъвършенстван профил за
дистрибутиране на звук) с
версия над 1.2, трябва да се
регистрира и свърже към
продукта.
• От мобилния телефон или
Bluetooth устройството,
намерете типа Bluetooth
устройство, което да
настроите/ свържете като
стерео слушалки.
Ще се появи икона с музикална
нота [e] в долния десен ъгъл на
екрана, ако стерео слушалките
са успешно свързани.

• Не свързвайте мобилен
телефон към Bluetooth извода
за свързване. Може да се
появи грешка, ако то се
свързва по време на режима на
възпроизвеждане на музика от
CD/MP3 или Bluetooth.
Възпроизвеждане на звук чрез
Bluetooth

Натиснете няколко пъти бутона
CD/AUX, за да изберете режима за
възпроизвеждане на звук от

свързаното Bluetooth устройство.
• Тази функция не може да бъде
избрана, ако не е свързано
Bluetooth устройство.
Активирането на мобилния телефон
или Bluetooth устройството ще
доведе до възпроизвеждане на
музикални файлове.
• Звукът, възпроизвеждан от
Bluetooth устройството, се
възпроизвежда от системата
Инфотейнмънт.
• За възпроизвеждане на звук
чрез Bluetooth, музиката трябва
да бъде възпроизведена поне
веднъж от режима "Музикален
плейър" на мобилния телефон
или Bluetooth устройството
след свързването на стерео
слушалките. След
възпроизвеждане поне веднъж,
музикалният плейър
автоматично възпроизвежда
музиката след влизане в режим
"Възпроизвеждане" и ще спре
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автоматично при излизане от
режима "Възпроизвеждане".
Ако мобилният телефон или
Bluetooth устройството не е на
екрана на режима за
изчакване, някои устройства
може да не започнат
автоматично да
възпроизвеждат музика в
режима за възпроизвеждане на
звук чрез Bluetooth.
Натиснете бутони tSEEKu , за да
превключите на предишната или
следващата песен или задръжте
натиснати тези бутони, за да
превъртите назад или бързо напред.
• Тази функция е валидна само
при Bluetooth устройства, които
поддържат AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) (Профил
за дистанционно управление
на аудио и видео) версия 1.0
или по-висока. В зависимост от
опциите на Bluetooth
устройството някои устройства
може да покажат, че AVRCP е

свързано за първоначална
връзка.)
• Информацията относно
възпроизвежданата песен и
позицията вътре в песента
няма да се показва на екрана
на системата Инфотейнмънт.

Внимание при възпроизвеждане
на звук чрез Bluetooth
• Не сменяйте песните твърде
бързо при възпроизвеждане на
звук чрез Bluetooth.
• Необходимо е известно време
за да се предадат данните от
мобилния телефон до
Инфотейнмънт системата.
• Системата Инфотейнмънт
предава реда на
възпроизвеждане към
мобилния телефон в режим на
възпроизвеждане на звук чрез
Bluetooth. Ако това се направи
в друг режим, тогава
устройството изпраща команда
за спиране. В зависимост от
опциите на мобилния телефон
активирането на командата за
започване/спиране на
възпроизвеждането може да
отнеме известно време.
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• Ако мобилният телефон или
Bluetooth устройството не е на
екрана на режима за
изчакване, той може да не
започне автоматично
възпроизвеждане в режим на
възпроизвеждане на звук чрез
Bluetooth.
Ако възпроизвеждането на звук
чрез Bluetooth не функционира,
проверете дали мобилният
телефон е на екрана на
режима за изчакване.
• Понякога звукът може да
прекъсне при възпроизвеждане
чрез Bluetooth.
Системата Инфотейнмънт
възпроизвежда звука от
мобилния телефон или
Bluetooth устройството както е
предаден.

Съобщения за грешки на
Bluetooth и мерки
• Декативиран Bluetooth
Проверете дали Bluetooth
активирането е настроено на
ВКЛЮЧЕНО. Bluetooth
функцията може да се
използва след включване на
Bluetooth активирането.
• Bluetooth-ът е зает
Проверете дали няма свързани
Bluetooth устройства. За да
свържете друго устройство,
преди това изключете всички
свързани устройства и след
това опитайте пак.
• Списъкът с устройства е
пълен.
Проверете дали има по-малко
от 5 регистрирани устройства.
Не могат да бъдат
регистриране повече от 5
устройства.

• Не е наличен телефонен
указател
Това съобщение ще се покаже,
ако мобилният телефон не
поддържа предаване на
контактите. Ако това
съобщение се появи след
няколко опита, тогава
устройството не поддържа
предаване на контактите.

Внимание
Съобщението ще се покаже,
когато се поддържа предаване на
контактите, като информацията с
грешката на устройството също
се предава Ако се появи отново,
обновете устройството.
• Телефонният указател е
празен
Това съобщение се появява
ако в мобилния телефон няма
запаметени телефонни
номера.
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То ще се покаже и ако
предаването на историята на
разговорите се поддържа, но
по начин, който не се поддържа
от системата Инфотейнмънт.

Хендс фри телефон
Приемане на обаждания

Когато през свързания чрез Bluetooth
мобилен телефон се получи
обаждане, възпроизвежданата песен
ще се изключи и ще се чуе
телефонно позвъняване, както и ще
се покаже съответната информация.

Внимание
Възможно е да прехвърлите
Вашия тон на звънене, зависи от
модела на мобилните телефони.
Настройте силата на звука на
тона на звънене на мобилния
телефон, ако силата на звука е
твърде ниска.
За да говорите по телефона,
натиснете бутона Call от
дистанционното управление на
волана или завъртете въртящия
се управляващ бутон MENU-TUNE
, за да се придвижите до
функцията Отговор и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.
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• За да откажете обаждането,
натиснете бутона Mute/Hang
up от дистанционното
управление на волана и
натиснете бутона MENU-TUNE
с въртящ се управляващ бутон
и изберете Отказ.

• Докато говорите е възможно да
блокирате предавания звук
като изберете позиция
Заглушаване на микрофона с
помощта на бутона
MENU-TUNE с въртящ се
управляващ бутон.

• Докато говорите, задръжте
натиснат бутона Call от
дистанционното управление на
волана, за да преминете в
режим на частен разговор
(някои телефони може да не
поддържат режима на частен
разговор в зависимост от
възможностите си).
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• Когато е получено обаждане
чрез Инфотейнмънт система и
свързан Bluetooth, съществуват
мобилни телефони, които не
преминават автоматично към
режим на частен разговор.
Това зависи от оригиналните
спецификации на всеки
мобилен телефон.
• Когато е възможно да се
използват услуги, свързани с
разговор с трети лица, които се
поддържат от комуникационния
оператор чрез приложение, то
е възможно да се
осъществяват разговори чрез
Инфотейнмънт системата.
• При разговор на три и повече
лица, показваното съдържание
може да се различава от
информацията, показвана в
действителност.

Приключване на разговор

За да прекратите обаждане,
натиснете бутона Mute/Hang up от
дистанционното управление на
волана или завъртете въртящия
се управляващ бутон
MENU-TUNE, за да се придвижите
до функцията Прекъсване и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE.

Повикване чрез повторно
набиране

От дистанционното управление на
волана, натиснете бутона Call, за
да се покаже екранът за
напътстване при повторно
набиране или задръжте натиснат
бутона, за да се покаже списък с
последно набраните номера.
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• При повторно набиране на
номер, номерът на свързания
телефон няма да се покаже.
• В зависимост от мобилния
телефон съществуват случаи,
при които обаждането се
осъществява през списъка с
приети или пропуснати
обаждания, вместо в режим на
повторно набиране. Това
зависи от опциите на мобилния
телефон.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете Да или Контакти и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE или Call, за да
проведете разговор.
• Ако мобилния телефон не е в
режим на изчакване, Вашия
телефон може да не поддържа
функцията за повторно
набиране. Това зависи от
опциите на мобилния телефон.

Натиснете бутона MENU-TUNE,
докато телефонът е включен, за
да се покажат функциите за
свързване, както са показани
по-горе.
Използвайте бутона MENU-TUNE
с въртящ се управляващ бутон, за
да използвате функциите в
менюто, което се появява.
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• Докато разговаряте по
телефона, задръжте бутона
Call на дистанционното
управление на волана, за да
превключите в режим Частен.

Набиране чрез въвеждане на
цифри

За да проведете разговор чрез
въвеждане на телефонен номер,
натиснете бутона MENU-TUNE и
завъртете въртящия се
управляващ бутон, за да изберете
Въвеждане на номер и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете желаните букви и
след това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да въведете
номера.
• Повторете, за да въведете
всичките цифри на номера.
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Използване на меню
Телефон

• Натиснете бутона / BACK, за
да изтриете буквите една по
една или задръжте натиснат
бутона, за да изтриете цялото
съдържание, което е въведено
до момента.
• Вижте съдържанието по-долу,
за да редактирате въведените
данни.

Меню Телефон Телефонен
указател Търсене

1 Придвижване:
Придвижване на позицията
на въвеждане
2 Изтриване: Изтриване на
въведения символ
3 Телефонен указател:
Търсене на контакти
(използваеми след
обновяване на
телефонните номера)
4 Набиране: Начало на
набирането

След като телефонният номер е
въведен изцяло, завъртете
въртящия се управляващ бутон
MENU-TUNE, за да изберете begin
dial[5] и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.
За да прекратите разговор,
завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете функцията за
прекратяване на разговора и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE.

Натиснете бутона MENU-TUNE и
завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете Телефонен указател
и след това натиснете бутона
MENU-TUNE.
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• Когато няма контакти, които да
се използват, на екрана ще се
появи съобщение и ще се
върнете в предишното меню.
Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете Търсене и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете Термини/Обхват на
търсене и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете Първо име или
Фамилия и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.

За да изберете съответния номер,
натиснете бутона MENU-TUNE.
• За повече указания виж
главата за осъществяване на
телефонни обаждания.
Завъртете MENU-TUNE въртящия
се управляващ бутон от екрана с
резултатите от търсенето, за да
изберете желаната позиция и след
това натиснете бутона
MENU-TUNE, за да видите
подробности за тази позиция.
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Меню Телефон Телефонен
указател Актуализация

Прехвърляне на контактите от
свързания мобилен телефон в
контактите на системата.
С помощта на бутона MENU-TUNE
с въртящ се управляващ бутон
изберете Меню Телефон 
Телефонен указател 
Актуализация и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете Да или Не и след това
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да активирате или отмените
актуализацията.

Съобщение за обновяване на
контактите
• Тази функция може да бъде
използвана с мобилни
телефони, които поддържат
обновяване на контактите и
функция за предаване на
историята на разговорите. (Ако
продуктът е свързан към
мобилен телефон, който не
поддържа тези функции,
историята на разговорите може
само да се показва през
Инфотейнмънт системата.)
• Обновяването не се поддържа
при повече от 1000 номера в
контактите.
• Не забравяйте, че
възпроизвеждането на звук
чрез хендс фри и Bluetooth ще
прекъсне, когато пристъпите
към актуализация на
контактите.
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(Всички останали функции, без
възпроизвеждане на звук чрез
хендс фри и Bluetooth, могат да
се използват.)
• За да обновите контактите си е
възможно да изискате
сертифициране на
предаването на контактите.
Ако екранът за изчакване не се
промени дълго време, можете
да проверите дали мобилният
телефон не изисква
сертифициране. При изискване
на сертифициране от
мобилния телефон, всички
Bluetooth връзки ще се
прекъснат, ако сертификатът
не е приет и след това
устройството ще бъде
свързано отново.

• При приемане на историята на
разговорите е възможно да се
изисква сертифициране на
предаването на историята с
разговорите от мобилния
телефон. Ако екранът за
изчакване не се промени дълго
време, проверете дали
мобилният телефон не изисква
сертифициране.
При изискване на
сертифициране от мобилния
телефон, всички Bluetooth
връзки ще се прекъснат, ако
сертификатът не е приет и
след това устройството ще
бъде свързано отново.
• Ако възникне проблем със
записаната информация на
мобилния телефон, контактите
може да не се обновят.
• Инфотейнмънт системата
използва само информация
във формат UTF-8.

• Ако са активирани други
операции (игри, търсене на
карта, навигация и т.н.) по
време на обновяването на
контактите или по време на
предаване на историята на
разговорите, процесът на
обновяване/предаване може
да не започне.
Това е така, защото другите
операции, които се извършват
в мобилния телефон влияят на
предаването на данни.
• Когато обновяването на
контактите или предаването на
историята на разговорите
приключи, всички "хендс фри"
(устройства "свободни ръце") и
Bluetooth устройства за
възпроизвеждане на музика,
ще бъдат изключени и след
това свързани отново.
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• Ако системата Инфотейнмънт
се изключи, докато разговаряте
по телефона, разговорът ще се
прехвърли към мобилния
телефон. Някои телефони
може да се нуждаят от
предварителна настройка на
функцията за предаване на
разговор в зависимост от вида
на телефона.
• Ако потребителят прекрати
директно връзката (с помощта
на системата Инфотейнмънт
или мобилния телефон),
функцията за автоматично
свързване не се задейства.
Автоматично свързване: Тази
функция автоматично намира и
се свързва с устройството,
което е било последно
свързано.

• Контактите може невинаги да
показват пълните списъци на
избрания телефон. Системата
Инфотейнмънт показва само
каквото е било предадено от
мобилния телефон.
• Обновяването на контактите
може да получи само по четири
номера на контакт (мобилен
телефон, служебен телефон,
домашен телефон и друг
телефон).
• Промяната на настройката на
езика по време на обновяване
на контактите ще изтрие всички
предишни обновявания.
• Ако мобилният телефон не е
настроен с екран за изчакване,
разговорите може да не могат
да бъдат осъществени от
Система Инфотейнмънт.

• Ако операционната система на
мобилния телефон бъде
обновена, това може да
промени начина на работа на
Bluetooth функцията на
телефона.
• Специалните символи и
неподдържаните езици ще се
показват като "____".
• Разговорите, регистрирани в
контактите без име, ще се
показват като "Няма номер в
този контакт."
• Системата Инфотейнмънт ще
покаже контактите, историята
на разговорите и информация
за повторно набиране, както е
предадено от мобилния
телефон.
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Меню Телефон Телефонен
указател Изтриване на
всички

Всеки отделен телефонен номер,
който е бил записан в системата
от контакти, ще бъде изтрит.
Използвайте бутона MENU-TUNE
с въртящ се управляващ бутон, за
да изберете Меню Телефон 
Телефонен указател Изтриване
на всички и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да изберете Да или Не и след това
натиснете бутона MENU-TUNE, за
да изтриете всички контакти или
отмените.

Меню Телефон Списъци с
разговори

Проверка, използване или
изтриване на контакти.
Използвайте бутона MENU-TUNE
с въртящ се управляващ бутон, за
да изберете Меню Телефон 
Списъци с разговори и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.
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Използвайте бутона MENU-TUNE
с въртящ се управляващ бутон, за
да изберете Подробна история на
разговорите и след това натиснете
бутона MENU-TUNE.

Завъртете въртящия се
управляващ бутон MENU-TUNE, за
да проверите историята на
разговорите и да проведете
разговор.

Натиснете бутона MENU-TUNE, за
да се обадите на избрания номер
от историята на разговорите.
• Ако екранът "Моля изчакайте"
продължи да се показва твърде
дълго след избора на разговор,
проверете дали мобилният
телефон не изисква
верификация на предаването
на номера на разговора. След
приключване на процедурите
по верификация на телефона,
контактите и историята на
разговорите ще бъде
предадена на системата
Инфотейнмънт.
• Историята на разговорите на
мобилния телефон и
историята, която се показва от
системата Инфотейнмънт
може да се различават.
Системата Инфотейнмънт
показва информацията,
предадена от мобилния
телефон в оригиналния й вид.

Меню Телефон Bluetooth
настройки

Настройване на Bluetooth
функцията.
С помощта на бутона MENU-TUNE
с въртящ се управляващ бутон
изберете Меню Телефон 
Bluetooth настройки и след това
натиснете бутона MENU-TUNE.
За да активирате Bluetooth
функцията,
регистрирате/свържете/изтриете
Bluetooth устройство или
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промените Bluetooth кода,
изберете Bluetooth с помощта на
бутона MENU-TUNE с въртящ се
управляващ бутон и след това
използвайте бутона MENU-TUNE с
въртящ се управляващ бутон, за
да настроите желаната позиция.

За да настроите звук на звънене и
силата му на звука, които се
използват от Bluetooth функцията,
използвайте бутона MENU-TUNE с
въртящ се управляващ бутон, за
да изберете Звук и сигнал и след

това настройте желаните позиции
с бутона/въртящия се управляващ
бутон.
 Възможно е тоновете за
звънене, които вече имате, да
са се прехвърлили в
Инфотейнмънт системата в
зависимост от мобилния
телефон. За такива мобилни
телефони е невъзможно да се
използва избрания тон на
звънене.
 За мобилни телефони, които
прехвърлят Вашите тонове на
звънене, силата на звука на
тона на звънене ще се базира
на силата на звука, прехвърлен
от мобилния телефон.
Настройте силата на звука на
тона на звънене на мобилния
телефон, ако силата на звука е
твърде ниска.

За да реинициализирате Bluetooth
настройките към фабричните им
настройки, използвайте бутона
MENU-TUNE с въртящ се
управляващ бутон, за да изберете
позицията за възстановяване на
фабричните настройки и след това
изберете Да с бутона MENU-TUNE.
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Климатичен
контрол

Климатична система
Система за отопление и
вентилация

 Рециркулация на въздуха /
 Отопление на задното стъкло и
външното огледало

Температура

Климатична система..................203

Регулирайте температурата чрез
завъртане на копчето.

Вентилационни дюзи.................211

червено: топло

Поддръжка .................................212

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

Скорост на вентилатора
GC3E8002A

Управляващи органи за:
 Температура
 Скорост на вентилатора
 Разпределение на въздуха
 Отопление
 Размразяване на предното
стъкло

Регулирайте въздушния поток като
включите вентилатора на
желаната скорост.
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Разпределение на въздуха
Изберете съответните
вентилационни дюзи чрез
завъртане на бутона.
Y: Въздушният поток е насочен
към горното тяло. Всеки
вентилационен отвор може да се
настройва.
\: Въздушният поток е насочен
към горното тяло и пода.
[: По-голямата част от въздушния
поток е насочен към пода, като
малка част от въздуха е насочена
към предното стъкло и страничните
вентилационни отвори.

5: По-голямата част от въздушния
поток е насочена към предното
стъкло, като малка част от въздуха
е насочена към страничните
вентилационни отвори.

Отопление
Нормално отопление
1. Завъртете копчето за контрол
на температурата към
червената зона за затопляне.
2. Завъртете копчето за
разпределение на въздуха.
3. Завъртете копчето за контрол
на вентилатора на желаната
скорост.

Максимално отопление
Използвайте режима за максимално
затопляне за бързо затопляне.
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.

W: По-голямата част от въздушния
поток е насочена към пода и
предното стъкло, като малка част
е насочена към страничните
вентилационни отвори.
GC3E8003A
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За са почистите стъклата,
завъртете бутона за
разпределение на въздуха в
позиция РАЗМРАЗЯВАНЕ 5.

