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Вовед 1

Вовед
Вовед
Вашето возило е планирана
комбинација на напредната
технологија, безбедноста,
екологијата и економичноста.
Овој Сопственички прирачник Ви ги
дава сите потребни информации за
да можете да го возите Вашето
возило безбедно и ефикасно.
Уверувајте се дека Вашите патници
се свесни за можните ризици од
несреkи и повреди што може да
произлезат од неправилната
употреба на возилото.
Секогаш морате да ги исполнувате
специфичните закони и прописи на
земјата во која се наоѓате. Тие закони
може да бидат поинакви од
информациите во овој
Сопственички прирачник.

Кога овој Сопственички прирачник
споменува посета кај автомеханичар,
го препорачуваме Вашиот Партнер
на Chevrolet сервис.
Сите Партнери на Chevrolet сервис
пружаат првокласни услуги по
пристапни цени. Искусните
механичари обучени од Chevrolet
работат според посебни упатства од
Шевролет.
Пакетот со литературата за
купувачот секогаш треба да се чува
при рака во возилото.

Користење на прирачников
 Овој прирачник ги опишува сите
опции и својства достапни за овој
модел. Извесни описи,
вклучувајkи ги оние за
функциите на екранот и
изборниците, може да не важат
за Вашето возило поради
верзијата на моделот,
спецификациите на земјата,
специјалните опреми или
додатоци.
 Поглавјето „Накратко“ kе Ви даде
првичен преглед.
 Содржината на почетокот на
прирачников и во секое поглавје
покажува каде се наоѓа
информацијата.
 Индексот kе Ви овозможи да
пребарувате специфични
информации.

2 Вовед

 Сопственичкиот прирачник ги
користи фабричните ознаки на
моторот. Соодветните
комерцијални ознаки може да се
најдат во поглавјето „Технички
податоци“.
 Податоците за насоките, на пр.
лево или десно, или напред или
назад, секогаш се однесуваат на
правецот на патувањето.
 Екраните на возилото може да не
го поддржат Вашиот конкретен
јазик.

Симболи
Повикувањата на страниците се
означуваат со 3. 3 значи „видете на
страница“.

Опасност, Предупредувања
и Вниманија
{Опасност
Текстовите обележани
со ? Опасност даваат информации
за ризикот од смртоносна повреда.
Игнорирањето на тие информации
може да го загрози животот.

{Предупредување
Текстовите обележани
со ? Предупредување даваат
информации за ризикот од несреkа
или повреда. Игнорирањето на тие
информации може да доведе до
повреди.

Внимание
Текстовите обележани со
Внимание даваат информации за
можните оштетувања на возилото.
Игнорирањето на тие информации
може да доведе до оштетување на
возилото.
Ви пожелуваме многу часови
пријатно возење
Chevrolet

Накратко 3

Накратко

Првични информации
за возењето
Отклучување на возилото

Местење на седиштата
Местење на положбата на
седиштето

Далечински управувач

MD029

ME004

Повлечете ја рачката, слизнете го
седиштето, отпуштете ја рачката.

Притиснете го копчето K.

Местење на седиштата 3 29.

Ги отклучува сите врати.
Предупредувачките трепкачи kе
трепнат двапати.

Положба на седиштата 3 28.

Далечински управувач 3 15.
Централна брава 3 17.

4 Накратко

Наслони на седиштата

Местење на потпирачите
за глава

Височина на седиштето

MD030

Повлечете го лостот, наместете ја
наваленоста и отпуштете го лостот.
Нека се заглави седиштето чујно.
Не навалувајте се на седиштето кога
го местите.

MD031

Завртете го тркалцето од
надворешната страна на седалото
додека седалото не се намести во
саканата положба.

MD025

Повлечете го потпирачот за глава
угоре.
За да се помести надолу, притиснете
ја спојката и турнете го потпирачот за
глава удолу.
Потпирачи за глава 3 27.

Накратко 5

Безбедносен ремен

Местење на ретровизорите

Странични ретровизори

Внатрешни ретровизори

MD014

MD033

Извлечете го ременот од
намотувачот, ставете го преку телото
без да се преврти и јазичето
заглевете го во патент-бравата.
Затегнувајте го ременот за скутот
редовно за време на возењето со
тргање на ременот за рамото.
Безбедносни ремени 3 31.