Размразяване на предното
стъкло

За максимално отопление:
1. Натиснете бутона за
рециркулация, за да включите
режима на рециркулация.
2. Завъртете копчето за контрол
на температурата до края на
червената зона за отопление.
3. Завъртете копчето за контрол
на вентилатора на максимална
скорост.

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.
GC3E8004A

1. Завъртете копчето за
разпределение на въздуха на
РАЗМРАЗЯВАНЕ 5.
2. Завъртете копчето за контрол
на температурата към
червената зона за да влезе
топъл въздух.
3. Нагласете копчето за контрол
на вентилатора на най-висока
скорост за бързо
размразяване.

Не използвайте
ПОД/РАЗМРАЗЯВАНЕ W или
РАЗМРАЗЯВАНЕ 5 при много
влажно време, когато копчето за
контрол на температурата е
завъртяно в синята зона.
Това може да доведе до
катастрофа, която да причини
щети на автомобила и
наранявания.
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Система за рециркулация на
въздуха W

GC3E8005A

Системата за рециркулация се
включва чрез бутона W.

{Предупреждение

Отопление на задното
стъкло и външното огледало

Продължителното пътуване в
режим на рециркулация може да
доведе до сънливост.

Отоплението на задното стъкло и
външното огледало се задействат
с бутона +.

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.

Вижте Отопление на задното
стъкло нa страница 34.
Вижте Отопляеми огледала нa
страница 30.
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Климатична система
{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.

 Температура

Разпределение на въздуха

 Скорост на вентилатора

Изберете съответните
вентилационни дюзи чрез
завъртане на бутона.

 Разпределение на въздуха
 Подсушаване и размразяване
 Рециркулация на въздуха W
 Охлаждане u

Температура
Регулирайте температурата чрез
завъртане на копчето.

\: Въздушният поток е насочен
към горното тяло и пода.

червено: топло

[: По-голямата част от
въздушния поток е насочен към
пода, като малка част от въздуха е
насочена към предното стъкло и
страничните вентилационни
отвори.

синьо: студено

Скорост на вентилатора
Регулирайте въздушния поток като
включите вентилатора на
желаната скорост.

GC3E8006A

Управляващи органи за:

Y: Въздушният поток е насочен
към горното тяло. Всеки
вентилационен отвор може да се
настройва.

W: По-голямата част от въздушния
поток е насочена към пода и
предното стъкло, като малка част
е насочена към страничните
вентилационни отвори.
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5: По-голямата част от
въздушния поток е насочена към
предното стъкло, като малка част
от въздуха е насочена към
страничните вентилационни
отвори.

Размразяване на предното
стъкло

GC3E8007A

1. Завъртете копчето за
разпределение на въздуха на
РАЗМРАЗЯВАНЕ 5.
2. Бутонът за рециркулация ще
бъде настроен в режим "Свеж
въздух" и климатикът ще се
включи автоматично.

Ако не е необходимо
включване на климатика,
завъртете бутона за
разпределение на въздуха до
позиция
ПОД/РАЗМРАЗЯВАНЕ -.
3. Настройте желаната
температура.
4. Нагласете копчето за контрол
на вентилатора на желаната
скорост.
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Система за рециркулация на
въздуха W

{Предупреждение
Продължителното пътуване в
режим на рециркулация може да
доведе до сънливост.
Периодично превключвайте в
режим на приток на външен
въздух.

GC3N8003A

Системата за рециркулация се
включва чрез бутона 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.
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).
Въпреки че климатикът е включен,
автомобилът ще произведе топъл
въздух, ако бутонът за
температурата е поставен в
червената зона.
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За да изключите климатичната
система завъртете копчето за
контрол на вентилатора в
положение 0.

Внимание

3. Завъртете копчето за
разпределение на въздуха.
4. Нагласете копчето за контрол
на вентилатора на желаната
скорост.
Максимално охлаждане

Използвайте само подходяща
охлаждаща течност.

{Предупреждение
Системите за климатичен
контрол се обслужват сервизно
само от квалифициран
персонал. Неправилната
сервизна поддръжка може да
причини персонални злополуки.
GC3E8008A

Нормално охлаждане
1. Включете климатичната
система.
2. Завъртете копчето за контрол
на температурата към синята
зона за охлаждане.

За да постигнете максимално
охлаждане при горещо време и
когато автомобилът дълго време е
бил изложен на слънце:

1. Включете климатичната
система.
2. Натиснете бутона за
рециркулация, за да включите
режима на рециркулация.
3. Завъртете копчето за контрол
на температурата до края на
синята зона за охлаждане.
4. Завъртете копчето за контрол
на вентилатора на максимална
скорост.
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Вентилационни дюзи

Насочете въздушния поток чрез
накланяне и завъртане на ламелите.

Регулируеми
вентилационни дюзи

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

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.

Фиксирани
вентилационни дюзи

TDL123A

Завъртете бутона обратно на
часовниковата стрелка, за да
отворите страничните дюзи и ги
насочете в желаната посока.

GC3E8001A

Централната вентилационна дюза
не се затваря напълно.

{Предупреждение

Ако не желаете този въздушен
поток, завъртете бутона по посока
на часовниковата стрелка.

Допълнителни вентилационни
дюзи има под предното стъкло и
прозорците на предните врати,
както и в пода.
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Поддръжка

Въздушен филтър за
купето

Входящи отвори за въздух

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

TDL133A

GO3E8015A

Въздушният отвор пред челното
стъкло в двигателното отделение
трябва да се поддържа чист за да
не се възпрепятства притокът на
въздух.
Отстранявайте нападалите листа,
нечистотии или сняг.

GO3E8016A

Смяна на филтъра:
1. Свалете жабката.
За да свалите жабката,
отворете я и издърпайте.

2. Свалете капак на филтъра,
като извадите от щипките
двете страни на капака.
3. Сменете филтъра на
климатичната система.
4. Върнете капака на филтъра и
жабката в първоначално
положение като действате в
обратен ред.
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Забележка
Препоръчваме ви да се
консултирате с вашия
оторизиран сервиз относно
смяната на филтъра.

Внимание
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.
Бронхите могат да бъдат
засегнати, а ефективността на
филтъра да намалее.

Редовно включване на
климатичната система

 Почистване на кондензатора и

За да се осигури постоянната и
ефикасна работа на системата,
охлаждането трябва да се
включва веднъж месечно за
няколко минути, независимо от
атмосферните условия и сезона.
Охлаждането не работи при ниски
външни температури.

 Проверка на работата

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

 Източване на изпарителя

Внимание
Използвайте само подходяща
охлаждаща течност.

{Предупреждение
Системите за климатичен
контрол се обслужват сервизно
само от квалифициран
персонал. Неправилната
сервизна поддръжка може да
причини персонални злополуки.

Бележка

Шофиране и обслужване

Шофиране и
обслужване

Информация за пътуването......215
Стартиране и обслужване.........215
Изгорели газове .........................221
Автоматична скоростна кутия...223
Механична скоростна кутия ......230
Системи за задвижване ............230
Спирачки ....................................231
Системи за контрол при
шофиране...................................235
Системи за откриване на
препятствие................................242
Гориво.........................................246

Информация за
пътуването

Стартиране и
обслужване

Контрол над автомобила

Разработване на новия
автомобил

Никога не се движете по
инерция с изгасен двигател
В това положение не работят
много устройства (напр.
сервоусилвателят на спирачките,
усилвателят на волана). Карането
по този начин е опасно за вас и за
останалите.

Педали
За да се осигури безпрепятствен
ход на педалите в тяхната зона не
трябва да има никакви стелки.
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Спазвайте следните предпазни
мерки за първите няколкостотин
километра, за да подобрите
работата и икономичността на
Вашия автомобил и да
допринесете за по-дългия му
живот:
 Избягвайте стартиране с пълна
газ.
 Не форсирайте двигателя.
 Избягвайте внезапното
спиране, освен в извънредни
случаи. Това ще позволи на
спирачките да се разработят
нормално.
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 Избягвайте резките стартове и
ускорявания, както и
продължителното каране на
високи обороти с цел да
избегнете повреда на
двигателя и да спестите
гориво.
Избягвайте ускоряване с пълна
газ на ниски предавки.

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

Внимание

2(ВКЛ.): Запалване вкл.,
предварително подгряване на
дизеловия двигател

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

3(START): Стартиране

Това ще изтощи акумулатора.

 Не теглете други автомобили.

{Опасност

Стартиране на двигателя

Положения на контакта за
запалване

Не завъртайте ключа в положение
0 или 1 докато карате.

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.

MD098
MD097
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 Завъртете ключа в положение
1, завъртете леко волана, за да
освободите ключалката му.
 Механична скоростна кутия:
натиснете педала на
съединителя.
 Автоматична скоростна кутия:
Преместете скоростния лост в
положение P или N.
 Не подавайте газ.
 Дизелов двигател: завъртете
ключа в положение "2", за да
включите предварителното
подгряване, докато K изгасне.
 Завъртете ключа в положение
3, натискайки 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 задържайте стартера
включен повече от 10 секунди
без прекъсване.
Ако не успеете да запалите
двигателя, изчакайте 10 секунди,
преди да повторите опита.
Това ще предпази стартера от
повреди.

Функция за автоматичен
старт/стоп на двигателя
Система "стоп/старт"
Системата "стоп/старт" спомага за
пестене на гориво и намалява
емисиите на отработените газове.
Двигателят се изключва
автоматично, когато автомобилът
се движи с ниска скорост или е
неподвижен.

Двигателят ще се рестартира
автоматично, веднага щом
педалът на съединителя бъде
натиснат.

Активиране
Системата Старт/Стоп ще се
активира с ВКЛЮЧВАНЕ на
запалването.
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Изключване

Автоматично спиране на
двигателя
Ако автомобилът се движи с ниска
скорост или е неподвижен,
активирайте автоматичното
спиране на двигателя, както следва:
 Превключете скоростния лост в
позиция N
 Отпуснете педала на
съединителя
Двигателят ще се изключи, докато
запалването ще бъде ВКЛЮЧЕНО.
GC3E9001A

Деактивирайте система
"стоп/старт" ръчно чрез натискане
на бутона eco.
Деактивирането се обозначава
чрез изгасване на светодиода в
бутона.

GC3E9002A

Спирането на двигателя се
обозначава чрез преместване на
стрелката на оборотомера в
позиция AUTOSTOP.
По време на автоматичното
спиране на двигателя се подържа
отоплението, сервоуправлението
и функцията на спирачките.
Климатичната система може или
може и да не забрани системата за
спиране и стартиране в зависимост
от нуждите за охлаждане.
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Условия за автоматично
спиране на двигателя
 Cистемата "стоп/старт" не е
деактивирана ръчно
 Капакът на двигателя е добре
затворен
 Вратата на водача е затворена
или е поставен предпазния
колан на водача
 Акумулаторът е зареден
достатъчно и е в добро
състояние
 Двигателят е загрял
 Температурата на
охлаждащата течност на
двигателя не е твърде ниска
 Външната температура не е
твърде ниска
 Функцията за размразяване не
е активирана
 Системата за климатичен
контрол не забранява
спирането на двигателя
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 Вакуумът в спирачките е
достатъчен

Рестартиране на двигателя
от водача

 Автомобилът е преместван от
последното автоматично
спиране на двигателя

Натиснете педала на
съединителя, за да рестартирате
двигателя.
Стартирането на двигателя се
обозначава от стрелката в
положение за обороти на празен
ход на тахометъра.
Ако скоростният лост е преместен
от позиция N, преди първо да бъде
натиснат педала на съединителя,
# светва.
Индикаторът угасва с натискане
на педала на съединителя.
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Рестартиране на двигателя
от система "стоп/старт"
Ако едно от следните условия
настъпи по време на спиране на
двигателя, двигателят ще се
рестартира автоматично от
системата Старт/Стоп.
 Системата "стоп/старт" е
деактивирана ръчно
 Капакът на двигателя е отворен
 Предпазният колан на водача
не е поставен и вратата на
водача е отворена
 Температурата на двигателя е
твърде ниска
 Акумулаторът е изтощен
 Вакуумът в спирачките не е
достатъчен
 Автомобилът започва да се
движи
 Функцията за размразяване е
активирана
 Системата за климатичен
контрол изисква стартиране на
двигателя

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 по-силно. За да намалите
силата за задействане, в
същото време натиснете
крачната спирачка.
 Изключете двигателя и
запалването. Завъртете
волана докато се заключи.

 Ако автомобилът се намира на
хоризонтална повърхност или
на наклон и е обърнат нагоре,
включете на първа предавка
или позиция "Р", 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.
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Изгорели газове

Дизелов филтър за
твърди частици

Изгорели газове

Дизеловият филтър за твърди
частици пречиства изгорелите
газове от вредните сажди.
Системата включва
самопочистваща се функция,
която се задейства автоматично
по време на движение. Филтърът
се почиства чрез изгаряне на
саждите при висока температура.
Този процес протича автоматично
при известни експлоатационни
условия и може да трае до 25
минути. Възможно е през това
време разходът на гориво да се
увеличи. Съпровождащите
процеса миризма и дим са
нормално явление.

{Опасност
Изгорелите газове на двигателя
съдържат отровен въглероден
окис, който няма цвят и мирис и
може да бъде смъртоносен при
вдишване.
Ало изгорелите газове
проникнат в купето, отворете
прозорците. Причината за
неизправността трябва да се
отстрани в сервиз.
Избягвайте да карате с отворен
багажник, защото изгорелите
газове може да проникнат в
автомобила.
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При известни експлоатационни
условия, напр. при каране на къси
разстояния, системата не може да
извърши автоматичното
самопочистване.
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Ако филтърът изисква почистване,
контролният индикатор L започва
да мига. На центъра за информация
на водача (DIC) ще се появи и
предупредително съобщение
‘Филтърът за твърди частици е
задръстен’ или кодът ‘55’.
Продължете да се движите, като
поддържате оборотите на
двигателя над 2000 об./мин.
Почистването на дизеловия филтър
за твърди частици започва.
Контролния индикатор (лампа) L
и предупредителното съобщение
или кодът ще изгаснат след
приключване на операцията по
самопочистване.

Внимание
Ако процесът на почистване се
прекъсне повече от веднъж, има
риск да се получи сериозна
повреда на двигателя.

Катализатор
Катализаторът намалява
количеството на вредните
вещества в изгорелите газове.

Внимание
Използването на гориво с ниско
качество или 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 причините
за проблемите в сервиз. Ако се
налага по спешност, пътуването
може да продължи за кратък
период от време, като скоростта
на автомобила и оборотите на
двигателя се поддържат ниски.

Внимание
Не докосвайте катализатора по
време на работа на двигателя.
Катализаторът остава горещ за
дълъг период от време след
изключване на двигателя.

Шофиране и обслужване

Автоматична
скоростна кутия
Автоматична скоростна
кутия
Автоматичната скоростна кутия
позволява ръчно (ръчен режим)
или автоматично (автоматичен
режим) превключване на
предавките.
Автоматичната скоростна кутия е
електронно контролирана,
шестстепенна.
Шестата предавка е повишаваща
(овърдрайв).

Потегляне
1. След като двигателят загрее,
продължавайте да натискате
педала на спирачката, докато
превключвате скоростния лост
на позиция R, D или М.
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Дисплей на скоростната
кутия

Внимание
Не превключвайте между D
(Шофиране) и R (Заден ход) или
Р (Паркиране), докато
автомобилът се движи.
Това може да повреди
скоростната кутия и да причини
наранявания.
2. Отпуснете ръчната спирачка и
педала на спирачката.
3. Натиснете бавно педала на
газта за да приведете
автомобила в движение.

TGL023A

Той се намира на таблото с прибори.
Той показва избраната скорост
или режим на скоростната кутия.
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Скоростен лост

D: Тази позиция се отнася за
всички нормални условия на
шофиране. Позволява на
скоростната кутия да превключва
на всяка една от 6-те предни
предавки.
M: Позиция за ръчен режим.

Внимание
Не подавайте газ докато
включвате на предавка.
Никога не натискайте педала на
газта и спирачния педал
едновременно.
Когато е включена предавка,
автомобилът започва леко да
"пълзи" при отпускане на
спирачката.

GC3N9002A

Р (ПАРКИРАНЕ): Заключва
предните колела. Избирайте
позиция Р, само когато
автомобилът е спрял и ръчната
спирачка е дръпната.
R (ЗАДЕН ХОД): Позиция за заден
ход. Избирайте позиция R, само
когато автомобилът е спрял.
N (НЕУТРАЛНА): Неутрална
предавка.

Не използвайте позиция Р
(Паркиране) вместо ръчната
спирачка.
Преди напускане на автомобила
изключете двигателя, дръпнете
ръчната спирачка и извадете
ключа.
Никога не оставяйте автомобила
без надзор, докато двигателят
работи.

Шофиране и обслужване
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Превключване между
различните предавки

MD174

Натиснете освобождаващия бутон
за да превключите. Стрелките
отбелязват предавките, за които
не е необходимо натискане на
освобождаващия бутон.

GC3N9003A

Придвижването между
определени предавки изисква
натискане на освобождаващия
бутон на скоростния лост.

MD172

Натиснете спирачния педал и
освобождаващия бутон, за да
превключите.

Спазвайте указанията, обозначени
със стрелки, когато премествате
скоростния лост.
TDL148A

Предавките, чието превключване
изисква натискането на
освобождаващия бутон, са
отбелязани със стрелки.
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Ръчен режим

За да подържа необходимия
режим на работа и ниво на
безопасност, системата не
извършва някои превключвания
следващи преместването на
скоростния лост

MD173

Сменете предавка свободно.

GC3N9004A

Преместете скоростния лост в
позиция М.
Натиснете бутона за смяна на
скоростите, разположен отстрани
на скоростния лост.
ПОМПАНЕ НАГОРЕ (+): за
превключване на по-горна
предавка.
ПОМПАНЕ НАДОЛУ (-): за
превключване на по-долна
предавка.

При ръчния режим,
превключванията надолу се
извършват автоматично с
намаляване скоростта на
автомобила. Когато автомобилът
спре, 1-ва предавка се избира
автоматично.

Внимание
Сменяйте скоростите според
пътните условия.

Шофиране и обслужване

Моторна спирачка

Разклащане на автомобила

За да подпомогнете спирачния
ефект на компресията на
двигателя, при управление по
дълго спускане, изберете ръчен
режим и превключете към
по-ниска предавка в
последователен ред.

Разклащането на автомобила е
позволено само, ако автомобилът
е заседнал в пясък, кал или сняг.

{Предупреждение
Не превключвайте скоростната
кутия низходящо с две или
повече предавки наведнъж.
Това предпазва от повреда на
скоростната кутия, загуба на
контрол над автомобила и
наранявания.
Забележка
Използването на компресията на
двигателя при дълги спускания
по планински терени може да
удължи живота на спирачките.
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Функция кикдаун

Превключвайте последователно
скоростния лост между D и R.
Не форсирайте двигателя и
избягвайте рязкото подаване на
газ.

Паркиране
След спиране на автомобила с
натискане на спирачния педал,
включете на Р и дръпнете здраво
лоста на ръчната спирачка, след
което извадете контактния ключ.

MD102

За по-бързо ускоряване натиснете
педала на газта докрай и
задръжте. Скоростната кутия
превключва на по-ниска предавка
в зависимост от оборотите на
двигателя.
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Неизправност
В случай на неизправност
индикаторът за неизправност
свети. Скоростната кутия вече не
превключва нито автоматично,
нито ръчно, тъй като е блокирана в
дадена предавка.
Причината за неизправността
трябва да се отстрани в сервиз.

Прекъсване на
електрозахранването
В случай на прекъсване в
електрозахранването скоростният
лост не може да бъде изваден от
положение Р.
Ако акумулаторът е изтощен,
стартирайте двигателя чрез
помощен акумулатор и кабели.
Ако причината за повредата не е в
акумулатора, освободете
скоростния лост и извадете ключа
от контакта за запалване.

Освобождаване на
скоростния лост
Преди да излезете от позиция
Паркиране (Р) ключът за
запалването трябва да бъде в
положение ОN и спирачният педал
трябва да се натисне докрай. Ако
не можете да излезете от позиция
P с ключа за запалването на ОN и
натиснат педал на спирачките:
1. Изключете запалването и
извадете ключа.
2. Натиснете и задръжте така
спирачния педал и дръпнете
лоста на ръчната спирачка
нагоре.

GC3N9005A

3. Свалете капачката от
конзолата с тънък обект, като
например плоска отверка.

Шофиране и обслужване

{Предупреждение
За избегнете повреди на
скоростната кутия, спазвайте
следните предпазни мерки:
Не натискайте педала на газта,
докато превключвате от P или N
или от степен за движение напред.

GC3N9006A

4. Вкарайте и натиснете
контактния ключ в ключалката.
5. Преместете скоростния лост в
неутрално положение (N).
6. Извадете ключа от процепа.
7. Поставете капачката отново.
8. Обърнете се към сервиз за
поправка на автомобила
колкото е възможно по-скоро.

Това може не само да повреди
скоростната кутия, но и да доведе
до загуба на контрол върху
управлението на автомобила.
Използвайте D колкото е
възможно по-често.
Никога не превключвайте на Р
или R, когато автомобилът е в
движение.
Когато спирате автомобила на
наклонен участък, не се
опитвайте да го задържате на
едно място като натискате
педала на газта. Използвайте
крачната спирачка.
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{Предупреждение
Натискайте педала на
спирачката, когато превключвате
от Р или N на R, или на предна
предавка.
В противен случай скоростната
кутия може да се повреди или
автомобилът да се задвижи
неочаквано, довеждайки до
загуба на контрол от страна на
водача и причинявайки
персонални наранявания и щети
на автомобила или други обекти.
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Механична скоростна
кутия
Механична 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.
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.
GC3N9007A

За да включите на задна предавка,
при неподвижен автомобил
издърпайте нагоре бутона на
скоростния лост, след което
включете предавката.

Системи за
задвижване
Задвижването на всичките
колела
Системата за задвижване на
всички колела (AWD) работи
автоматично, без да е необходима
намеса от страна на шофьора. Ако
предните колела започнат да
боксуват, задните колела
автоматично осигуряват
необходимото задвижване. При
някои случаи е възможно да се чуе
слаб шум от включването, но това
е нормално.
Забележка
Когато TCS/ESC се активира на
заледен или хлъзгав път, AWD
може да се деактивира. Появява
се съобщението код 256, когато
AWD системата временно е
изключена.

Шофиране и обслужване

Ако съобщението код 73
(Проверете в сервиз системата за
задвижване на всички колела) се
появи на центъра за информация
на водача (DIC), има неизправност
в AWD системата.

Спирачки

Свържете се колкото се може
по-бързо със сервиз за
отстраняване на проблема.

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 по-голямо
усилие. Спирачният път се
увеличава. Потърсете помощта на
сервиз преди да продължите
пътуването.

Спирачки
Спирачната система е съставена
от два независими спирачни кръга.
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Внимание
Ако единият спирачен кръг
откаже, педалът на спирачката
трябва да се натиска по-силно, а
спирачният път се увеличава.
Проверете и ремонтирайте
спирачната система незабавно в
сервиз. Препоръчваме ви да се
консултирате с Вашия
оторизиран сервизен техник.
Ако ходът на спирачния педал се
увеличи, спирачките може да се
нуждаят от ремонт.
Незабавно се консултирайте със
сервиз. Препоръчваме ви да се
консултирате с Вашия
оторизиран сервизен техник.
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Внимание
Не оставяйте крака си върху
педала на спирачката, докато
шофирате. Това ще ускори
износването на компонентите на
спирачката. Освен това
спирачките могат и да прегреят,
което ще увеличи спирачния път
и ще намали безопасността.

{Предупреждение
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 спирачките временно
изгубят спирачната си сила
поради прегряване: превключете
на по-ниска предавка, когато се
движите по наклон. Не
натискайте продължително
спирачките.

{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
автомобила и встрани от
него.
3. Натискайте внимателно
спирачките, докато
възстановят нормалната си
работа.
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Антиблокираща спирачна
система (ABS)
Антиблокираща спирачна система
(ABS) предпазва колелата от
блокиране.
ABS започва да регулира
спирачното налягане веднага,
щом някое от колелата покаже
признаци на блокиране.
Автомобилът остава управляем
дори и при рязко спиране.
Действието на ABS се усеща по
пулсирането на спирачния педал и
шума от процеса на регулиране.
За да се постигне оптимален
спирачен ефект задръжте педала
натиснат докрай през цялото време
на спирачния процес, независимо
от пулсирането му. Не намалявайте
натиска върху педала.
Управлението от ABS може да се
познае по вибрациите и шума на
процесеа ABS.

За спиране на автомобила в
случай на авария, продължавайте
да натискате педала на
спирачката, дори и ако той
вибрира.
Не намалявайте усилието,
упражнено върху педала на
спирачката.
Когато след включване на
запалването стартирате
автомобила, може да чуете
механични шумове. Това е
нормална ABS функция.
Вижте Предупредителен
индикатор за антиблокираща
спирачна система (ABS) нa
страница 96.

231

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.
Вижте Предупредителна лампа за
спирачната система нa
страница 96.

Помощ при спиране

GC3N9008A

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

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

Помощ при потегляне по
наклон (HSA)
Системата предпазва от връщане
назад при тръгване по наклон.
Когато натиснете педала на газта
след освобождаване на педала на
спирачката на наклон, спирачките
остават включени за около
2 секунди.
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Системи за контрол
при шофиране
Система за тракшън
контрол (контрол на
сцеплението) (TCS)
Системата за тракшън контрол
(контрол на сцеплението)
подобрява стабилността на
автомобила, когато е необходимо,
независимо от пътната настилка
или сцеплението на гумите, като
предотвратява боксуването на
водещите колела.
Веднага щом водещите колела
започнат да боксуват, мощността
на двигателя се намалява и
колелото, което най-много боксува
се спира отделно. Това значително
подобрява стабилността на
автомобила при шофиране по
хлъзгави пътни настилки.

Системата за тракшън контрол
(контрол на сцеплението) се
активира веднага що запалването
е ВКЛЮЧЕНО.
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Изключване

{Предупреждение
Не допускайте тази специална
функция за безопасност да Ви
изкуши за поемане на рискове
при каране.
Пригодете скоростта си към
пътните условия.

GC3N9009A

Системата за тракшън контрол
(контрол на сцеплението) може да
бъде деактивирана, когато е
необходимо превъртане на
задвижващите колела. Натиснете
бутона g.
Контролният индикатор (лампа) i
светва. TCS се активира отново с
повторно натискане на бутона g.
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Системата за тракшън контрол
(контрол на сцеплението) също
така се включва отново при
следващото ВКЛЮЧВАНЕ на
запалването.
Вижте Индикатор за изключване
на тракшън контрола (TC) нa
страница 98.

Електронен стабилизиращ
контрол (ESC)
Електронната стабилизираща
система (ESC) помага за
стабилизиране на автомобила по
време на завиване.
Електронната стабилизираща
система (ESC) задейства спирачките
на всяко колело поотделно и се
намесва в системата за управление
на двигателя, за да стабилизира
автомобила.

Електронната стабилизираща
система (ESC) може да бъде
повлияна от неблагоприятни
условия като лоши пътни условия
или проблеми със сцеплението на
гумите.
Тя не може да замени техниките за
безопасно управление на
автомобила, затова спазвайте
безопасността на движение.
Електронната стабилизираща
система (ESC) се активира
веднага щом запалването е
ВКЛЮЧЕНО.
Когато електронната
стабилизираща система (ESC) е
активна, d свети.

{Предупреждение
Не допускайте тази специална
функция за безопасност да Ви
изкуши за поемане на рискове
при каране.
Пригодете скоростта си към
пътните условия.
Вижте Индикатор на
електронната стабилизираща
система (ESC) нa страница 97.
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Изключване

ESC също така се включва отново
при следващото включване на
запалването.

{Предупреждение

GC3N9009A

За много динамичен стил на
управление на автомобила
електронната стабилизираща
система (ESC) може да се
деактивира.
Натиснете бутона g за няколко
секунди, докато контролният
индикатор (лампа) g и i светне.
ESC се включва отново чрез
повторно натискане на бутона g.

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.
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Система за спускане по
наклон (HDC)
Когато се спускате по стръмен
наклон, тази функция дава
възможност да се движите на
ниска скорост без да натискате
педала на спирачката и ви
позволява да се концентрирате
върху кормуването. Тази функция
за удобство служи само при
спускане по наклони.
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Условия за работа на HDC

GC3N9012A

За да активирате HDC, натиснете
бутона HDC. При натиснат бутон,
HDC системата е готова за
използване. Индикаторът за
активирана HDC система 5 светва.
Докато HDC работи, индикаторът
за активирана HDC система мига.
За деактивиране на HDC,
натиснете отново бутона HDC.
Индикаторът за активна HDC
система ще изгасне.

1. Бутонът НDC трябва да се
натисне (Индикаторът за
активна HDC система светва,
бутонът работи под 40 км/ч).
2. Автомобилът трябва да е на
стръмен наклон.
3. HDC се активира в скоростен
обхват 6~35 км/ч. HDC не се
включва, когато скоростта на
автомобила е над 35 км/ч
въпреки натискането на бутона
HDC.
4. Управление на автомобила над
60 км/ч изключва функцията
HDC.
5. Педалът за газ и спирачният
педал не трябва да се
натискат.
(HDC не работи, ако педалът
за газта или спирачният педал
бъде натиснат.)

Внимание
HDC е предназначен за офроуд
шофиране по стръмни наклони.
Излишната употреба на HDC
може да причини неизправности
в спирачната система или ESC.
Не използвайте HDC при
движение по нормални пътища.
При влизането в действие на
HDC е нормално да усетите
силни вибрации и шум от
спирачната система.

Шофиране и обслужване

Круиз контрол (система за
поддържане на дадена
скорост)

{Предупреждение
Круиз контролът може да бъде
опасен, когато не можете да
управлявате безопасно при
постоянна скорост.
Не използвайте круиз контрола
по криволичещи пътища или в
силно натоварено движение.
Настройване на круиз контрола
(система за поддържане на
дадена скорост)

GC3N9010A

Системата за круиз контрол
(система за поддържане на
дадена скорост) Ви позволява да
поддържате скорост без да
натискате педала на газта.
Системата се включва при скорост
на автомобила по-висока от около
32 км/ч.

1. Натиснете бутона 5, за да
включите круиз контрола
(система за поддържане на
дадена скорост). Индикаторът
5 ще светне.
2. Ускорете до желаната скорост.
3. Завъртете колелцето за
настройка в посока SET/- и го
отпуснете.
4. Свалете крака си от педала за
газта.
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Увеличаване на настроената
скорост
• Завъртете колелцето за
настройка към RES/+ и го
задръжте. Автомобилът ще се
ускори. Освободете колелцето
за настройка при достигане на
желаната скорост.
• Завъртете колелцето за
настройка към RES/+ и го
освободете незабавно.
Скоростта ще се увеличи с
1~2 км/ч.
Намаляване на настроената
скорост
• Завъртете колелцето за
настройка към SET/- и го
задръжте. Автомобилът Ви ще
се забави. Освободете
колелцето за настройка при
достигане на желаната
скорост.
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• Завъртете колелцето за
настройка към SET/- и го
освободете незабавно.
Скоростта ще се намали с
1~2 км/ч.
За да ускорите временно
Ако желаете да ускорите временно,
докато круиза контролът (системата
за поддържане на дадена скорост) е
включен, натиснете педала на
газта.
Увеличената скорост няма да
влияе на експлоатацията на круиз
контрола (система за поддържане
на дадена скорост) и няма да
промени настроената скорост.
За да се върнете към настроената
скорост, дръпнете крака си от
педала на газта.
Временно изключване
 бутонът * е натиснат
 скоростта на автомобила е под
около 32 км/ч,
 при натискане на спирачния
педал,

 при натискане на педала на
съединителя,

Система за ограничение на
скоростта

 скоростният лост е в
позиция N,

Възстановяване на
запаметената скорост
Ако системата на круиз контрола
(система за поддържане на
дадена скорост) е все още
активна, последната настроена
скорост автоматично ще бъде
възстановена при натискане на
превключвателя RES/+.

Изключване
Натиснете превключвателя 5,
контролният индикатор 5 изгасва.
Круиз контролът се изключва.

TEL076A

Системата за ограничение на
скоростта позволява да се настрои
максималната скорост на
автомобила.
Максималната скорост е зададена
и запаметена, което се съобщава
на водача от индикатор или
предупредителен зумер.

Шофиране и обслужване

Настройване на скоростта

TEL077A

1. Натиснете бутона s, за да
включите системата за
ограничаване на скоростта.
Индикаторът LIM светва.
2. Ускорете до желаната скорост.
3. Завъртете колелцето за
настройка в посока SET/- и го
отпуснете.
Ако скоростта на автомобила е
над 30 км/ч, текущата скорост
не може да бъде настроена.

4. Настроената скорост се
показва на приборния панел.
Увеличаване на настроената
скорост
• Завъртете колелцето за
настройка към RES/+ и го
задръжте. Скоростта, която сте
настроили, ще се увеличи.
Освободете колелцето за
настройка при достигане на
желаната скорост.
• Завъртете колелцето за
настройка към RES/+ и го
освободете незабавно.
Настроената скорост ще се
увеличи с 1~2 км/ч.
Намаляване на настроената
скорост
• Завъртете колелцето за
настройка към SET/- и го
задръжте. Скоростта, която сте
настроили, ще се намали.
Освободете колелцето за
настройка при достигане на
желаната скорост.
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• Завъртете колелцето за
настройка към SET/- и го
освободете незабавно.
Настроената скорост ще се
намали с 1~2 км/ч.

Възстановяване на
запаметената скорост
Завъртете колелцето за настройка
към RES/+. Ще се настрои
предишно настроената скорост.
За да активирате, завъртете
колелцето за настройка в посока
SET/- и го отпуснете.

Изключване
За да изключите системата за
ограничение на скоростта,
натиснете бутона [.
За да деактивирате системата за
ограничение на скоростта,
натиснете бутона s.
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Предупреждение за
достигане на ограничението
на скоростта
Ако шофирате над настроената
скорост, предупредителният
индикатор ще започне да мига и
ще се чуе предупредителен зумер.
Ако текущата скорост е
по-висока от настроената
скорост
Ако текущата скорост е по-висока
от настроената скорост с 3 км/ч,
индикаторът LIM* ще мига и ще се
чуе предупредителен зумер.
Ако текущата скорост е равна на
настроената скорост,
предупредителните индикатор и
зумер ще спрат незабавно.
Ако текущата скорост отново е
по-висока от настроената скорост
с 3 км/ч, предупредителният
индикатор LIM* ще мига.
Но ако скоростта на Вашия
автомобил спадне с 5 км/ч под
настроената скорост,
предупредителният зумер ще се
чуе отново.

Възстановяване на
предупреждението за
запаметената скорост
Когато водачът натисне бутона
RES/+, докато управлява със скорост
по-голяма от настроената преди
това, ще се чуе предупредителен
зумер 25 секунди по-късно.

Системи за откриване
на препятствие
Ултразвукова система за
помощ при паркиране

GC3G9002A

Помощта при паркиране прави
паркирането по-лесно
посредством измерване на
разстоянието между автомобила и
препятствията отзад, като издава
звуков сигнал в купето. Пълната

Шофиране и обслужване

отговорност при паркирането
обаче пада върху водача.
Системата се състои от четири
ултразвукови сензора монтирани в
задната броня.
Забележка
Части, монтирани в зоната на
откриване, може да предизвикат
неизправна работа.
Активиране
При включване на предавката за
заден ход системата се включва
автоматично. Препятствието се
индикира с аудио сигнали.
С намаляване на разстоянието до
препятствието интервалът между
аудио сигналите става все
по-малък. Ако разстоянието стане
по-малко от 40 см, аудио
сигналите стават непрекъснати.
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{Предупреждение

Внимание

При определени обстоятелства
някои отразяващи повърхности
на предмети или дрехи, както и
външни източници на шум могат
да попречат на системата да
открие препятствията.

Системата за помощ при паркиране трябва да се счита само
като допълнителна функция.
Шофьорът трябва да поглежда в
огледалото за обратно виждане.

Изключване
Деактивира се в позиция
"Движение напред", "Паркинг" или
при грешка.
Системата може да не открие
препятствие, когато автомобилът
се движи с повече от 10 км/ч.
Неизправност
В случай на неизправност в
системата, X свети.
Освен това, ако системата не
работи поради временни
обстоятелства, като напр. покрити
със сняг сензори, X свети.

В зависимост от обектите, аудио
сигналите може да са различни.
В случай на замръзнал, прашен
или кален сензор, аудио сигнали
може да не бъдат подадени. Не
натискайте и не драскайте
стъклото на сензора. С това
може да повредите покритието.
Има вероятност за неизправна
работа на системата за помощ
при паркиране, когато се движите
по неравен път, чакъл и наклон.
Системата за помощ при
паркиране може да не разпознае
остри обекти, а дебелите зимни
дрехи или други дебели и меки
материали могат да погълнат
вълните.
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Внимание

Внимание

Системата може да не работи
нормално и при приемането на
други ултразвукови сигнали
(метален звук или звука от
въздушните спирачки на тежките
камиони).

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.
Трябва да продължите да
гледате в огледалата или да
обърнете главата си назад.
Трябва да спазвате
общоприетите предпазни мерки
при движението на заден ход.
Не натискайте не удряйте
сензорите и не насочвайте към
тях водна струя с високо
налягане при миене - в противен
случай сензорите ще се
повредят.

Системата за помощ при
паркиране разпознава правилно
вертикални равни повърхности.

Камера за задно виждане
(RVC)
Системата RVC помага на водача
при движение назад, като показва
изглед на зоната зад автомобила.
Когато ключът е в позиция
ON/START и водачът превключи
на R (заден ход),
видеоизображението се показва
автоматично на LCD дисплея.
След като водачът премести
скоростния лост от положение R
(заден ход), видеоизображението
изчезва автоматично на LCD
дисплея.
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{Предупреждение

{Предупреждение

Системата на камерата за задно
виждане (RVC) не може да
замести зрението на водача.