MD019

За намалување на отсјајот,
повлечете ја рачката од долната
страна на куkиштето на
ретровизорот.
Рачен ретровизор 3 24.

Просто поместете ја рачката за
дотерување во саканата насока за да
се наместат аглите на
ретровизорите.
Ретровизори со далечинско
управување 3 22.
Рачни ретровизори 3 22.

6 Накратко

Местење на воланот

ME013

Откочете ја рачката, наместете го
воланот, па заглавете ја рачката и
уверете се дека истата е целосно
закочена. Не го местете воланот
освен ако возилото е во мирување.

Накратко 7

Преглед на таблата со инструменти

ME074

8 Накратко

1. Ретровизори со далечинско
управување

19. Местење на воланот

2. Странични отвори за
проветрување

21. Дотерување на височината на
предните фарови

3. Лост за надворешните светла
4. Сирена, воздушно перниче за
возачот

20. Рачка за отворање на хаубата

2 : Предните фарови со средно
светло и сите горе наведени светла
се запалени.

Надворешни светла

Контроли на надворешните светла
3 77.

5. Група
6. Рачка за бришење и миење
7. Средишни отвори за
проветрување
8. Инфозабавен систем
9. Контролни сијалички
10. Предупредувачки трепкачи
11. Воздушно перниче за совозачот
12. Касета
13. Систем за контрола на
климатизацијата

MD071

14. Рачка на менувачот

Прекинувач за трепкачите

15. Педала за гас

OFF (исклучување): Сите светла се
исклучени.

16. Педал за сопирачката
17. Прекинувач за палење
18. Куплунг

; : Задните светла, светлата за
регистарските таблички и светлата
на таблата со инструменти се
запалени.

Накратко 9

Уред за префрлување помеѓу
долгото и средното светло на
предните фарови

Предупредувачки трепкачи

Трепкачи за вртење и
менување ленти

MD074
MD072

За да се префрли од средно на долго
светло, турнете ја рачката.
За да се префрли на средно светло,
турнете ја рачката повторно или
повлечете ја.
Уред за префрлување помеѓу
долгото и средното светло на
предните фарови 3 78.
Аблендирање 3 78.

MD075

Со нив се ракува со копчето |.
Предупредувачки трепкачи 3 79.

рачката угоре = десни трепкачи
рачката удолу = леви трепкачи
Трепкачи за вртење и менување
ленти 3 80.

10 Накратко

Сирена

Системи за миење и
бришење

За единечно бришење кога
бришачите на шофершајбната се
исклучени, нежно помрднете ја
рачката кон положбата INT и
отпуштете ја.

Бришач на шофершајбната

Бришење/миење на шофершајбната
3 60.

Миење на шофершајбната

ME015

Притиснете го Y
ME016

OFF (исклучување) : Системот е
исклучен.
INT : Работење со прекини.
LO : Постојано бришење, бавно.
HI : Постојано бришење, брзо

ME017

Повлечете ја рачката.

Накратко 11

Ретровизори со греење 3 23.

„Миење на шофершајбната“ под
„Бришење/миење на
шофершајбната“ 3 60.

„Одмаглување и одмрзнување на
прозорците“ под „Систем за контрола
на климатизацијата“ 3 104.

Греење на задното стакло /
Одмрзнување на бришачот на
шофершајбната 3 26.

Течност за миење 3 137.

Одмаглување и одмрзнување
на прозорците

Контрола на
климатизацијата

Менувач
Рачен менувач

Греење на задното стакло,
греење на страничните
ретровизори

ME035

Притиснете го копчето 5.

MD023

Со греењето се ракува со
притиснување на копчето =.

„Одмрзнување и одмаглување на
шофершајбната“ под „Систем за
греење и проветрување“ 3 97.
„Одмаглување на шофершајбната“
под „Систем за климатизација“ 3 100.

MD105

Рикверц: кога возилото е во
мирување, притиснете го куплунгот и
ставете во рикверц.

12 Накратко

Ако менувачот не влезе во рикверц,
ставете ја рачката во лер, отпуштете
го куплунгот и повторно притиснете
го; потоа повторете го ставањето во
рикверц.
Рачен менувач 3 116.