Ако не внимавате достатъчно
при движение на заден ход,
може да ударите автомобил,
дете, пешеходец, велосипедист
или животно, което да доведе до
щети по автомобила,
нараняване или смърт. Въпреки,
че автомобилът има RVC
система, винаги проверявайте
внимателно, преди да потеглите
назад, като огледате зад и около
автомобила.

RVC не:
 Разпознава предмети, които
са извън полезрението на
камерата, под бронята или
под автомобила.
 Разпознава деца,
пешеходци, велосипедисти
или животни.
Не шофирайте на заден ход като
гледате само екрана на RVC и
не използвайте екрана по време
на по-дълги маневри с по-висока
скорост или на места, където
може да има напречен трафик.
Преценката за разстоянията,
направена чрез екрана, ще се
различава от действителните
разстояния.

Включване на задното виждане
Включване и изключване на
камерата. Когато ключът е в
положение ON/START и водачът
превключи на R (заден ход),
видеоизображението ще се
покаже при натискане на бутона
CAM на Система Инфотейнмънт.
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Местоположение на камерата за
задно виждане

Камерата е разположена в
задната част на автомобила.
Областта, показвана от камерата,
е ограничена и не показва
предмети, които са близо до
ъглите или са под бронята.
Показваната област може да
варира, в зависимост от
ориентацията на автомобила или
пътните условия. Разстоянието на
изображението на екрана може да
се различава от реалното.
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Когато системата не
функционира правилно
Системата RVC може да не работи
правилно или да не показва ясно
изображение, ако:
 RVC е изключена.
 Тъмно е.
 Слънцето или лъч на фарове
светят директно в обектива на
камерата.
 Лед, сняг, кал или нещо друго,
натрупало се по обектива на
камерата. Почистете обектива,
изплакнете го с вода и го
избършете с мокра кърпа.
 Задната част на автомобила е
претърпяла злополука.
Позицията и монтажният ъгъл
на камерата могат да се
променят или камерата да бъде
засегната. Осигурете проверка
на камерата и нейната позиция
и монтажен в сервиз.
 Има екстремни температурни
промени.

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 гориво с
препоръчаното октаново число.
Вижте Данни на двигателя нa
страница 336. Използването на
гориво с прекалено ниско октаново
число може да намали мощността
и въртящия момент на двигателя и
увеличава леко разхода на гориво.

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

Гориво за дизелови
двигатели
Използвайте само дизелово
гориво, което отговаря на DIN EN
590. Горивото трябва да има ниско
съдържание на сяра (макс.
50 ppm).
Могат да се използват
еквивалентни стандартизирани
горива с обемно съдържание на
биодизел (= FAME съгласно
EN14214) от максимум 7% (както е
посочено в DIN 51628 или
еквивалентни стандарти).

Шофиране и обслужване

Не използвайте корабни дизелови
горива, горива за отопление, както
и горива базирани изцяло или
частично на растителна основа,
като рапично масло, биодизел,
аквазол и други подобни
дизел-водни емулсии.
Дизеловите горива не бива да се
разреждат с горива, които са
предназначени за бензинови
двигатели.
Вискозитетът и способността за
филтриране на дизеловите горива
зависят от температурата. Когато
температурите са ниски, заредете
с дизелово гориво, пригодено за
зимна употреба.

Зареждане на резервоара
Внимание
Зареждането на резервоара с
нискокачествено гориво или
използването на неподходящи
добавки може да предизвика
сериозна повреда на двигателя
и катализатора.
При зареждането се уверете, че
използвате препоръчаното
гориво. Зареждането на
автомобил с бензинов двигател
с дизелово гориво може да
доведе до сериозна повреда на
автомобила. Можете да
проверите дали зареждате с
правилното гориво, като
погледнете информацията на
капачката на гърловината за
зареждане с гориво.
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От съображения за безопасност
контейнерите за гориво, помпите
и маркучите трябва да са
правилно заземени. Създалото
се статично електричество може
да възпламени петролните
изпарения. Може да получите
изгаряния и автомобилът ви да
бъде повреден.
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{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.

{Опасност
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 се качвайте в и слизайте
многократно от автомобила,
докато зареждате с гориво, тъй
като това може да доведе до
натрупване на голямо количество
статично електричество.
Изпаренията от горивото могат
да се възпламенят от статичното
електричество.
Ако усещате миризма на гориво
в автомобила, незабавно
отстранете причината за това в
сервиз.

GC3D8001A

Вратичката на гърловината за
зареждане с гориво се намира в
дясната задна част на
автомобила.
1. Изключете двигателя.
2. Отворете вратичката на
гърловината за зареждане с
гориво, натиснете бутона ".
3. За да отворите вратичката,
натиснете ръба отзад в
центъра навътре и пуснете, той
ще се отвори.

Шофиране и обслужване

4. Завъртете бавно капачката на
резервоара обратно на
часовниковата стрелка. Ако
чуете свистящ звук, изчакайте
да спре, преди напълно да
развиете капачката.

7. Натиснете вратичката на
гърловината за зареждане с
гориво, докато чуете
"щракване".
Забележка
Ако при студено време
вратичката на резервоара не се
отваря, чукнете я леко. След
това отново опитайте да я
отворите.

Внимание
Ако потече гориво, веднага го
избършете.

GC3D8002A

5. Свалете капачката. Капачката
е завързана за кука на пантата.
6. След зареждане, затворете
капачката. Завъртете я по
посока на часовниковата
стрелка, докато чуете
щракване.
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Бележка
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Обща информация
Аксесоари и модификации
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).

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
евентуалните проблеми,
предизвикани от модификацията.

Съхраняване на
автомобила
Изваждане от експлоатация
за дълъг период от време
Ако автомобилът няма да се
използва няколко месеца:
 Измийте и пастирайте
автомобила.
 Проверете в сервиз защитното
покритие на пастата в
двигателното отделение и по
шасито.
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 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.
 Паркирайте автомобила в сухо
и добре проветрявано
помещение. При механичната
скоростна кутия превключете
на първа или задна предавка.
При автоматичната скоростна
кутия включете позиция Р.
Обезопасете автомобила
срещу потегляне.
 Не натягайте ръчната
спирачка.

 Отворете капака на двигателя,
затворете всички врати и
заключете автомобила.
 Откачете отрицателната клема
на акумулатора. Внимавайте
всички системи да са
изключени, например
алармената система.
 Затворете капака на двигателя.

Въвеждане отново в
експлоатация
Пускане на автомобила отново в
експлоатация:
 Свържете отрицателната
клема на акумулатора.
Активирайте електрониката на
електрическите прозорци.
 Проверете налягането в
гумите.
 Напълнете резервоара с
измиваща течност.
 Проверете нивото на маслото в
двигателя.

 Проверете нивото на
охлаждащата течност.
 Поставете табелките с
регистрационния номер, ако са
били свалени.

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.
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Проверки на
автомобила

{Предупреждение

Самостоятелно сервизно
обслужване

Извършвайте проверките в
двигателното отделение само
при изключено запалване.

Капак на двигателя
Отваряне

Охлаждащият вентилатор може
да се задейства дори и при
изключено запалване.

{Предупреждение
Системата за запалване
използва изключително високо
напрежение. Не ги докосвайте.

GO3E10053A

GO3E10054A

1. Дръпнете освобождаващата
ръчка и я върнете в
първоначално положение.
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GC3D9001A

GO3E10003A
GO3E10074A

2. Натиснете блокировката за
обезопасяване на двигателя
надясно, за да отворите капака
на двигателя.

Внимание
Когато двигателят е горещ,
докосвайте лоста на
блокировката само по облечения
край.

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

Грижи за автомобила 253

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.

{Предупреждение
Винаги спазвайте следните
предпазни мерки: Дръпнете
предната част на капака на
двигателя, за да се уверите, че е
заключен надеждно преди да
потеглите.
Не дърпайте освобождаващата
ръкохватка на капака на
двигателя, докато шофирате.
Не карайте автомобила с
отворен капак на двигателя.
Отвореният капак ограничава
видимостта на шофьора.
Шофирането с отворен капак
може да предизвика катастрофа,
причинявайки щети на Вашия
автомобил или друга
собственост, както и наранявания
на пътници и дори смърт.

GO3E10002A

Внимание
Не дърпайте надолу капака,
докато е подпрян с лоста.
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Общ преглед на двигателното отделение
Бензинови двигатели - 1.4

GO3E10004A
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Бензинови двигатели - 1.6

GO3E10005A
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Бензинови двигатели - 1.8

GO3E10055B

Грижи за автомобила 257

Дизелов двигател - 1.7

GO3E10006A
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1. Въздушен филтър на двигателя
2. Мерителна пръчка за
двигателното масло
3. Капачка на отвора за
двигателното масло
4. Резервоар за спирачна течност
5. Акумулатор
6. Кутия с предпазители
7. Резервоар с измиваща течност
8. Резервоар за охлаждаща
течност
9. Спомагателна кутия с
предпазители
10. Резервоар с хидравлична
течност за сервоусилвателя на
волана

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.
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.

GC3G10002A

Ако нивото на маслото в двигателя
е паднало до обозначението MIN,
долейте масло.
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{Предупреждение
Моторното масло е дразнител и
при поглъщане може да
предизвика отравяне или смърт.
Пазете децата от досег с нея.
Избягвайте многократен или
продължителен контакт на
маслото с кожата.

TDL164A

Препоръчваме използването на
правилен клас двигателно масло.
Нивото на маслото не бива да
надхвърля обозначението MAX на
пръчката.

GC3G10003A

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

Внимание
Излишното масло трябва да
бъде източено или изсмукано.
Вижте Вместимости и
спецификации нa страница 340.

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!
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Система за годност на
двигателното масло
Автомобилът има компютърна
система, която сигнализира кога
да се смени маслото и филтъра на
двигателя.
Това се базира на оборотите и
температурата на двигателя, и на
изминатото разстояние.
В зависимост от пътните условия
указаното разстояние за смяна на
маслото на двигателя може да
варира в широки граници.
За да работи добре системата за
експлоатационния живот на
маслото, тя трябва да се нулира
при всяка смяна на маслото на
двигателя.
Когато системата е изчислила, че
експлоатационният живот на
маслото е намалял, тя
сигнализира, че е необходимо да
се извърши смяна на маслото.

Съобщението код 82 (Сменете
маслото на двигателя скоро) ще се
появи на центъра за информация
на водача (DIC).

Ако системата се нулира
случайно, маслото трябва да се
смени 5000 км след последната
смяна на маслото.

Сменете възможно най-скоро
маслото в рамките на следващите
1000 км.

След като смените маслото,
системата за експлоатационен
живот на маслото трябва да се
нулира. Препоръчваме ви да се
консултирате с вашия оторизиран
сервиз.

Възможно е при оптимални
условия на експлоатация
системата за експлоатационния
живот на маслото да не
сигнализира за смяната му в
продължение на една година.
Маслото и филтърът на двигателя
трябва да се сменят поне веднъж
годишно и тогава системата
трябва да се нулира.
Вашият дилър има обучени
сервизни специалисти, които
могат да свършат тази работа и да
нулират системата. Важно е също
така редовно да се следи маслото
през периода на смяната му му и
да се поддържа необходимото му
ниво.

Връщане на системата за
експлоатационен живот на
маслото в начално
състояние
Нулирайте системата винаги при
смяна на маслото на двигателя за
да може тя да изчисли кога трябва
отново да се смени маслото.
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Ако съобщението код 82 (Сменете
маслото на двигателя скоро)
отново се появи на центъра за
информация на водача (DIC) при
стартиране на автомобила,
системата за годност на
двигателното масло не е била
нулирана. Повторете
процедурата.

1. При неработещ двигател,
завъртете ключа за запалване
на положение ON/START.

Внимание
GC3N10004B

TDL169A

2. Използвайки бутона MENU и
колелцето на регулатора в лоста
за мигачите, въртете, докато
достигнете Годност на
двигателно масло на центъра за
информация на водача (DIC).

3. Натиснете бутона SET/CLEAR
за нулиране на годността на
маслото до 100%.
4. Завъртете ключа в позиция
LOCK.
Внимавайте да не нулирате
погрешно годността на маслото в
друг момент, различен от смяна на
масло. Това няма да може да се
коригира.

Не забравяйте да върнете
системата за експлоатационен
живот на маслото в начално
състояние след всяка смяна на
маслото.
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Масло за автоматична
скоростна кутия

Масло за механична
скоростна кутия

Не е необходимо да проверявате
нивото на маслото в
автоматичната скоростна кутия.

Не е необходимо да проверявате
нивото на маслото в механичната
скоростна кутия.

Ако имате проблем, напр., утечка,
обърнете се към сервиз.

Ако имате проблем, напр., утечка,
обърнете се към сервиз.

Забележка

Забележка

Използването на неправилно
масло може да повреди
автомобила. Винаги
използвайте масло от списъка
"Препоръчани масла и смазочни
материали".

Използването на неправилно
масло може да повреди
автомобила. Винаги
използвайте масло от списъка
"Препоръчани масла и смазочни
материали".

Вижте Препоръчани масла и
смазочни материали нa
страница 330.

Вижте Препоръчани масла и
смазочни материали нa
страница 330.

Въздушен филтър на
двигателя

GC3G10004A

1. Развийте и двата винта.
2. Разхлабете пантите на капака
на въздушния филтър и
отворете капака.
3. Сменете въздушния филтър.
4. Фиксирайте капака с пантите и
винтовете.
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Внимание
За да работи нормално,
двигателят се нуждае от чист
въздух.
Не шофирайте автомобила без
монтиран въздушен филтър.
Шофиране 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 -30 C.
В страни с екстремно студен
климат, охлаждащата течност
оказва защита срещу замръзване
до около -40 C.

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

Поддържайте достатъчна
концентрация на антифриз.

Внимание
Използвайте само одобрени
антифризи.

GO3E10008A

Ако охладителната система е
студена, нивото на охлаждащата
течност трябва да е над
обозначената линия за минимално
ниво. Долейте, ако нивото е ниско.
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{Предупреждение
Никога не сваляйте капачката на
резервоара на охладителната
течност, когато двигателя и
радиатора са горещи. Това може
да предизвика сериозни
наранявания. Двигателят трябва
да е студен, 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
антифриз в съотношение 56/44
(вода: 56%).
За да предпазите автомобила
при много студено време,
използвайте смес в съотношение
48% вода и 52% 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
Не е необходимо да доливате
охлаждаща течност по-често от
препоръчания интервал от
време.
Ако се налага често да
доливате, това може да е знак,
че двигателят се нуждае от
проверка.
Свържете се със сервиз за
проверка на охладителната
система.

Течност за
сервоусилвателя на волана
Електрически
сервоусилвател на волана
Ако автомобилът е оборудван с
електронна система на
сервоусилвателя на волана,
тогава не се използва течност за
сервоусилвателя.

Хидравличен
сервоусилвател на волана

Препоръчваме ви да се
консултирате с Вашия
оторизиран сервизен техник.

1. Завъртете ключа за запалване в
положение LOCK и изчакайте,
докато двигателното отделение
се охлади.
2. Почистете добре капачката и
горната част на резервоара.
3. Развийте капачката и я
издърпайте право нагоре.
4. Избършете мерителната
пръчка с чист парцал.
5. Поставете отново капачката и я
затегнете докрай.
6. Свалете отново капачката и
погледнете нивото на течността
на мерителната щека.
Когато двигателят е горещ, нивото
трябва да е на МАКС горещо ниво.
Когато двигателят е студен,
нивото на течността трябва да е
между отметките МИН и МАКС на
мерителната пръчка.

GO3E10059A
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Внимание

{Предупреждение

Дори и крайно малко количество
замърсяване може да повреди
кормилната система дотолкова,
че тя да не работи правилно.

Преливането на хидравлична
течност може да доведе до
възпламеняване на течността
или повреди по боята.

Не позволявайте замърсявания да
се допират до вътрешната страна
на капачката на резервоара, за да
не влязат в резервоара.

Не препълвайте резервоара.

Внимание
Не карайте автомобила без
нужното количество масло за
сервоусилвателя на волана.
В противен случай можете да
повредите системата на
сервоусилвателя на волана и
това да доведе до скъпоструващ
ремонт.

Течност за измиване

Пожар в двигателното
отделение може да причини
наранявания и повреда на
автомобила и на имущество.
TDL042A

Зареждайте системата за
измиване на предното стъкло с
течност за измиване на стъкла,
която съдържа антифриз.
При доливане на течност за миене
на предното стъкло:
 Използвайте само готова за
употреба течност за чистачки,
която се продава в търговската
мрежа.
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 Не използвайте водопроводна
вода. Минералите в чешмяната
вода могат да запушат
маркучите на системата за
миене на предното стъкло.
 Ако е вероятно температурата
да падне под нулата,
използвайте подходяща
антифризна течност за
измиване на предното стъкло.

Спирачна течност

<При десен волан (RHD)>

{Предупреждение
Спирачната течност е отровна и
разяждаща. Избягвайте допир с
очите, кожата, тъкани и
боядисани повърхности.
<При ляв волан (LHD)>

GO3E10066A

Нивото на спирачната течност
трябва да бъде между отметките
MIN и MAX.

TDL037A

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.
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Използвайте само спирачни
течности одобрени за вашия
автомобил.
Вижте "Спирачна течност" в
Препоръчани масла и смазочни
материали нa страница 330.

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.
Пожар в двигателното
отделение може да причини
наранявания и повреда на
автомобила и на имущество.

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 спирачната течност.
Ако все пак това стане, веднага
измийте засегнатото място
обилно с вода и сапун или с
препарат за миене на ръцете.

Грижи за автомобила 269

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.
Вижте Защита на акумулатора
нa страница 122.

{Предупреждение
Дръжте пушещите материали
настрани от акумулатора, за да
се избегнат пламъци или искри,
когато проверявате
акумулатора, тъй като
експлозивният газ може да се
запали.
Ако акумулаторът експлодира,
това може да доведе до повреда
на автомобила, сериозно
нараняване или смърт.
Избягвайте контакт на кожата с
акумулаторната киселина, тъй
като тя съдържа силно
разяждаща и отровна сярна
киселина.
Ако киселината случайно
попадне върху кожата, промийте
мястото с вода и незабавно
потърсете медицинска помощ.
Дръжте акумулаторите далече
от деца, тъй като те съдържат
сярна киселина и газ.

Не допускайте акумулаторната
киселина да влиза в контакт с
кожата, очите, дрехите или боя.
Не отваряйте и не накланяйте
акумулатора.

Смяна на батерията
Забележка
Всяко отклонение от указанията,
дадени в този параграф, може
да доведе до временно
деактивиране на система
"стоп/старт".
Използвайте само акумулатори,
които позволяват кутията с
предпазители да се монтира над
акумулатора.
При автомобили със система
старт/стоп, уверете се, че AGM
(Absorptive Glass Mat)
акумулаторът се сменя отново с
AGM акумулатор.
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AGM акумулаторите могат да се
идентифицират по етикета върху
тях. Препоръчваме използването
на оригинален GM акумулатор.
Забележка

Зареждане на акумулатора
{Предупреждение
При автомобили със система
"стоп/старт" се уверете, че
потенциалът за зареждане не
надвишава 14,6 волта, когато се
използва зарядно устройство.
В противен случай акумулаторът
може да се повреди.

Използване на AGM акумулатор,
различен от оригиналния
акумулатор на GM, може да
доведе до намалени
експлоатационни
характеристики на система
"стоп/старт".

Дизелов горивен филтър

Ние препоръчваме да замените
акумулатора в сервиз.

Източване на водата от
горивния филтър
Ако водата от горивния филтър
попадне в двигателя и горивната
система, тя може да предизвика
сериозни повреди по горивната
система.
Когато нивото на водата в горивния
филтър надхвърли определена
стойност, предупредителната
лампа за вода в горивото q светва.
Проверете системата в сервиз.

Смяна на перото на
чистачка
Правилната работа на чистачките
на предното стъкло е важна за
добрата видимост и безопасното
шофиране. Редовно проверявайте
състоянието на перата на
чистачките. Сменете твърдите,
натрошени или напукани пера и
тези, които зацапват стъклото.
Чужди частици по стъклото или
перата на чистачките могат да
намалят ефективността на
тяхната работа. Ако перата не
чистят добре, почистете и
стъклото, и перата с почистващ
препарат или с мек препарат за
миене. Измийте ги обилно с вода.
Повторете процедурата, ако е
необходимо. Полиращата паста
(със силициеви частици) оставя
върху стъкло незаличими следи.
Поради това, никога не нанасяйте
силиконова политура или вакса
върху предното стъкло, иначе
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може да се получат ивици,
чистачките ще тракат и ще шумят,
а видимостта ще се наруши.

Пера на предните чистачки

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.

Внимание
Преди да пристъпите към тази
дейност уверете се, че сте
напълно запознати как се прави
това.
Препоръчваме ви да се
консултирате с Вашия
оторизиран сервизен техник.

GO3E10070A
GO3E10069A

1. След задействане на
чистачките, изключете
запалването, когато перата на
чистачките са в най-горно
дясно положение.

2. Отскубнете сглобката на
чистачката на предното стъкло
от предното стъкло.
3. Натиснете бутона в средата на
съединителя на рамото на
чистачката и изтеглете перото
на чистачката от съединителя
на рамото.
4. Снемете перото на чистачката.
5. Изпълнете стъпки 1 до 3 в
обратен ред за смяна на
перото на чистачката.
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Смяна на крушка

Перо на задната чистачка

Смяна на крушка
Изключете запалването и изключете
съответния превключвател или
затворете вратите.
Дръжте крушката само за цокъла!
Не докосвайте стъклото на
крушката с голи ръце.
Използвайте за смяна само същия
тип крушка.
GO3E10061A
GO3E10060A

1. Махнете капака на чистачката
от модула на чистачката.
2. Вдигнете перото на чистачката
нагоре до упор.

3. Натиснете фиксиращия щифт
на плъзгача с пръсти.
4. Издърпайте перото на
чистачката.

Внимание
Не позволявайте на рамото на
чистачката да падне върху
предното стъкло, тъй като може
да го нащърби или спука. Винаги
го спускайте много внимателно.

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 на лампата
отвътре и външната температура.
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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 паркинг
светлини
Къси и дълги светлини

Ако водата попадне в
електрическата верига на
крушката, закарайте автомобила
за проверка в оторизиран
сервиз.
GC3E10003A

2. Разкачете конектора на цокъла
на крушката на предния фар.
GC3N10005A

1. Свалете предпазната капачка
на фара.
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Автомобили при пътуване
зад граница
Когато пътувате в страни с обратна
организация на движението, за
избягване на заслепяването на
насрещното движение,
пренастройте предните фарове.

Завъртете с отверка регулиращия
винт с половин оборот по посока
на часовниковата стрелка.
За да деактивирате, завъртете
регулиращите винтове обратно на
часовниковата стрелка с половин
оборот.

Внимание
След деактивиране проверете
настройката на предните
светлини.

GC3E10004A

3. Извадете крушката от цокъла и
сложете нова крушка.
4. При поставяне на нова крушка
вкарайте зъбчетата в
жлебовете на рефлектора.
5. Поставете отново фаровия
комплект.
6. Свържете конектора на цокъла
на крушката.
7. Поставете предпазната
капачка на фара на място и я
затворете.

Препоръчваме ви да се
консултирате с Вашия
оторизиран сервизен техник.

{Предупреждение
Регулиращите винтове са
разположени над предните
фарове.

Неправилно настроените предни
фарове могат да заслепят
движещите се насреща водачи.
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Предни мигачи

Паркинг светлини

GC3N10009A
GC3N10008A

1. Отстранете цокъла от фара
комплект, като завъртите
обратно на часовника.
2. Извадете цокъла на крушката
от рефлектора.
3. Извадете щепсела от
крушката.

4. Извадете крушката от
фасунгата.
5. Поставете нова крушка.
6. Свържете щепсела към
крушката.
7. Вкарайте цокъла в
рефлектора.
8. Поставете отново фаровия
комплект.

Фарове за мъгла
Сменете крушките в сервиз.

GC3N10010A

1. Завъртете цокъла на крушката
обратно на часовниковата
стрелка, за да го освободите.
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Габарити, мигачи, стоп
светлини и светлини за
заден ход

GC3N10011A

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

GC3N10013A

GC3N10012A

1. Развийте и двата винта.
2. Дръпнете сглобката на
габаритите за демонтаж.
Внимавайте кабелът да си
остане на местото.

3. (1) Габарити/Стоп светлини
(2) Странична габаритна
светлина
(3) Габарити
(4) Мигач
(5) Фар за заден ход.
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Странични мигачи

<Тип 2>

<Тип 1>

GC3N10014A

4. Извадете цокъла на крушката.
Извадете и сменете крушката.
5. Вкарайте носача на крушките в
модула на габаритната светлина.
Вкарайте комплекта задни
светлини в каросерията и
затегнете. Затворете капаците
и ги застопорете.
6. Включете запалването,
пробвайте и проверете всички
светлини.

GC3D9004A
GO3E10029A

Ако мигачът не работи, проверете
го в сервиз.
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Централна високо
монтирана стоп-светлина
(CHMSL)

Осветление на табелката с
регистрационния номер

4. Вкарайте фасунгата на
крушката в тялото на лампата
и я завъртете по посока на
часовниковата стрелка.
5. Вкарайте тялото на лампата и
го застопорете с помощта на
отверка.
Външни светлини
Предна паркинг /
Дневна светлина

W/21/5W

Предни мигачи

WY21W

Дълги светлини
GC3D9011A
GC3D9010A

Ако CHMSL не работи, проверете
я в сервиз.

1. Извадете лампата с помощта
на отверка.
2. Извадете тялото на лампата
надолу, без да дърпате кабела.
Завъртете цокъла на крушката
обратно на часовниковата
стрелка, за да го освободите.
3. Извадете крушката и сложете
нова.

Предни фарове
Къси светлини
Предни фарове

H1
H7

Заден мигач

WY21W

Стоп
светлини/Габарити

W21/5W

Фар за заден ход

W21W

Осветление на
табелката с
регистрационния
номер

W5W
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Вътрешни светлини

Светлина на багажната врата

Осветление на прага
1. За демонтиране, повдигнете
противоположната страна на
превключвателя на
светлината, използвайки
плоска отвертка.
(Внимавайте да не
надраскате.)
2. Извадете крушката.
3. Подменете крушката.
4. Поставете обратно модула на
светлината.

Електрическа система
Предпазители
Параметрите на новия
предпазител трябва да отговарят
на параметрите на дефектиралия
предпазител.
Главните предпазители са
разположени в кутия, закачена към
положителната клема на
акумулатора.

GO3E10032A

1. Извадете лампата с помощта
на отверка.
2. Извадете крушката.
3. Поставете нова крушка.
4. Монтирайте лампата.

В случай на необходимост, тя
трябва да се смени в сервиз.
Преди смяна на предпазител
изключете съответния включвател
и запалването.
Изгорелият предпазител може да
се познае по стопения проводник.
Не поставяйте нов предпазител
докато причината за повредата не
е отстранена.
Някои функции са защитени от
няколко предпазителя.
Може да има и предпазители без
функция.
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Забележка
Не всички описания на кутиите
за предпазители в настоящото
ръководство се отнасят за
вашия автомобил.

Блок с предпазители в
двигателното отделение

<Допълнителен предпазител>

<Главен предпазител>

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

Щипка за изваждане на
предпазители
Щипка за изваждане на
предпазители 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.

GO3E10034A

GO3E10033A

Кутиите с предпазителите се
намират в двигателното
отделение.
Освободете капака, повдигнете го
нагоре и го свалете.
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Блок с главни предпазители

Мини предпазители
1. ЛЮК НА ПОКРИВА
2. Превключвател на външното
огледало за обратно виждане
3. ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛАПАН
НА КОНТЕЙНЕРА С АКТИВЕН
ВЪГЛЕН
4. НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА
5. Клапан на електронния модул
за управление на спирачките
6. Интелигентна спирачна
система
7. НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА
8. Модул за управление на
скоростната кутия B+
9. Управление на регулираното
напрежение на модула за
управление на каросерията

GO3E10010A

10. Нивелиране на преден фар
ляв/десен
Модул за управление на
горивната система R/C
11. ЗАДНА ЧИСТАЧКА

12. Размразител на задното
стъкло
13. НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА
14. Нагревател на външното
огледало за обратно виждане
15. Модул за управление на
горивната система B+
16. Модул на нагреваемата
седалка
17. Модул за управление на
скоростната кутия R/C
18. Модул за управление на
двигателя R/C
19. ГОРИВНА ПОМПА
20. НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА
21. Бензин: Реле на вентилатора
(допълнителен електрически
център с шини)
Дизел: Вентилатор 3, реле 85
22. Помпа за студен старт
23. Бензин: Индукционна
бобина/Бобина на инжектора
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Дизел: Модул за управление на
двигателя, задвижване,
запалване 2
24. ПОМПА НА ИЗМИВАЩА
СИСТЕМА
25. НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА
26. Бензин: Електромагнит за
продухване на
съда/електромагнит на водния
клапан/разтоварващ
електромагнит на
турбокомпресора/байпасен
електромагнит на
турбокомпресора/преди/след
ламбда сондата
Дизел: Електромагнит за
променливо завихряне
27. НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА
28. Бензин: Не се използва
Дизел: Модул за управление на
двигателя, задвижване,
запалване 3
29. Бензин: Модул за управление
на двигателя, задвижване,
запалване 1/запалване 2

Дизел: Модул за управление на
двигателя, задвижване,
запалване 1
30. Бензин: Сензор за масата на
въздушния поток
Дизел: Ламбда сонда
31. ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ LH
32. ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ RH
33. Модул за управление на
двигателя B+
34. КЛАКСОН
35. Съединител на климатика
36. ПРЕДНИ ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА
J-образна кутия с предпазители
1. Помпа на електронния модул
за управление на спирачките
2. Предна чистачка
3. ВЕНТИЛАТОР
4. Вграден електронен компонент
R/C
5. НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА
6. Бензин: Не се използва
Дизел: Нагревател на горивото

7. НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА
8. Ниска/Средна скорост на
охлаждащия вентилатор
9. ВИСОКА СКОРОСТ НА
ОХЛАЖДАЩ ВЕНТИЛАТОР
10. Бензин: Сензор за позицията
на клапана на рециркулацията
на отработените газове
Дизел: Подгряваща свещ
11. Електромагнит на стартера
U-микро релета
2. ГОРИВНА ПОМПА
4. РЕЗЕРВЕН
HC-микро релета
7. Стартер
Мини релета
1. Развъртане
3. Средна скорост на
охлаждащия вентилатор
5. Реле на задвижването
8. Ниска скорост на охлаждащия
вентилатор
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HC-мини реле
6. ВИСОКА СКОРОСТ НА
ОХЛАЖДАЩ ВЕНТИЛАТОР

Блок с предпазители
в приборния панел

Спомагателна кутия с
предпазители

GO3E10035A

GO3E10014A

Реле
01. Реле на електрическата
вакуумна помпа
02. Реле на управление 1 на
охлаждащия вентилатор
03. Реле на управление 2 на
охлаждащия вентилатор

Вътрешната кутия с предпазители
се намира под арматурното табло,
от страната на водача.
За достъп до предпазителите,
махнете отделението за вещи.
За да махнете отделението за
вещи, отворете го и издърпайте.
GO3E10012A
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Реле
01. Реле за
аксесоарите/задържане на
захранването за достъп
02. Реле на багажната
врата/капака на багажника
03. Резервно реле
04. Реле на вентилатора
05. Реле на транспортния режим
Мини предпазители
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ВСМ 1
ВСМ 2
ВСМ 3
ВСМ 4
ВСМ 5
ВСМ 6
ВСМ 7
ВСМ 8
DLIS

10. Сензорен диагностичен модул B+
11. DLC
12. Модул за отопление,
вентилация и климатизация

13. Реле на багажната
врата/капака на багажника
14. Модул на ултразвуковата
система за помощ при
паркиране
15. Вътрешно огледало за обратно
виждане
16. РЕЗЕРВЕН
17. Превключвател на вратата за
електрическите стъкла
18. Сензор за дъжд
19. Управление на регулираното
напрежение на модула за
управление на каросерията
20. Подсветка на превключвателя
21. Променливотоков захранващ
контакт за аксесоари
22. Запалка/Постоянно токов
захранващ контакт за
аксесоари
23. РЕЗЕРВЕН
24. РЕЗЕРВЕН
25. РЕЗЕРВЕН

26. Управление на релето на
сензорния диагностичен
модул/Дисплей на
автоматичното разпознаване
на заетите места
27. Модул на приборния
панел/сензора за позиция на
разпределителния вал
28. Превключвател на предните
фарове/Постоянен ток,
безстепенна скоростна
кутия/Превключвател на
съединителя
29. РЕЗЕРВЕН
30. РЕЗЕРВЕН
31. Модул на приборния панел B+
32. Радио/Зумер/Допълнителен
жак
33. Дисплей/Лицева планка
34. ONSTAR UHP/DAB
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S/B Предпазители
01. Резистор с положителен
температурен коефициент 1
02. PTC 2
03. Електродвигател на предния
електрически прозорец
04. Електродвигател на задния
електрически прозорец
05. Реле на транспортния режим
06. РЕЗЕРВЕН
07. Преден електрическия
прозорец
08. Заден електрически прозорец
Главен конектор
1. Главен захранващ конектор на
вградения електронен
компонент
Прекъсвач на верига
CB1.РЕЗЕРВЕН
Средни предпазители
M01.РЕЗЕРВЕН

Блок с предпазители в
задното отделение

GO3E10036A

Разположена в лявата страна на
задното отделение.
За достъп до предпазителите,
махнете капака.

GO3E10013A
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Реле
1. Реле на запалването
2. Реле за режима на работа
Мини предпазители
1. Превключвател на
електрическата лумбална
опора на водача
2. Превключвател на
електрическата лумбална
опора на предния пътник
3. Усилвател
4. Контакт за ремарке
5. Модул на AWD системата
6. Модул на автоматичното
разпознаване на заетите места
7. РЕЗЕРВЕН
8. ПАРКИР.СВ. РЕМАРКЕ
9. РЕЗЕРВЕН
10. РЕЗЕРВЕН
11. Модул на ремаркето
12. Гнездо на навигацията
13. Отопляем волан
14. Контакт за ремарке

15. Превключвател на сензора за
позицията на клапана за
рециркулацията на
отработените газове
16. Сензор за вода в горивото
17. Вътрешно огледало за обратно
виждане/Управление на
регулираното напрежение
18. РЕЗЕРВЕН

Инструменти на
автомобила
Инструменти
Автомобили с комплект за
ремонт на гуми

S/B Предпазители
01. Превключвател на
електрическата седалка на
водача/модул за запаметяване
02. Превключвател на
електрическата седалка на
предния пътник
03. Модул на ремаркето
04. AC/DC инвертор
05. АКУМ+
06. Умивател на предните фарове
07. РЕЗЕРВЕН
08. РЕЗЕРВЕН
09. РЕЗЕРВЕН

GO3E10039A

Инструментите и комплектът за
ремонт на гуми са разположени в
дясната страна на задното
отделение.
Вижте Комплект за ремонт на
гуми нa страница 296.
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Автомобили с резервно
колело

Колела (джанти) и
гуми
Колела (джанти) и гуми
Състояние на гумите,
състояние на джантите

GO3E10037A

Жакът и инструментите са в
отделението за вещи.
Вижте Смяна на гума нa
страница 300.
Вижте Компактна резервна гума
нa страница 305.

Преминавайте бавно през ръбове
и по възможност под прав ъгъл.
Преминаването през остри ръбове
може да предизвика повреда на
гумите и джантите. При паркиране
не притискайте гумите към
бордюра.
Проверявайте редовно джантите
за наличие на повреди. В случай
на повреда или необичайно
износване, потърсете сервиз.

Обозначения на гумите
Напр. 215/60 R16 95 H
215: Широчина на гумата в мм
60: Съотношение (височината към
широчината на гумата в %)
R: Тип гума: Радиална
RF: Тип: Безопасна при пробив
16: Диаметър на джантата в
инчове
95: Товарен коефициент, напр. 95
отговаря на 690 кг
H: Обозначения на допустимата
скорост
Обозначения на допустимата
скорост:
Q: до 160 км/ч
S: до 180 км/ч
T: до 190 км/ч
H: до 210 км/ч
V: до 240 км/ч
W: до 270 км/ч
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Налягане на гумите
Проверявайте налягането на
гумите, когато са студени поне
веднъж на всеки 14 дена и преди
всяко дълго пътуване. Не
забравяйте и резервната гума.
Отвийте капачката на вентила.

Винаги напомпвайте резервната
гума до налягането за пълно
натоварване.

Работа на монитора за
следене на налягането на
гумите

Неподходящото налягане на
гумите застрашава безопасността,
влошава управлението на
автомобила, комфорта при
пътуване и нарушава икономията
на гориво, както и увеличава
износването на гумите.

Автомобилът може да е оборудван
със система за следене на
налягането на гумите (TPMS).

{Предупреждение

GO3E10038A

Етикет за налягането на гумите
има на рамката на лявата
странична врата.
Налягането на гумите се отнася за
студени гуми.

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

TPMS е предназначена да
предупреждава водача при
състояние на спаднала гума.
Сензорите на TPMS са монтирани
върху всяка гума, с изключение на
резервната. Сензорите на TPMS
следят въздушното налягане в
гумите на вашия автомобил и
предава отчитанията от
налягането на гумите към
приемник разположен в
автомобила.
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 Натоварване 1: ниско (режим
за комфортно налягане на
гумите)
 Натоварване 2: икономично
(режим за икономично
налягане на гумите)
 Натоварване 3: високо (режим
за GVW налягане в гумите)
Натиснете бутона SET/CLR за
няколко секунди, за да
потвърдите.
GC3E5005A

За да адаптирате налягането на
гумите към условията на
натоварване на автомобила,
натиснете бутона MENU в лоста
на мигача. Завъртете колелцето
за настройки, докато достигнете
меню "Натоварване на гумите".
Натиснете бутона SET/CLR.
Можете да изберете следните
менюта:
Всяко меню може да бъде избрано
със завъртане на регулиращото
колело на лоста за мигачите.

Забележка
Етикет за налягането на гумите
има на рамката на лявата
странична врата.
За правилното налягане на
гумите вижте препоръчителното
налягане върху етикета за
налягане на гумите.