 Проверете го функционирањето
на сопирачките при мала брзина,
особено ако сопирачките се
мокри.

Палење на моторот со
прекинувачот за палење

 Свртете го клучот во положбата
3, притиснувајkи ги куплунгот и
ножната сопирачка, па отпуштете
ги кога kе проработи моторот.
Пред да запалите повторно или за да
се изгасне моторот, вратете го клучот
на 0.

Поаѓање
Проверете ги пред да појдете

Паркирање

 Притисокот во гумите и нивната
состојба.
 Нивоата на моторното масло и на
течностите.
 Сите прозорци, ретровизори,
надворешни светла и регистарски
таблички, дали се чисти, да нема
снег и мраз на нив, и дали
функционираат.
 Правилна положба на седиштата,
безбедносните ремени и
ретровизорите.

 Не давајте гас

MD098

 Свртете го клучот во положбата
1. Малку помрднете го воланот за
да се ослободи бравата на
воланот
 Рачен менувач: ракувајте со
куплунгот

 Секогаш затегнувајте ја рачната
сопирачка без да го притиснете
копчето за ослободување.
Затегнувајте ја колку што може
поцврсто на удолнини или
угорници. Притиснете ја ножната
сопирачка истовремено за да се
намали работната сила.
 Исклучете го моторот и
палењето. Свртете го воланот
додека не се заглави бравата на
воланот.

Накратко 13

 Ако возилото е на рамна
површина или угорница, ставете
во прва брзина пред да го
исклучите палењето. На угорници
свртете ги предните тркала
настрана од работ на тротоарот.
Ако возилото е на удолнина,
ставете во рикверц пред да го
исклучите палењето. Свртете ги
предните тркала кон работ на
тротоарот.
 Затворете ги прозорците.
 Заклучете го возилото и
активирајте го системот за
тревожење при кражба.
 Не паркирајте го возилото на
лесно запалива површина.
Високата температура на
системот на ауспухот може да ја
запали површината.
 Вентилаторите на ладилникот
може да работат и по гаснењето
на моторот.
Клучеви 3 15.

Меморија
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Клучеви, врати и
прозорци

Клучеви, брави

Далечински управувач

Клучеви
Резервни клучеви

Клучеви, брави ................................ 15
Врати ................................................ 19
Безбедност на возилото ................. 21
Странични ретровизори.................. 22
Внатрешни ретровизори ................. 24
Прозорци.......................................... 24

Бројот на клучот е даден на етикета
која се вади.
Бројот на клучот треба да се наведе
кога се нарачуваат резервни клучеви,
бидејkи тој е компонента на системот
на имобилизаторот.
„Брава“ под „Надворешна нега“
3 168.

ME002

Се користи за ракување со:
 Централната брава
Далечинскиот управувач има
приближен опсег до 20 метри.
Врз овој опсег може да делуваат
надворешни влијанија.
Предупредувачките трепкачи го
потврдуваат работењето.

16 Клучеви, врати и прозорци

Ракувајте со него внимателно,
штитете го од влага и високи
температури и избегнувајте
непотребно ангажирање.

Замена на батеријата на
далечинскиот управувач

1. Извадете го шрафот од задниот
дел на капакот.

Заменете ја батеријата штом
приметливо намален е опсегот.

2. Отворете го капакот на
предавателот.

Дефект

Батериите не му припаѓаат на
домашниот отпадок. Тие треба да се
фрлат кај соодветен пункт за
собирање на отпадоци за
рециклирање.

3. Извлечете го уредот на
предавателот од капакот и
претпазливо откачете ја
налепницата од уредот и чувајте
ја истата на чисто место.

Ако со системот на централната
брава не може да се работи со
далечинскиот управувач, причината
може да биде следното:

4. Извадете ја потрошената
батерија. Не допирајте го
печатеното коло со другите
делови.

 Опсегот е пречекорен,
 Напонот во батеријата е
пренизок,
 Често, повеkекратно работење со
далечинскиот управувч додека не
е во опсегот што kе побара
повтроно синхронизирање,

5. Ставете ја новата батерија.
Уверете се дека негативната
страна (-) стои долу кон базата.
6. Закачете ја налепницата и
ставете го уредот на
предавателот во капакот.

 Преоптоварување на системот на
централната брава поради често
ангажирање, тогаш напојувањето
се прекинува накратко,
 Пречки од посилни радио
бранови од други извори.

ME003

Забелешка
Користете CR1620 (или
еквивалентна) батерија за замена.

7. Составете го капакот на
предавателот.
8. Проверете како работи
предавателот со Вашето возило.

Клучеви, врати и прозорци 17

Внимание
Внимавајте да не ги допирате
плоснатите површини на
батеријата со голи прсти.
Допирањето kе го скрати работниот
век на батеријата.

Не ставајте тешки предмети врз
предавателот.

се наводени, избришете го со мека
крпа.

Централна брава

Потрошените литиумски батерии
може да и штетат на животната
средина.

Забелешка

Системот за централно заклучување
на вратите можете да го активирате
од возачката врата. Системов Ви
овозможува да ги заклучувате и
отклучувате сите врати од возачката
врата, користејkи го или клучот или
далечинскиот управувач без клуч
(однадвор), или копчето за
заклучување на вратите (однатре).

За да работи предавателот
правилно, следете ги следниве
инструкции:

Ако возачката врата не е правилно
заторена, системот на централната
брава нема да работи.

Не фрлајте ги со домашниот смет.

Внимавајте предавателот да не Ви
паѓа.

Далечински управувач

Чувајте го предавателот од вода и
од директна сончева светлина. Ако
предавателот

Забелешка

Следете ги локалните закони за
рециклирање во поглед на
фрлањето.

Отклучување

ME004

Притиснете го копчето K.
Ги отклучува сите врати.
Предупредувачките трепкачи kе
трепнат двапати.

18 Клучеви, врати и прозорци

Заклучување

Дефект во ситемот на
далечинскиот управувач

Далечински управувач

со вртење на клучот во бравата.
Другите врати може да се отворат со
користење на внатрешната квака.

Отклучување

Заклучување
Турнете ги навнатре копчињата за
заклучување на сите врати освен на
возачката врата. Потоа затворете ја
возачката врата и заклучете ја
однадвор со клучот.

Безбедносни брави

ME005
MD005

Притиснете го копчето Q.
Ги заклучува сите врати.
Предупредувачките трепкачи kе
трепнат еднаш.

Рачно отклучете ја возачката врата
со вртење на клучот во бравата.
Заклучување
Затворете ја возачката врата и
заклучете ја однадвор со клучот.

Дефект во централната брава
Отклучување
Рачно отклучете ја возачката врата

MD006

Клучеви, врати и прозорци 19

Внимание
Не ја влечете внатрешната рачка
на вратата додека безбедносната
брава за деца е поставена во
положбата LOCK (заклучување).
Така може да ја оштетите
внатрешната рачка на вратата.

За да ја откажете безбедносната
брава на вратите за деца, поместете
ја рачката надолу во положбата за
отклучување.

Врати
Задна врата
Отворање

{Предупредување
Користете ги безбедносните брави
за деца на вратите кога и да седат
деца на задните седишта.
За да ја затворите безбедносната
брава на вратите за деца, поместете
ја рачката нагоре во положбата за
заклучување.
За да отворите некоја задна врата
кога е активирана безбедносната
брава на вратите за деца, отклучете
ја вратата однатре и отворете ја
вратата однадвор.

ME057

За да се отвори задната врата,
вметнете го клучот во отворот за клуч
и свртете го обратно од насоката на
стрелките на часовникот. Подигнете
ја задната врата.
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{Предупредување
Не возете со отворена или
подотворена задна врата, на пр.
кога превозувате кабасти
предмети, бидејkи отровните
издувни гасови може да навлезат
во возилото.

Внимание
ME058

Исто така можете да ја отворите
задната врата со повлекување на
рачката за ослободување на задната
врата нагоре која се наоѓа близу до
возачкото седиште.

Пред да ја отворите задната врата,
проверете ги горните препреки,
како на пример врата на гаражата,
за да се избегне оштетување на
задната врата. Секогаш
проверувајте го просторот на
движењето над задната врата и
зад неа.
Забелешка
Инсталирањето на извесни тешки
додатоци врз задната врата може
да повлијае врз нејзината
способност да остане отворена.