GC3E10001A

Когато се открие ниско налягане
на гумите, TPMS осветява
индикатора за ниско налягане в
гумите, разположен на приборния
панел.
Ако индикаторът за ниско
налягане на гумите светне, спрете
възможно най-бързо и напомпайте
гумите до указаното върху етикета
за налягането на гумите налягане.
Вижте Налягане на гумите нa
страница 288.
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Индикаторът за ниско налягане на
гумите светва при всеки цикъл на
запалване, докато гумите се
напомпат до достигане на
правилното налягане.
Индикаторът за ниско налягане
може да светне в хладно време
при първо стартиране на
автомобила и след това да
изгасне при шофирането на
автомобила. Това може да бъде
ранен индикатор, че налягането на
гумите е спаднало, и че те трябва
да се напомпат до правилното
налягане.
Етикета "Информация за гумите и
тяхното натоварване" показва
размера на оригиналните гуми, с
които е оборудван автомобила и
правилното налягане за гумите,
когато са студени.
Вижте Налягане на гумите нa
страница 341.

Забележка
TPMS може да ни предупреди за
ниско налягане на гума, но не
може да замени нормалната
поддръжка на гумите.

Индикатор за неизправност
на TPMS

Внимание
Материалите за уплътняване на
гумите не са еднакви.
Неодобрен уплътнителен
материал може да повреди
TPMS сензорите. Повреда на
TPMS сензора, причинена от
използване на неправилен
уплътнителен материал, не се
покрива от гаранцията. Винаги
използвайте само одобрен от
General Motors уплътнителен
материал, който можете да
закупите от вашия дилър или
който е включен в доставката на
автомобила.

GC3E10001A

TPMS няма да функционира
правилно, ако един или повече от
сензорите на системата липсват
или не работят. Когато системата
засече неизправност, индикаторът
за неизправност на TPMS мига за
около една минута и остава да
свети за напомняне за цикъла на
запалване.

Грижи за автомобила 291

Индикаторът за неизправност на
TPMS светва при всеки цикъл на
запалване до отстраняване на
проблема. Някои условия, които
могат да причинят това, са:
• Някоя от нормалните гуми е
сменена с резервна гума.
• Резервната гума няма TPMS
сензор. Индикаторът за
неизправност на TPMS трябва
да изгасне след смяна на
нормалната гума с гума, имаща
TPMS сензор.
• Процесът на напасване на
TPMS сензори не е направен
или завършен успешно след
смяна на местата на гумите.
Индикаторът за неизправност
трябва да изгасне след
успешно завършване на
процеса на напасване на
сензорите. Вижте "Процес на
напасване на TPMS сензори"
по-нататък в този раздел.

• Един или повече TPMS
сензори липсват или са
повредени. Индикаторът за
неизправност трябва да
изгасне, когато TPMS
сензорите са инсталирани и
процесът на приспособяване
на сензорите е изпълнен
успешно. Обърнете се към
вашия дилър за сервизно
обслужване.
• Сменните гуми или джанти не
съответстват на гумите или
джантите от оригиналното
оборудване. Гуми или джанти
различни от препоръчваните
могат да възпрепятстват
правилното функциониране на
TPMS.
• Използването на електронни
устройства или близостта до
съоръжения, използващи
радиочестоти, подобни на
TPMS, може да доведе до
неизправност на сензорите на
TPMS.

Ако TPMS не работи правилно, тя
не може да засече или да
сигнализира за състояние на ниско
налягане на гума. Обърнете се
към вашия дилър за сервизно
обслужване, ако индикаторът за
неизправност на TPMS светне и не
изгасва.
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Процес на напасване на
TPMS сензори
Всеки TPMS сензор има уникален
идентификационен код.
Идентификационният код трябва
да бъде приспособен към
позицията на новата гума/джанта
след завъртането на гумите на
автомобила или замяна на един
или повече TPMS сензори.
Процесът на напасване на TPMS
сензори трябва да се изпълни и
след смяна на резервна гума с
нормална гума, съдържаща TPMS
сензор. Индикаторът за
неизправност трябва да изгасне
при следващия цикъл на
запалване. Сензорите са
напаснати към позициите на
гумите/ колелата, използвайки
инструмент за обучение на TPMS,
в следния ред: предна гума,
страна на водача, предна гума,
страна на пътника, задна гума,
страна на пътника, задна гума,
страна на водача. Обърнете се

към вашия дилър за сервиз или
покупка на инструмент за
обучение.
Необходими са две минути за
приспособяване на първата
позиция на гума/джанта и пет
минути общо за приспособяване
на всичките четири позиции на
гуми/джанти. Ако продължи
по-дълго, процесът на
приспособяване спира и трябва да
бъде рестартиран.
Процесът на напасване на TPMS
сензори е:
1. Задействайте ръчната
спирачка.
2. При неработещ двигател,
завъртете контактния ключ в
положение ON/RUN.
3. Използвайте бутона MENU в
лоста на мигачите, за да
изберете менюто в центъра за
информация на водача (DIC).

TNA020A

4. Използвайте колелцето, за да
обходите менюто за обучение
на гумите.
5. Натиснете бутона SET/CLR, за
да стартирате процеса на
напасване на сензорите.
Трябва да се появи
съобщение, изискващо
одобрение.
6. Натиснете отново бутон
SET/CLR, за да потвърдите
избора.
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Клаксонът прозвучава
двукратно, за да сигнализира,
че приемникът е в режим на
повторно обучение.
7. Започнете с предната гума от
страната на водача.
8. Поставете инструмента за
заучаване срещу страничната
стена на гумата, близо до
стеблото на вентила. След
това натиснете бутона, за да
активирате TPMS сензора.
Звук потвърждава, че кодът за
идентификация на сензора
съвпада с тази гума и
положението на колелото.
9. Пристъпете към предната гума
откъм страната на пътника и
повторете процедурата в
стъпка 8.
10. Пристъпете към задната гума
откъм страната на пътника и
повторете процедурата в
стъпка 8.

11. Пристъпете към задната гума
откъм страната на водача и
повторете процедурата в
стъпка 8. Клаксонът
прозвучава два пъти за да
укаже, че идентификационният
код на сензора е приспособен
към задната гума откъм
страната на водача, и че
процесът на приспособяване
на сензора на TPMS вече не е
активен.
12. Завъртете контактния ключ в
положение LOCK/OFF.
13. Напомпайте всичките четири
гуми до препоръчаното
налягане, посочено на етикета
"Информация за гумите и
тяхното натоварване".

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

MD144
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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
страничната стена 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.

Въртене на гумата

При въртене на гумите винаги
използвайте правилния модел на
въртене, показан тук.

Гумите се въртят, за да се
постигне по-равномерно
износване на всички гуми.
Първото въртене е най-важно.

Не включвайте резервната гума
във въртенето на гумите.

По всяко време, когато забележите
необичайно износване, завъртете
гумите възможно най-скоро и
проверете геометрията на
колелата. Освен това проверете за
повредени гуми или колела.

Регулирайте налягането на
предните и задните гуми до
препоръчителното върху етикета
"Информация за гумите и тяхното
натоварване" налягане след
тяхното завъртане.
Нулирайте системата за следене
на налягането на гумите.
Проверете дали всички гайки на
колелата са добре затегнати.

Гумите остаряват, дори и ако не се
използват. Препоръчваме ви
смяна на гумите веднъж на 6
години.

1970757
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{Предупреждение
Ръжда или замърсяване на
колело, или на частите, които го
държат, може да доведе до
разхлабване на гайките след
време. Колелото може да
изскочи и да причини
произшествие. При смяна на
колело, отстранете ръждата и
мръсотията на местата на
закрепване на колелото към
автомобила. В случай на авария
можете да използвате платнена
или хартиена кърпа; но въпреки
това по-късно използвайте
стъргалка или телена четка, за
да отстраните цялата ръжда или
мръсотията.

След смяна на колело или
завъртане на гума нанесете тънък
слой грес за смазване на лагерите
на колелото в центъра на
главината на колелото, за да
предотвратите корозия или
образуване на ръжда. Не
нанасяйте грес върху монтажната
повърхност на колелата, както и
по болтовете или гайките на
колелата.

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.

{Предупреждение
Използването на неподходящи
гуми и декоративни тасове може
да доведе до внезапна загуба на
налягане и в резултат на това до катастрофа.
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Комплект за ремонт на
гуми
Малки дефекти по протектора и
страничните стени на гумата могат
да се ремонтират с комплекта за
ремонт на гуми.

При механичната скоростна кутия
превключете на първа или задна
предавка.
При автоматичната скоростна
кутия включете позиция Р.

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.

GO3E10040A

2. Извадете компресора и
бутилката с уплътнителен
материал.

{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.
При спаднала гума:
Натегнете ръчната спирачка.

GO3E10039A

Комплектът за ремонт на гуми е
разположен в дясната страна на
задното отделение.
1. Отворете отделението за
съхраняване на вещи
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7. Поставете бутилката с
уплътнителен материал в
леглото на компресора.
Поставете компресора близо
гумата така, че бутилката с
уплътнителен материал да е
изправена.

TDL087A

3. Извадете електрическия кабел
(1) и въздуховода (2) от
отделението в долната част на
компресора.

JE80A

4. Ключът на компресора трябва
да е в положение (.
5. Завийте въздуховода на
компресора към бутилката с
уплътнителен материал.
6. Свържете конектора на
компресора към контакта за
аксесоари (захранващия
контакт или запалката.)
За да избегнете изтощаване на
акумулатора, ви препоръчваме
двигателят да работи.

JE81A

8. Развийте капачката на вентила
на дефектната гума.
9. Завийте маркуча за вентила на
гумата.
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12. Всичкият уплътнителен
материал се вкарва в гумата.
След това гумата бива
напомпана.

JE82A

10. Натиснете ключа на
компресора в положение I.
Гумата бива напълнена с
уплътнителен материал.
11. Манометърът на компресора
за кратко време показва 6 бара
докато бутилката се изпразва
(приблизително 30 секунди).
След това налягането започва
да спада.

JE83A

13. Предписаното налягане на
гумата (около 2,4 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
до индикатора за налягането.
Не оставяйте компресорът да
работи повече от 10 минути.
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14. Откачете комплекта за ремонт
на гуми. Натиснете фиксатора
върху носача за да освободите
бутилката с уплътнителния
материал. Завинтете маркуча
за напомпване към свободния
щуцер на бутилката с
уплътнителен материал. Това
предотвратява изпускането на
уплътнителен материал от
бутилката.
Приберете комплекта за ремонт
на гуми в багажната врата.
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.

JE84A

17. Потеглете веднага за да може
уплътнителният материал да се
разпредели равномерно в
гумата. След като изминете
около 10 км (но за не повече от
10 минути), спрете и проверете
налягането на гумите. Направете
това като завиете маркуча на
компресора директно върху
вентила на гумата.

Ако налягането в гумата е
по-голямо от 1,3 бара,
коригирайте го до
предписаното (около 2,4 бара).
Повторете процедурата докато
вече няма никаква загуба на
налягане.
Ако налягането е паднало под
1,3 бара, автомобилът не бива
да се управлява. Потърсете
помощта на сервиз.
18. Приберете комплекта за
ремонт на гуми в багажната
врата.
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.
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Проверете срока на годност на
комплекта. След тази дата
уплътняващата му 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.
Компресорът и бутилката могат
да се използват при
температури от около
-30C~70C.

Смяна на гума
Използването на различни видове
гуми може да предизвика загуба
на контрол над автомобила при
каране.

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 .
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.
При механичната скоростна
кутия превключете на първа
или задна предавка.
При автоматичната скоростна
кутия включете позиция Р.
 Изключете двигателя и
извадете ключа за запалване.
 Включете аварийните мигащи
светлини.
 Поставете клиновидна
подпора, дървено блокче или
камък отпред и отзад на
гумата, диагонална на тази,
която смятате да смените.
 Нека всички пътници да
напуснат автомобила.
 Извадете резервното колело.
Вижте "Временно резервно
колело" в Компактна резервна
гума нa страница 305.
 Никога не сменяйте повече от
едно колело наведнъж.
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 Използвайте крика само за
смяна в случай на спукана
гума, но не и за сезонна смяна
на зимни или летни гуми.
 Ако теренът, върху който е
паркиран автомобилът, е мек,
под крика трябва да се
подложи здрава дъска (с макс.
дебелина 1 см).
 При повдигането на
автомобила на крик в него не
бива да има хора или животни.
 Никога не се пъхайте под
автомобила, когато е на крик.
 Не стартирайте двигателя,
когато автомобилът е вдигнат
на крик.
 Почистете гайките и резбата
преди да монтирате колелото.

{Предупреждение
Ние сме проектирали този крик
за ползване само за вашия
автомобил.
Не използвайте оригиналния
крик от вашия автомобил за
други автомобили.
Никога не превишавайте
максималното допустимо
натоварване на крика.
Ползването на крика за друг
автомобил може да повреди
крика или съответния автомобил
и да доведе до наранявания.

Демонтирайте спуканата
гума и монтирайте
резервната гума
1. Направете проверка за
безопасност, преди да
продължите.
2. Завъртете гаечния ключ обратно
на часовниковата стрелка, за да
разхлабите капачките на гайките
на колелото.
Ако е необходимо, доразвийте
ги на ръка. Капачките на
гайките няма да се отделят от
таса.
Ръбът на таса трябва да е
остър, не се опитвайте да
сваляте джантата с голи ръце.
Не изпускайте джантата или
оставяйте с лицето надолу, тъй
като може да се надраска или
повреди. Съхранявайте таса в
багажника, докато ремонтирате
или заменяте спуканата гума.
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{Предупреждение
Лягането под вдигнат на крик
автомобил е опасно.
Изплъзването на автомобила от
крика може да доведе до тежко
нараняване или смърт.
Никога не влизайте под
автомобил, когато е вдигнат
само на крик.
1913313

3. Завъртете гаечния ключ
обратно на часовниковата
стрелка, за да развиете всички
гайки на колелото, но все още
не ги сваляйте.
Забележка
Уверете се, че главата на крика
е в правилно положение, в
противен случай можете да
повредите автомобила.
Ремонтът няма да бъде покрит
от гаранцията на автомобила.

GC3D9013A

4. Позиционирайте главата на
крика, както е показано.
Настройте крика на нужната
височина, преди да го
позиционирате под точката за
повдигане.
5. Закачете помощния
инструмент за повдигане към
крика, като захванете двата
края на крика и на инструмент
един над друг.

{Предупреждение
Вдигането на автомобила с
неправилно позициониран крик
може да повреди автомобила и
да дори да доведе до неговото
падане. За да избегнете телесна
повреда и повреждане на
автомобила, уверете се, преди
да вдигнете автомобила, че сте
поставили правилно главата на
крика.
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{Предупреждение
Вдигането на автомобила и
лягането под него за поддръжка
или ремонт е опасно без
подходяща защитна екипировка
и обучение. Ако автомобилът е
снабден с крик, той е
предназначен само за смяна на
спукана гума. Използването на
крика не по предназначение
може да доведе до тежко
нараняване на вас или трети
лица, ако автомобилът се
изплъзне от него. Ако
автомобилът е снабден с крик,
използвайте го само за смяна на
спукана гума.

VSD011A

6. Завъртете ръкохватката на
крика обратно на
часовниковата стрелка, за да
повдигнете автомобила
достатъчно високо от земята,
за да можете да поставите
компактната резервна гума.

1913316

7. Демонтирайте всички гайки на
колелото.
8. Демонтирайте спуканата гума.
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{Предупреждение

{Предупреждение

Ръжда или замърсяване на
колело, или на частите, които го
държат, може да доведе до
разхлабване на гайките след
време. Колелото може да изскочи
и да причини произшествие. При
смяна на колело, отстранете
ръждата и мръсотията на местата
на закрепване на колелото към
автомобила. В случай на авария
можете да използвате платнена
или хартиена кърпа; но въпреки
това по-късно използвайте
стъргалка или телена четка, за да
отстраните цялата ръжда или
мръсотията.

Никога не нанасяйте масло или
грес по болтовете, защото гайките
могат да се разхлабят. Колелото
на автомобила може да падне,
предизвиквайки катастрофа.

1913319

9. Отстранете ръждата и
мръсотията от болтовете на
колелото, монтажните
повърхности и резервното
колело.
10. Монтирайте компактната
резервна гума.

11. Поставете обратно гайките със
заобления край към колелото.
Завъртете всяка гайка обратно
на часовниковата стрелка на
ръка, докато задържите
колелото към главината.
12. Спуснете автомобила, като
завъртите ръкохватката на крика
обратно на часовниковата
стрелка. Спуснете крика докрай.
13. Затегнете здраво гайките на
колелото в кръстосана
последователност.
14. Спуснете крика докрай и
извадете крика изпод
автомобила.
15. Затегнете здраво гайките на
колелото с гаечен ключ.
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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.

Забележка
Тасовете няма да станат на
компактната резервна гума. Ако
се опитате да сложите таса на
компактната резервна гума,
тасът или резервната гума могат
да се повредят.

Компактна резервна гума
Резервното колело може да се
окачестви и като временно
резервно колело в зависимост от
размера му сравнен с този на
другите колела и правилата в
дадената страна.
Резервното колело има стоманена
джанта.
Използването на резервно колело,
което е по-малко от другите
колела или когато останалите
колела са със зимни гуми, може да
повлияе върху ходовите качества
на автомобила. Заменете
дефектиралата гума възможно
най-скоро.

Внимание
GO3E10044A

Резервното колело се намира в
багажната врата (капака на
багажника) под подовия капак. То
е закрепено в леглото чрез
крилчата гайка.

Резервното колело/комплект
гума и джанта е само за
временна употреба при крайна
необходимост
Възможно най-скоро заменете
резервното колело с постоянно.
Не използвайте вериги за сняг.
Не монтирайте гума върху
джанта, която не е идентична с
оригиналната.
Не поставяйте резервното
колело на други автомобили.
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Временно резервно колело
Използването на временното
резервно колело може да влоши
ходовите качества на автомобила.
При първа възможност заменете
дефектиралата гума или я
ремонтирайте.

Съхранение на повредено
колело

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.

GC3E10002A

GO3E10067A

Повреденото колело трябва да се
прибере в багажното отделение и
да се обезопаси с ремък.

1. Поставете колелото в средата
на багажното отделение.
2. Прекарайте примката на
ремъка през съответното ухо
за привързване.
3. Прекарайте куката на ремъка
през примката и го издърпайте,
докато клупът се закрепи за
ухото за привързване.
4. Прекарайте ремъка през
спиците на колелото, както е
показано на илюстрацията.
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5. Закачете края на куката за
противоположното ухо за
привързване.
6. Затегнете ремъка.

Стартиране с
помощни кабели
Стартиране с помощен
акумулатор и кабели
Не стартирайте с бързозарядно
устройство.
Двигателят на автомобил с
изтощен акумулатор може да бъде
стартиран чрез помощни кабели и
акумулатора на друг автомобил.

{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 допир с очите,
кожата, тъкани и боядисани
повърхности. Течността
съдържа сярна киселина, която
може да причини нараняване и
повреди в случай на пряк
контакт.
 Никога не излагайте
акумулатора на открит огън
или искри.
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 Изтощеният акумулатор може
да замръзне при температури
от 0 C.
Размразете замръзналия
акумулатор преди да свържете
мостови 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 мостови кабели с
изолирани изводи и сечение не
по-малко от 16 мм2(25 мм2 за
дизелови двигатели).
 Не откачайте изтощения
акумулатор от автомобила.
 Изключете всички излишни
електрически консуматори.

 Не се надвесвайте над
акумулатора по време на
стартирането на двигателя.
 Не допирайте клемите на
единия кабел до тези на другия.
 Автомобилите не бива да
влизат в контакт един с друг по
време на стартиране с
помощен акумулатор.
 Натегнете ръчната спирачка,
включете скоростния лост в
неутрално положение, а при
автоматична скоростна кутия в положение P.

GO3E10045A

Ред на свързване на кабелите:
1. Свържете червения кабел към
положителния полюс на
зареждащия акумулатор.
2. Свържете другия край на
червения кабел към
положителния полюс на
изтощения акумулатор.
3. Свържете черния кабел към
отрицателния полюс на
зареждащия акумулатор.
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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
най-малко на 60 см разстояние.
Прекарайте помощните кабели
така, че да не се допират до
въртящи се части в двигателното
отделение.

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) в автомобила, чийто
двигател бива стартиран.
5. При откачане на кабелите
изпълнете горната процедура
точно в обратен ред.

Теглене
Теглене на автомобила
Ако автомобилът трябва да бъде
теглен, моля ползвайте услугите
на нашата мрежа или
професионална компания.

Стартиране на двигателя:
1. Запалете двигателя на
автомобила със спомагателния
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.

GO3E10046A

Най-добрият начин за
транспортиране на автомобила е
чрез използването на специален
автомобил за техническа помощ.
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Теглене на автомобил, който
има система за задвижване на
всички колела
При теглене върху 2 колела,
повдигнете предните задвижващи
колела и извършвайте тегленето
със застопорени предни гуми.

Ако не разполагате с платформа,
използвайте колесар за теглене на
автомобила по начина показан
по-долу.

GO3E10047A

GO3E10073A

GO3E10072A

GO3E10048A

За да избегнете каквато и да било
повреда, за теглене на автомобил
със система за задвижване на
всички колела използвайте
платформа.
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Внимание
Ако теглите автомобил, който е
снабден със система за
задвижване на всички колела
(AWD) така, че предните или
задните колела се търкалят по
пътя, задвижващата система на
автомобила може да бъде
сериозно повредена.

 Спазвайте ограниченията на
скоростта.
Аварийно теглене
Ако в случай на авария няма
достъп до пътна помощ, вашият
автомобил може временно да
бъде теглен чрез въже, закрепено
към аварийното ухо за теглене.

Автомобилът ви никога не
трябва да бъде теглен така, че
предните или задните колела да
се търкалят по пътя.

GC3D9009A

Завийте до упор ухото за теглене,
докато застане в хоризонтално
положение. (Трябва да има
контакт с гайката за теглене.)

Моля спазвайте следното при
теглене на автомобил:
 В тегления автомобил не бива
да има пътници.
 Освободете ръчната спирачка
на тегления автомобил и
поставете скоростния лост в
неутрално положение.
 Включете аварийните
предупредителни светлини.

Вижте Инструменти нa
страница 286.

GC3D9008A

Освободете капачето като
използвате отвертка и го свалете.
Ухото за теглене се съхранява
заедно с инструментите на
автомобила .

Закачете за ухото въже за теглене
или още по-добре - влекачен прът.
Ухото за теглене трябва да се
използва само за теглене, а не и
за повдигане при транспортиране
на автомобила.
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За да отключите волана и
направите възможна работата на
стоп-светлините, клаксона и
чистачките на предното стъкло,
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.

Автомобил с автоматична
скоростна кутия: Не теглете
автомобила с помощта на ухо за
теглене. Тегленето с въже за
теглене може да причини сериозна
повреда по автоматичната
скоростна кутия. При теглене на
автомобил с автоматична
скоростна кутия, използвайте
плоска платформа или подемно
оборудване за колелата.
Автомобил с ръчна скоростна
кутия: Автомобилът трябва да
бъде теглен с предницата напред,
не по-бързо от 88 км/ч. Във всички
останали случаи и когато
скоростната кутия е повредена,
предният мост трябва да се
повдигне над земята.

Теглене на друг
автомобил

GC3G10007A

Освободете капачето като
използвате отвертка и го свалете.

Потърсете помощта на сервиз.

Ухото за теглене се съхранява
заедно с инструментите на
автомобила .

След приключване на тегленето
развийте ухото за теглене.

Вижте Инструменти нa
страница 286.

Поставете и затворете капачката.
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Внимание

GC3G10008A

Завийте до упор ухото за теглене,
докато застане в хоризонтално
положение. (Трябва да има
контакт с гайката за теглене.)
Закачете за ухото въже за теглене
или още по-добре - влекачен прът.
Ухото за теглене трябва да се
използва само за теглене, а не и
за повдигане при транспортиране
на автомобила.
След приключване на тегленето,
поставете обратно капачката.

Грижи за външността

Карайте бавно. Карайте плавно.

Грижи за външния вид

Прекомерно голямата
теглителна сила може да
повреди автомобила.

Ключалки
Ключалките са гресирани още в
завода с висококачествена смазка
за ключалки. Използвайте
размразяващи препарати само
при крайна необходимост, тъй
като те премахват смазката и
влошават функционирането на
ключалките. След използване на
препарати за размразяване,
смажете отново ключалките в
сервиз.

Измиване
Боята на автомобила е подложена
на въздействието на околната
среда. Редовно измивайте и
пастирайте автомобила. Когато
използвате автомивки, избирайте
програма, която включва
пастиране.
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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,
напр. багажник на покрива 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 изплакнете и подсушете
автомобила с гюдерия.
Изплаквайте гюдерията често.
Използвайте отделни гюдерии за
боята и стъклата: остатъците от
вакса върху прозорците влошават
видимостта.
Не използвайте твърди предмети
за премахване на петна от смола.
За боядисаните повърхности
използвайте спрей за премахване
на петна от смола.

Външни светлини
Стъклата на предните фарове и
останалите светлини са направени
от пластмаса.
Не използвайте абразивни или
разяждащи препарати, не
използвайте стъргалка за лед, и не
ги почиствайте на сухо.

Когато почиствате наслагания,
мазни петна или смола от
външните светлини или лещи на
фаровете, използвайте хладка
вода, мек парцал и сапун за миене
на автомобили.
Почистването със сух парцал
може да повреди външните
светлини или лещите на
фаровете.
Не почиствайте външните
светлини с агресивна течност за
измиване на автомобили.
Използвайте използването на
опасен почистващ препарат при
включени светлини. Възникналата
химическа реакция може да
доведе до спукване на лещите на
фаровете.

Спазване на инструкциите за
измиване на автомобила
Спазвайте инструкциите за
измиване на автомобила, като
използвате мек измиващ препарат.
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Неспазването на инструкциите за
измиване на автомобила може да
доведе до до напукване на
микролещите и заваръчните шевове.
За измиване на автомобила никога
не използвайте изброените
по-долу разредители.
• Ацетон
• Бензол
• Толуол
• Ксилол
• Разредител

Полиране и пастиране
Пастирайте автомобила редовно
(най-късно, когато водата
престане да формира капки по
боята). В противен случай боята
ще пресъхне.

Пластмасовите елементи на
каросерията не бива да се
пастират и полират.

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

Полирането е необходимо само,
когато боята потъмнее или върху
нея има твърди отлагания.

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.

Полирането на боята със силикон
образува защитен филм, който
прави пастирането излишно.

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

Колела (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.

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

Внимание относно
допълнителния комплект на
каросерията, монтиран на
автомобила
Внимавайте с допълнителния
комплект на каросерията,
монтиран на автомобила.
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• При теглене на автомобила
внимавайте въжето за теглене
да не причини счупване или
повреждане на каросерията.
Теглете колата след като
свалите долния капак на
бронята, ако е необходимо.
• Допълнително внимание
трябва да се обърне и на
малкия пътен просвет, когато
шофирате, и по специално на
легналите полицаи,
бордюрите, местата за
паркиране и др.
• Използвайте подпора при
повдигане, за да се уверите, че
няма да настъпят повреди при
допир с комплекта на
каросерията.
• Използвайте автомобил на
пътна помощ с подвижна
платформа, за да избегнете
повреди по каросерията и
счупване при теглене на
автомобила.

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
Периодично измивайте с
обикновена вода тези
замърсители от шасито на
автомобила.
Почиствайте внимателно местата,
където се събират кал и други
мръсотии. Разбийте натрупаните в
затворени пространства
наслагвания, преди да ги измиете
с вода.
Сервизно обслужване на
газовия амортисьор на
багажната врата
Визуално проверете газовия
амортисьор, ако е оборудван, за

признаци на износване, пукнатини
или друга повреда. Проверете
дали газовият амортисьор
задържа в отворена позиция.
Свържете се с вашия дилър, ако е
необходимо сервизно обслужване.

Грижи за интериора
Интериорът ще продължи да
изглежда добре, ако се почиства
често. Прах и мръсотия може да
се натрупа върху тапицерията и да
причини повреждане на мокета,
тъканите, кожата и пластмасовите
повърхности. Петната трябва да
се отстранят бързо, тъй като
прекомерната топлина може да ги
направи устойчиви.
Светлите интериори може да
изискват по-често почистване.
Вестници и дрехи, които могат да
боядисат домашните мебели,
могат да боядисат и интериора.
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Отстранете прахът от малките
бутони и копчета с малка, мека
четка.
При почистване на интериора
използвайте само почистващи
средства, специално
предназначени за повърхностите,
които ще почиствате.
Използването на почистващи
препарати, които не са
предназначени за повърхностите,
които ще почиствате, може да
доведе до крайно увреждане на
интериора. Нанесете почистващ
препарат директно върху
почистващата кърпа, за да
избегнете прекомерно
напръскване. Незабавно
отстранете прекомерното
количество почистващ препарат от
другите повърхности.
Забележка
Използването на абразивни
почистващи препарати при
почистване на стъклените

повърхности на автомобила
може да доведе до надраскване
на стъклото и/или да причини
увреждане на размразителя на
задния прозорец. При
почистване на стъклата на
автомобила използвайте само
мека кърпа и препарат за
почистване на стъкла.
Почистващите препарати може да
съдържат разтворители, които да
се натрупат в интериора.
Преди да използвате почистващи
препарати, прочетете и спазвайте
всички указания за безопасност
върху етикета. Докато почиствате
интериора, проветрявайте чрез
отваряне на вратите и прозорците.

Не почиствайте интериора,
използвайки следните
почистващи препарати и
техники:
• Никога не използвайте нож или
остър предмет, за да
премахнете петно от която и да
е интериорна повърхност.
• Никога не използвайте твърда
четка. Тя може да причини
повреда.
• Никога не прилагайте силен
натиск или агресивно търкане с
кърпа за почистване.
Използването на силен натиск
може да повреди интериора и
не подобрява ефективността
на отстраняване на петното.
• Избягвайте перилни препарати
или препарати за миене на
съдове. Използването на
твърде много сапун ще остави
ивици, които ще привличат
мръсотията. Използвайте дамо
меки сапуни с натурално pH.
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• Не напоявайте тапицерията с
препарат при почистване.
• Почистващите препарати,
които съдържат разтворители,
могат да повредят интериора.

Тъкани/Мокет
Използвайте прахосмукачка с мека
четка, за да отстраните праха и
грубата мръсотия. Вакуумната
приставка с въртящи се четки на
входа може да се използва само
по мокета на пода и мокетните
килимчета на пода. При петно,
винаги се опитвайте да го
премахнете първо с обикновена
вода или газирана вода.
Преди почистване, внимателно
отстранете възможно
най-голямо количество от
петното, използвайки една от
следните техники:
• За течности: леко попийте
останалата петно с хартиена
кърпа. Оставете петното да
попие в хартиената кърпа,
докато вече не може да се
отстрани.

• За твърди и сухи петна:
отстранете възможно
най-голямо количество и след
това почистете с
прахосмукачка.
За да почистите:
1. Намокрете чист бял парцал без
власинки с вода или газирана
вода.
2. Отстранете излишната влага.
3. Започнете от края на петното и
леко търкайте към центъра.
Продължете с почистването,
използвайки чистата част на
кърпата.
4. Продължете да търкате леко
замърсената площ.
5. Ако петното не е напълно
премахнато, използвайте мек
сапунен разтвор и повторете
процеса на почистване с
обикновена вода.
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Ако някое от петната не може да
се отстрани, може да се наложи
използването на специален
почистващ препарат за тъкани или
препарат за отстраняване на
петна. Тествайте малка скрита
зона за цветоустойчивост, преди
да използвате специален
почистващ препарат или препарат
за отстраняване на петна. Ако
някоя локално почистена зона ще
си личи след това, почистете
цялата повърхност.
Хартиената кърпа може да се
използва за попиване на излишната
влага от тъканите или мокета след
приключване на почистването.

Внимание
Затваряйте самозалепващите се
(тип Velcro) закопчалки по
дрехите, тъй като в отворено
състояние те могат да повредят
тапицерията на автомобила.

(Обработена) кожа
Кожата, и в частност по-светлата
кожа, се нуждае от по-често
почистване, за да се предотврати
натрупването на прах, мръсотия и
оцветяване от други предмети,
така че те да не останат постоянни
петна.
За да премахнете прахът, можете
да използвате мека кърпа,
напоена с вода.
Ако е необходимо по-щателно
почистване, можете да използвате
мека кърпа, напоена със сапунен
разтвор. Оставете кожата да
изсъхне сама.
Не третирайте кожата с топлина,
пара, петна за отстраняване на
петна или боя за обувки. Много
специални почистващи препарати
за кожа и тъкани се продават като
средства за запазване и защита на
кожата, но те могат трайно да
променят външния вид и мекотата
й и затова използването им не е
препоръчително. За почистване на

интериора не използвайте
продукти на базата на силикон или
восък или такива, съдържащи
органични разтворители,
предавайки му неравномерен
блясък.
Приборен панел, винил и други
пластмасови повърхности
За да премахнете прахът, можете
да използвате мека кърпа,
напоена с вода.
Ако е необходимо по-щателно
почистване, можете да използвате
мека кърпа, напоена със сапунен
разтвор, за да отстраните нежно
праха и мръсотията. Никога не
използвайте препарати за
отстраняване на петна за
почистване на пластмасовите
повърхности.
Много специални почистващи
препарати се продават като
средства за запазване и защита на
пластмасовите повърхности, но те
могат трайно да променят
външния вид на и усещането за
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интериор и затова използването
им не е препоръчително. За
почистване на интериора не
използвайте продукти на базата на
силикон или восък или такива,
съдържащи органични
разтворители, предавайки му
неравномерен блясък.
Някои специални продукти могат
да увеличат блясъка на приборния
панел. Увеличаването на блясъка
може да предизвика дразнещи
отражения в предното стъкло и,
при определени условия, дори да
намали видимостта през него.
Забележка
Ароматизаторите съдържат
разтворители, които могат да
причинят повреждане на
пластмасовите и боядисаните
повърхности.

Следвайте инструкциите на
производителите при
използване на ароматизатори в
автомобила. Ако
ароматизаторът влезе в контакт
с боядисана или пластмасова
повърхност, подсушете
незабавно с мека кърпа.
Щени, причинени от
използването на ароматизатори,
няма да бъдат покрити от
гаранцията на автомобила.

Грижа за предпазните колани
Пазете предпазните колани чисти
и сухи.

{Предупреждение
Не избелвайте или боядисвайте
предпазните колани.
Това може сериозно да ги
отслаби. В случай на
катастрофа може да не са в
състояние да осигурят
адекватна защита.
Почиствайте предпазните
колани само с мек сапун и
хладка вода.
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Пластмасови и гумени части
Пластмасовите и гумените части
могат да се почистват със същия
препарат използван за почистване
каросерията на автомобила.
Използвайте препарат за
интериор на автомобили, ако е
необходимо. Не използвайте
никакви други препарати. Особено
избягвайте използването на
разтворители и бензин. Не
използвайте почистващи
средства, работещи със струя под
високо налягане.

Мокетни килимчета на пода
{Предупреждение
Ако мокетното килимче на пода е
с грешен размер или не е
поставено правилно, то може да
пречи на педала на газта и/или
спирачния педал.
Взаимодействието с педалите
може да доведе до нежелано
ускорение и/или увеличаване на
спирачния път, което да причини
катастрофа и телесна повреда.
Уверете се, че мокетното килимче
на пода не пречи на педала на
газта или спирачния педал.

Използвайте следните указания
за правилно използване на
мокетното килимче на пода:
• Оригиналните мокетни
килимчета на пода са
проектирани за вашия
автомобил. Ако мокетните
килимчета на пода се нуждаят
от смяна, препоръчително е
закупуването на мокетни
килимчета на пода, одобрени
от General Motors.
Неоригиналните мокетни
килимчета на пода могат да не
паснат и може да да си
взаимодействат с педала на
газта и спирачния педал.
Винаги проверявайте дали
мокетните килимчета на пода
не си взаимодействат с
педалите.
• Използвайте мокетното
килимче на пода с правилната
страна нагоре. Не го
обръщайте.
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• Не поставяйте нищо върху
мокетното килимче на пода от
страната на водача.
• Използвайте само едно
мокетно килимче на пода от
страната на водача.
• Не поставяйте едно върху
друго мокетни килимчета на
пода.
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Сервизно
обслужване и
поддръжка

Обща информация
Сервизна информация

План за сервизно обслужване..326

За да се осигури икономичната и
безопасна работа на автомобила,
както и да се запази стойността
му, от съществено значение е
цялата работа по техническото му
обслужване да се извършва през
определените интервали.

Препоръчани работни течности,
смазки и резервни части ...........332

Заверки

Обща информация ....................325

Заверката на сервизното
обслужване се прави в сервизната
книжка.
Датата и изминатите километри 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
План за сервизно обслужване
Сервизен интервал
Всяка 1 година / на 15 000 км (което настъпи първо)
Поддръжка I - Използвайте Поддръжка I при първото сервизно обслужване или ако преди това е била извършена
Поддръжка II
Поддръжка II - Използвайте Поддръжка II, ако предходното сервизно обслужване е било Поддръжка I.
За автомобили, оборудвани със система за следене на живота на маслото: Ако на центъра за информация на
водача (DIC) се появи код 82 и предходното сервизно обслужване е било извършено най-малко 10 месеца преди
това, тогава трябва да се извърши също и съответното техническо обслужване.
Не

Сервизно обслужване

Поддръжка I

Поддръжка II

1

Смяна на маслото и масления филтър на двигателя.

С

С

2

Проверка за течове или повреда.

П

П

3

Проверка на въздушния филтър на двигателя.

П

П

4

Проверка на износването и налягането на гумите.

П

П

5

Проверка на спирачната система.

П

П

6

Проверка нивата на охлаждащата течност на двигателя и измиващата
течност за стъклата - доливане на течност, ако е необходимо.

П

П
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Не

Сервизно обслужване

Поддръжка I

Поддръжка II

7

Проверка на компонентите на окачването и кормилната система.