Затворање
За да ја затворите заднат врата,
притиснете ја надолу за да се
заглави безбедно. Се заклучува
автоматски.
Внимавајте на рацете и другите
делови на телото, и на Вашите и на
други лица, да се најдат сосема
надвор од пределот на затворањето
на задната врата.
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Безбедност на возилото

Автоматско заклучување на
вратите

Сијаличка за имобилизаторот

Ако вратата не се отвори или
положбата на клучот за палење не се
наоѓа во ACC или ON во рок од 30
секунди по отклучувањето на вратите
со употреба на предавателот, сите
врати автоматски се заклучуваат.

Имобилизатор

ME006

Ако се користи невалиден клуч,
сијаличката kе трепка и возилото не
може да се запали.

Системот на имобилизаторот му
пружа дополнителна заштита од
кражба на Вашето возило во кое е
инсталиран и го спречува палењето од
страна на неовластени лица.
Валидниот клуч за возилото опремено
со систем на имобилизаторот е клуч за
палење со вграден транспондер што е
електронски кодиран. Транспондерот
е невидливо поставен во клучот за
палење.
Само валидни клучеви за палење може
да се користат за палење на моторот.
Невалидните клучеви може да ги
отворат само вратите.

Моторот е автоматски имобилизиран
откако клучот е завртен на LOCK
(заклучување) и се извадил од
бравата за палење.
Со сијаличката за имобилизаторот може да
се ракува при следниве услови:
• Ако системот на имобилизаторот
има проблем кога прекинувачот за
палење е во положбата ON
(вклучување) или START (палење),
системот на имобилизаторот има
дефект (вклучувајkи го режимот за
автоматско учење на клучот),
сијаличката за имобилизаторот kе
трепка или постојано kе свети.
• Во случај на некои европски земји
дополнително се применува
помошен имобилизатор за
подобрување на нивото на
безбедноста на возилото.
Ако модулот се замени за нов,
возилото може да не се запали.
Ако возилото не може да се
запали, или сијаличката за
имобилизаторот трепка или
свети, системот треба да го
провери овластен механичар.
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Странични ретровизори

Рачни ретровизори

Ретровизори со далечинско
управување

Конвексен ретровизор
Конвексниот страничен ретровизор
ги намалува мртвите агли. Обликот
на ретровизорот предизвикува
предметите да изгледаат помали,
што kе повлијае врз способноста за
проценување на растојанијата.

MD014

Наместете ги страничните
ретровизори така што kе можете да ја
гледате ceкoja страна од Вашето
возило, како и ceкoja страна на патот
зад Вас.
Просто поместете ја рачката за
дотерување во саканата насока за да
се наместат аглите на
ретровизорите.

ME007

Изберете го соодветниот страничен
ретровизор со притиснување на
контролата влево (L) или вдесно (R).
Потоа завртете ја контролата за да
се намести ретровизорот.
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Ретровизори што се
преклопуваат

{Предупредување

Ретровизори со греење

Секогаш имајте ги Вашите
ретровизори правилно наместени и
користете ги додека возите за
зголемување на видливоста на
предметите и другите возила околу
Вас. Не возете додека некој
страничен ретровизор е преклопен
наназад.

MD017
MD016

За безбедноста на пешаците,
страничните ретровизори kе се
извиткаат од своите вообичаени
монтажни положби ако се удрат со
доволна сила. Вратете го
ретровизорот на место со вршење
благ притисок врз куkиштето на
ретровизорот.

Со нив се ракува со притиснување на
копчето +.
Греењето работи кога работи
моторот и се исклучува автоматски
за околу
16 минути или со повторно
притиснување на копчето.
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Внатрешни
ретровизори

{Предупредување
Вашиот поглед преку ретровизорот
може да изгуби малку од јасноста
кога е наместен за ноkно гледање.

Рачен ретровизор

Прозорци
Механични прозорци

Особено внимавајте при
користењето на Вашиот внатрешен
ретровизор кога е наместен за
ноkно гледање.
Необезбедувањето на јасен поглед
назад додека се вози може да
резултира со судир
предизвикувајkи оштетување на
Вашето возило или друга
сопственост, и/или лична повреда.
MD020
MD019

За намалување на отсјајот,
повлечете ја рачката од долната
страна на куkиштето на
ретровизорот.

Прозорците на вратите може да се
отворат или затворат со рачките на
прозорците.
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Електрични прозорци

За кревање на прозорецот, подигнете
го прекинувачот.