П

П

8

Проверка на перата на чистачките и функционирането на външните
светлини.

П

П

9

Проверка на задвижващите ремъци.

П

П

10

Извършване на необходимото допълнително сервизно обслужване виж съответния раздел.

П

П

11

Проверка на функциите при действителни експлоатационни условия.

П

П

Поддръжка 2 - изпълнете всички видове сервизно обслужване,
описани в Поддръжка 1, плюс следното
12

Смяна на спирачната течност.

С

13

Проверка на охладителната система на двигателя.

П

14

Проверка на компонентите на предпазната система.

П

15

Проверка на компонентите на силовата верига.

П

16

Смазване на компонентите на каросерията.

П

П - Проверка на възлите и свързаните с тях части. При нужда - коригиране, почистване, доливане, настройка или смяна.
С - Смяна.

Не

Описание

Trax

17

Смяна на поленовия филтър

На 60 000 км / 2 година

18

Смяна на въздушния филтър

На 60 000 км / 4 година

19

Смяна на запалителните свещи

На 60 000 км / 4 година

20

Смяна на дизеловия горивен филтър

На 60 000 км / 2 година
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Не
21

Описание
Смяна на охлаждащата течност на
двигателя

Trax
На 240 000 км / 5 година

22

Смяна на маслото на автоматичната
скоростна кутия

Нормални условия: на всеки 150 000 км / 10 години

23

Смяна на пистовите ремъци

На 90 000 км / 10 година

24

Смяна на ангренажен(на)

Ремък На 150 000 км / 10 година

25

Смяна на ангренажен(на)

Верига На 240 000 км / 10 година

26

Проверка на хлабината на клапан за
бензинови и дизелови двигатели

На 150 000 км / 10 години

Тежки условия: на всеки 75 000 км / 5 години

Забележки под линия
Сервизна позиция

Забележка
Сменете маслото на двигателя незабавно, ако светлинният индикатор за двигателното
масло светне в клъстера с приборите.

1

2

При каране при тежки експлоатационни условия: при каране на къси разстояния, с дълги
престои на празен ход, както и при прашна обстановка, маслото и филтърът на
двигателя може да се нуждаят от по-честа смяна.
Загубата на течност в някоя от системите на автомобила може да означава проблем.
Системата трябва да се провери и ремонтира, като се провери нивото на течността. Да
се добави течност при нужда.
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Сервизна позиция

Забележка
При редовно шофиране в запрашени условия, проверявайте филтъра по-често.

3 & 17

При редовно шофиране в запрашени условия, може да се налага по-честа смяна на
филтъра.

5

Визуална проверка на спирачните тръбопроводи и маркучи за прегъване, течове,
пукнатини, протриване и др. Проверка на накладките на дисковите спирачки за износване
и на дисковете за състояние на повърхността. Проверка на накладки/обувки на барабанни
спирачки за износване или пукнатини. Проверка на други части на спирачната система,
включително барабани, цилиндри на колелата, челюсти, ръчна спирачка и др.

7

Визуална проверка на предно и задно окачване и кормилна система за повреда,
разхлабени или липсващи части или признаци на износване. Проверка на компонентите
на сервоусилвателя на волана за огъване, пукнатини, протриване и др.

8

Проверка на перата на чистачките за износване, напукване или замърсяване.
Почистване на предното стъкло и перата на чистачките, ако са замърсени. Смяна на
перата на чистачките, които са износени или повредени.

12

При работа при тежки експлоатационни условия: при каране в планински условия или
често теглене на ремарке спирачната течност може да се нуждае от по-честа смяна.

13

Визуална проверка на маркучи и смяната им, ако са напукани, раздути или с влошено
качество. Проверка на всички тръби, фитинги и скоби; смяна с оригинални части, ако е
необходимо. За да се осигури правилното функциониране, се препоръчва извършване
на тест за херметичност на охладителната система и херметизиращата капачка, както и
почистване на външността на радиатора и кондензатора на климатика.
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Сервизна позиция

Забележка

14

Проверете дали индикаторът за напомняне за предпазен колан свети и модулите на
предпазните колани работят правилно. Прегледайте за наличие на други разхлабени
или повредени части на системата на предпазните колани. Ако забележите нещо, което
пречи на предпазния колан да функционира, ремонтирайте го. Сменете всички скъсани
или протрити предпазни колани.

16

Смажете всички патрони на ключалки, панти на врати и заключалки, пантите и резетата
на капака на двигателя, пантите и резетата на капака на багажника. При често излагане
на въздействието на корозия, може да се налага по-често смазване. Ако нанесете
силиконова смазка върху уплътнителните ивици с чиста кърпа, те ще са по-дълготрайни,
ще уплътняват по-добре, няма да залепват и да скърцат.

20

Касетата на дизеловия горивен филтър може да се нуждае от по-честа смяна, според
употребата на биодизел, експлоатацията в сурови климатични условия или офроуд
шофиране или теглене на ремарке за продължително време.

Обща информация
за автоматична
скоростна кутия

Смяна на маслото и филтъра на автоматичната скоростна кутия, ако автомобилът
основно се кара при някое/някои от следните условия:
• Натоварено градско движение, където външната температура редовно достига до
32C и повече.
• По хълмист или планински терен.
• При често теглене на ремарке.
• При работа като такси, полицейски автомобил или кола за доставки.

Общо за ремъци

Визуална проверка на ремъците за протриване, прекомерни пукнатини или други
очевидни повреди. При необходимост - смяна на ремъка.
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Сервизна позиция

Забележка

Общо за всички

Проверка на всички системи за интерференция или закрепване, както и за повредени
или липсващи части. При необходимост - смяна на частите. Смяна на всички прекалено
износени компоненти.

Състояние и
налягане на гумите
Геометрия на
колелата

Състоянието на гумите трябва да се преглежда преди каране, а налягането на гумите
трябва да се проверява при всяко зареждане с гориво или поне един път на месец с
манометър.
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.
 Каране при натоварено градско
движение, където външната
температура редовно достига
до 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 масла и
смазочни материали
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 чрез неговото
качество и вискозитет. "Качество"
и "Спецификация" са
еквивалентни термини в това
отношение. При избора на
двигателно масло да се има
предвид, че качеството му е
по-важно от вискозитета.
Качеството на маслото осигурява,
например, чистота на двигателя,
защита срещу износване, както и
контрол на стареенето на маслото,
докато вискозитетът дава
информация относно гъстотата на
маслото в рамките на даден
температурен обхват.

Избор на подходящо
двигателно масло
Изборът на подходящо двигателно
масло зависи от правилната
спецификация на маслото и
вискозитета му по SAE.
Използвайте и изисквайте
двигателни масла със
сертификационното означение на
dexos™. Маслата, отговарящи на
изискванията за вашия автомобил,
трябва да са със
сертификационната марка на
dexos™ върху контейнера.

Тази марка означава, че маслото е
одобрено от GM спрямо
спецификацията на dexos™.
Автомобилът ви е зареден
фабрично с dexos™ одобрено
двигателно масло.
Използвайте само двигателно
масло, одобрено спрямо
спецификацията на dexos™ или
еквивалентно двигателно масло с
подходящ вискозитет.

Качество на двигателно
масло за сервизно
обслужване
dexos 2™

C3E9006A

2398375

Ако не сте сигурни дали маслото
отговаря на спецификацията на
dexos™, консултирайте се със
сервиз.
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Използване на заместващи
моторни масла, ако dexos не е на
разположение: В случай, че няма
на разположение двигателно
масло, отговарящо на dexos, при
смяна на маслото или за
поддръжка на необходимото му
ниво, можете да използвате друго
двигателно масло, притежаващо
качествата, споменати по-горе.
Използването на масла, които не
отговарят на спецификацията на
dexos, обаче, може да доведе до
намалена мощност при дадени
условия.

Доливане на двигателно
масло
Двигателни масла от други
производители и марки могат да
се използват, ако отговарят на
необходимите условия (качество и
вискозитет).

Ако няма на разположение
двигателно масло с необходимото
качество, може да се използва
най-много 1 литър масло с
качество ACEA A3/B4, ACEA A3/B3
или ACEA C3 (само един път
между две смени на маслото).
Вискозитетът на маслото трябва
да е с необходимия коефициент.
Използването на двигателни
масла само с качество ACEA
A1/B1 или само ACEA A5/B5 е
забранено, защото при известни
експлоатационни условия след
време те могат да предизвикат
повреда на двигателя.

Вискозитет на двигателните
масла
Коефициентът на вискозитет SAE
дава информация за гъстотата на
маслото.
Всесезонното масло се
означава с две цифри:
Първата цифра, последвана от W,
означава вискозитета при ниска
температура, а втората вискозитета при висока
температура.

Добавки към двигателните
масла
Употребата на добавки към
двигателното масло може да
предизвика повреда и да анулира
гаранцията.
TEL119A

Сервизно обслужване и поддръжка 333

SAE 5W-30 е най-добрият
вискозитет за вашия автомобил.
Не използвайте масла с друг
вискозитет, като напр. SAE
10W-30, 10W-40 или 20W-50.

Първата цифра, последвана от W,
означава вискозитета при ниска
температура, а втората вискозитета при висока
температура.

Работа в студено време:

Охлаждаща течност и
антифриз

В много студени райони, където
температурата пада под -25 C,
трябва да се ползва масло SAE
0W-xx. Масло с такъв вискозитет
ще помогне за по-лесното
стартиране на студен двигателя
при много ниски температури.
При избиране на масло с
подходящ вискозитет, винаги
избирайте масло, което отговаря
на спецификацията dexos™.
 До -25 C: 5W-30, 5W-40.
 До и под -25 C: 0W-30, 0W-40.
Вискозитетът SAE дава
информация за гъстотата на
маслото.
Всесезонното масло се означава с
две цифри.

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.

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

Спирачна течност
Използвайте само нашата
одобрена за този тип автомобил
спирачна течност (DOT 4).
С течение на времето спирачната
течност абсорбира влага, която
намалява ефективността на
спирачките. Затова спирачната
течност трябва да се заменя през
определените интервали.

Поддържайте достатъчна
концентрация на антифриз.

Винаги съхранявайте спирачната
течност в уплътнени съдове (за да
избегнете абсорбцията на вода).

Добавките към охлаждащата
течност, предназначени да

Внимавайте спирачната течност
да не се замърси.
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Сервизно обслужване и поддръжка

Хидравлична течност за
сервоусилвателя на волана
Използвайте само хидравлична
течност Dexron VI.

Масло за механична
скоростна кутия
Използвайте само течност ВОТ 303.

Масло за автоматична
скоростна кутия
Използвайте само хидравлична
течност Dexron VI.
Масло за предавателната кутия
(AWD)
Използвайте само синтетична
хипоидна течност 75W-90.
Масло за диференциала (AWD)
Използвайте само синтетична
хипоидна течност 75W-90.

Технически данни

Технически данни

Идентифициране
на автомобила ...........................337

Идентифициране на
автомобила

335

Идентификационна
табелка

Идентификационен номер
на автомобила (VIN)

Данни на автомобила ................338

GO3E11002A

GO3E11001A

Идентификационният номер на
автомобила (VIN) е гравиран в
центъра на преградната стена
между двигателя и пътническото
отделение.

Идентификационна табелка има
на рамката на лявата странична
врата.
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Данни на автомобила
Данни на двигателя
Търговско обозначение

1.4

1.6

1.7 Дизел

1.8

Идентификационен код на двигателя
Брой на цилиндрите

4

4

4

4

Работен обем [см3]

1364

1598

1686

1796

Мощност на двигателя [kW] при об./мин.

103 /
4900~6000

85 / 6200

96 / 4000

103 / 6200

Въртящ момент [Nm] при об./мин.

200 /
1850~4900

155 / 4000

300 /
2000~2500

178 / 3800

RON 95

RON 91

Не се предлага
за дизелови
двигатели

RON 95

Над 95 RON

Над 91RON

Не се предлага
за дизелови
двигатели

Над 95 RON

Октаново число (RON)
препоръчано

възможно

Технически данни
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Техническа характеристика
Двигател

1.7 Дизел 1.7 Дизел 1.7 Дизел

1.4

1.6

Максимална скорост [км/ч]

AWD

FWD

FWD

Механична скоростна кутия

194

173

-

-

Автоматична скоростна
кутия

1.8

1.8

FWD

AWD

FWD

AWD

186

–

183

180

–

-

183

–

180

180

Разход на гориво - Емисии на CO2
Двигател (Ръчна/Автоматична
скоростна кутия)

1.4 AWD

1.6 FWD

1.7 FWD

1.7 AWD

1.8 FWD

7,8 / -

8,3 / -

5,4 / 6,4

5,6 / -

/ 10,5

извънградско [л/100 км]

5,6 / -

5,6 / -

4,0 / 4,6

4,5 / -

/ 6,0

общо [л/100 км]

6,4 / –

6,5 / -

4,5 / 5,3

4,9 / -

/ 7,7

CO2 [г/км]

149 / -

153 / –

120 / 139

129 / -

/ 180

градско [л/100 км]
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Тегло на автомобила
Мин. Собствено тегло на автомобила с водача (75 кг)
1.7 Дизел 1.7 Дизел 1.7 Дизел

1.4

1.6

Двигател

AWD

FWD

FWD

Механична скоростна кутия

1454

1365

-

-

Автоматична скоростна
кутия

1.8

1.8
AWD

FWD

AWD

FWD

1458

–

1504

1394

–

-

1470

–

1414

1486

1.8

1.8
AWD

Макс. Собствено тегло на автомобила с водача (75 кг)
1.7 Дизел 1.7 Дизел 1.7 Дизел

1.4

1.6

Двигател

AWD

FWD

FWD

Механична скоростна кутия

1556

1467

-

-

1.4

1.6

Двигател

AWD

FWD

FWD

FWD

Механична скоростна кутия

1876

1787

1880

–

-

-

-

1892

Автоматична скоростна
кутия

FWD

AWD

FWD

1560

–

1606

1479

–

-

1572

–

1499

1571

1.8

1.8

AWD

FWD

AWD

1926

1799

–

–

1819

1891

Допустимо брутно тегло

Автоматична скоростна
кутия

1.7 Дизел 1.7 Дизел 1.7 Дизел

Технически данни
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Размери на автомобила
Дължина [мм]

4248

Широчина без външните огледала [мм]

1766

Широчина заедно с двете външни огледала [мм]

2035

Височина (без антена) [мм] без багажник на покрива

1674

Дължина на пода в багажното отделение [мм]

730 (под до облегалката на задната седалка)

Широчина на багажната врата [мм]

1001 (Широчина между арките на колелата)

Височина на багажната врата [мм]

721 (височина на прага на товарното
отделение)

Междуосово разстояние [мм]
Диаметър на завоя [м]

2555
10,9 (диаметър на завой)
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Вместимости и спецификации
Моторно масло
Двигател

1.4

1.6

1.7 Дизел

1.8

вкл. филтър [л]

4л

4,5л

5,4л

4,5л

между обозначенията MIN и MAX [л]

1л

1л

1л

1л

1.4

1.6

1.7 Дизел

1.8

53 л

53 л

52 л

53 л

Резервоар за горивото
Бензин, номинална вместимост [л]

Технически данни
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Налягане на гумите
EU 27+2 бензинови автомобили
Предна[kPa] ([psi])
4~5 лица

1~3лица
Тип

Задна[kPa] ([psi])
4~5 лица

1~3лица

COMPORT

ECO

GVW

COMPORT

ECO

GVW

205/70R 16

200(29)

270(39)

270(39)

200(29)

280(41)

280(41)

215/55R 18

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

Компактна резервна гума

420(60)

EU27+2 дизелови автомобили
Предна[kPa] ([psi])
4~5 лица

1~3Лица
Тип

Задна[kPa] ([psi])
4~5 лица

1~3Лица

COMPORT

ECO

GVW

COMPORT

ECO

GVW

205/70R 16

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

215/55R 18

240(35)

270(39)

270(39)

240(35)

280(41)

280(41)

Компактна резервна гума

420(60)
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Бензинови автомобили извън ЕС
Предна[kPa] ([psi])
4~5 лица

1~3Лица
Тип

Задна[kPa] ([psi])
4~5 лица

1~3Лица

COMPORT

ECO

GVW

COMPORT

ECO

GVW

205/70R 16

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

215/55R 18

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

Компактна резервна гума

420(60)

Информация за клиента

Информация за
клиента

Записване на данни за
автомобила и защита на личната
информация ...............................345
Записване на данни за
автомобила ................................346

Записване на данни за
автомобила и защита
на личната
информация
Записване на данни за
автомобила и защита на
личната информация
Автомобилът е оборудван с
няколко компютъра, които
записват информация за
експлоатационните му
характеристики, както и за това как
е управляван. Например,
автомобилът използва
компютърни модули за
наблюдение и управление на
двигателя и скоростната кутия, за
следене на условията за надуване
на въздушните възглавници и за
тяхното надуване при удар и, ако е
налична, изпълнява функцията
против блокиране на спирачките,
за да помогне на водача да
контролира превозното средство.
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Тези модули може да съхраняват
данни в помощ на техниците при
сервизното обслужване. Някои
модули могат да съхраняват
данни за това как се управлява
автомобилът, като например
разход на гориво или средна
скорост. Тези модули могат да
запаметяват лични
предпочитания, като например
радио настройки, положение на
седалките и температурни
настройки.
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Записване на данни за
автомобила
Записване на данни за
автомобила
Този автомобил може да е
оборудван с модул, записващ
данни в определени ситуации на
катастрофа или подобни, като
например, разгръщане на
въздушна възглавница или удар в
пътно препятствие. Тези данни
могат да помогнат да се разбере
по-добре причината и
обстоятелствата за инцидента.
Някои данни може да са свързани
с динамиката на автомобила и
работата на системите за
безопасност.
Данните може да показват:
• Как са работили различните
системи в автомобила.
• Дали коланите на водача и
пътниците са били закопчани
или не.

• Дали и кога водачът е натиснал
педала на газта и/или
спирачката.
• Колко бързо се е движил
автомобилът.
Тези данни могат да помогнат да
се разбере по-добре причината и
обстоятелствата за инцидента.
Данните може да се записват от
автомобила само, ако възникне
нетривиална ситуация на сблъсък;
не се записват данни при
нормални условия на движение и
не се записват лични данни. Други
страни, обаче, като органите на
реда, могат да комбинират
записаните данни с
идентифициращи личността
данни, събирани рутинно при
разследване на катастрофи.
За прочитане на записаните данни
е нужно специално оборудване и
достъп до автомобила или
модула. Освен от производителя
на автомобила, информацията

може да се прочете и от други
страни, като органите на реда,
които имат специалното
оборудване и достъп до
автомобила или модула.
GM няма да има достъп до тези
данни и няма да ги споделя с
други, освен: със съгласието на
собственика на автомобила или,
ако автомобилът е на лизинг, със
съгласието на лизингодателя; в
отговор на официално искане от
полицията или подобни държавни
органи; като част от защитата на
GM в съдебни процеси в процеса
на разследване; или според
изискваното от закона. Данните,
събирани или получавани от GM,
може също да се използват за
изследователските нужди на GM
или може да се предоставят на
други страни за изследователски
цели, където е установена
потребност и данните не са
свързани с конкретен автомобил
или собственик.
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