{Предупредување

За спуштање на прозорецот,
притиснете го прекинувачот.

Внимавајте кога ракувате со
електричните прозорци. Ризик од
повреда, собено за децата.

Отпуштете го прекинувачот кога
прозорецот kе ја достигне саканата
положба.

Ако има деца на задното седиште,
вклучете го системот за
безбедноста на деца за
електричните прозорци.

{Предупредување

Внимавајте многу на прозорците
кога ги затворате.
Уверете се дека ништо не
приклештат додека се движат.

MD021

Со електричните прозорци може да
се ракува кога е вклучено палењето.
Управувајте со прекинувачот за
соодветниот прозорец со притискање
за отворање, а со повлекување за
затворање.

Ракување
Со електричните прозорци може да
ракувате кога палењето е вклучено
(ON) со користење на прекинувачите
за електричните прозорци на
облогата од секоја врата.

Деловите на телото што штрчат од
возилото може да ги удрат
предмети кои се разминуваат.
Држете ги сите делови на телото
внатре во возилото.
Децата може да ги активираат
електричните прозорци и да се
заглават во нив.
Не оставајте клучеви или, пак, деца
без надзор во Вашиот автомобил.
Може да настапи сериозна повреда
или смрт поради неправилната
употреба на електричните
прозорци.
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Систем за безбедноста на деца
за задните прозорци

Греење на задното стакло /
Одмрзнување на бришачот
на шофершајбната

Внимание
Не користете остри алати или
абразивни средства за чистење на
прозорци од шофершајбната или
задното стакло на Вашето возило.
Не гребете ги и не оштетувајте ги
жиците на одмрзнувањето кога ја
чистите или работите околу
шофершајбната или задното стакло.

Штитници за сонце
MD022

Притиснете го прекинувачот v за
деактивирање на електричните
прозорци на задните врати. За
активирање притиснете го v
повторно.

MD023

Со него се ракува со притиснување
на копчето +.
Греењето работи кога работи
моторот и се исклучува автоматски
за околу
16 минути или со повторно
притиснување на копчето.

Штитниците за сонце може да се
преклопат надолу или свртат
настрана да се спречи отсјајот.
Ако штитниците за сонце имаат
вградени огледала, капаците на
огледалата треба да бидат
затворени за време на возењето.

{Предупредување
Не го ставајте штитникот за сонце
така да ја прикрива видливоста на
патот, сообраkајот или другите
предмети.
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Седишта, потпирачи

Потпирачи за глава
Потпирачи за глава

Потпирачи за глава ......................... 27
Предни седишта .............................. 28
Безбедносни ремени....................... 31
Систем на воздушни перничиња.... 35
Системи за врзување на деца........ 42

Положба
{Предупредување
Возете само кога потпирачот за
глава е наместен во правилната
положба.
Извадените или неправилно
наместените потпирачи за глава
може да резултираат со сериозни
повреди на главата или на вратот
во случај на судир.
Уверувајте се дека потпирачот за
глава е наместен пред возењето.

MD024

Средината на потпирачот за глава
треба да биде во висина на очите.
Ако тоа не е возможно за особено
високи луѓе, наместете го во
највисоката положба, а за пониски
луѓе наместете го во најниската
положба.

28 Седишта, потпирачи

Потпирачи за глава на
предните седишта

Потпирачи за глава на задните
седишта

Предни седишта

Местење на височината

Местење на височината

Положба на седиштата
{Предупредување
Возете само со правилно
наместено седиште.

MD025

MD027

Повлечете го потпирачот за глава
угоре.

Повлечете го потпирачот за глава
угоре.

За да се помести надолу, притиснете
ја спојката и турнете го потпирачот за
глава удолу.

За да се помести надолу, притиснете
ја спојката и турнете го потпирачот за
глава удолу.

Вадење

Вадење

Притиснете ги спојките и повлечете
го потпирачот за глава нагоре.

Притиснете ги спојките и повлечете
го потпирачот за глава нагоре.

MD028
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 Седете така што задникот kе Ви
биде колку е можно поназад до
потпирачот за грб. Наместете го
растојанието помеѓу седиштето и
педалите така што Вашите нозе
kе бидат малку свиткани кога ги
нагазнувате педалите. Лизнете го
совозачкото седиште колку е
можно поназад.
 Седете така што рамената kе Ви
бидат колку е можно поназад до
потпирачот за грб. Наместете
аголот на потпирачот за грб така
што лесно kе можете да го
дофатите воланот со благо
свиткани лакти. Гледајте да има
контакт помеѓу рамената и
потпирачот за грб кога го вртите
воланот. Не го навалувајте
потпирачот за грб премногу
назад. Препорачуваме
максимален агол од околу 25.
 Местење на воланот. Местење на
воланот 3 59.

 Наместете ја височината на
седиштето доволно висока да
имате добра видливост од сите
страни и на сите инструменти на
екранот. Би требало да има
слободен простор од најмалку
една рака помеѓу Вашата глава и
поставата на потпирачот за
глава. Колковите би требало да
лежат леко врз седиштето без да
го притискаат него.
 Наместете го потпирачот за
глава. Потпирачи за глава 3 27.
 Наместете ја височината на
безбедносниот ремен.
„Дотерување на височината за
возачот“ под „Трикратно
прицврстени безбедносни
ремени“ 3 33.

Местење на седиштата
{ Опасност
Не седете поблиску од 25 см
(10 инчи) до воланот за да се
овозможи безбедно отворање на
воздушното перниче.

{Предупредување
Никогаш не ги местете седиштата
додека возите бидејkи тие може да
се движат неконтролирано.
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Местење на положбата на
седиштето

Потпирачи за грб на седиштата

MD030
MD029

Повлечете ја рачката, слизнете го
седиштето, отпуштете ја рачката.

Повлечете го лостот, наместете ја
наваленоста и отпуштете го лостот.
Нека се заглави седиштето чујно.
Не навалувајте се на седиштето кога
го местите.

Височина на седиштето

MD031

Завртете го тркалцето од
надворешната страна на седалото
додека седалото не се намести во
саканата положба.
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Предните седишта со
греење

3. За да го исклучите греењето на
седиштето, притиснете го копчето
повторно.

Безбедносни ремени
Безбедносни ремени

Долготрајната употреба на
највисоката поставка не се
препорачува за луѓе со чувствителна
кожа.
Греењето на седиштата
функционира кога работи моторот.

ME008

Копчињата за греење на седиштата
се наоѓаат во предната конзола.
За загревање на седиштето:
1. Вклучете го стартер клучот.
2. Притиснете го копчето за греење
на тоа седиште кое сакате да го
загреете.
Сијаличката во копчето kе се
запали.

MD033

Ремените се закочуваат при нагло
забрзување или забавање на
возилото заради безбедноста на
патниците.
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{Предупредување
Пред секое патување врзете ги
безбедносните ремени.
Во случај на сообраkајка, луѓето
кои не се врзани со ремени ги
загрозуваат своите сопатници и
себеси.
Еден безбедносен ремен е
предвиден за употреба само за едно
лице едновремено. Тие не се погодни
за луѓе помали од 12 годишна
возраст или пониски од 150 см.
Периодично проверувајте ги сите
делови од системот на ремените за
оштетувања и правилна
функционалност.
Нека Ви ги заменат оштетените
компоненти. По сообраkајка, нека Ви
ги замени ремените и активираните
затегнувачи на ремените
автомеханичар.

Забелешка

Затегнувачи на ремените

Уверете се дека ремените не се
оштетени со чевлите или шилести
предмети, и не се заглавени.
Спречувајте го влегувањето на
нечистотија во механизмите за
вовлекување на ремените.
Потсетник за безбедносните
ремени >. Потсетници за
безбедносните ремени 3 69.

Ограничувачи на силата на
ремените
Во предните седишта притисокот врз
телото се намалува со постепеното
ослободување на ременот при судир.

MD034

Во случај на фронтален, страничен
или судир со удар одзади од
одредена тежина, предните
безбедносни ремени се затегнуваат.
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{Предупредување
Неправилното ракување (на пр.
вадење или монтирање на
ремените или нивните патентбрави) може да ги активира
затегнувачите на ремените со
ризик од повреда.
Активирањето на затегнувачите на
ремените се

Забелешка
Не закачувајте или ставајте опреми
или други предмети коишто може
да му пречат на работењето на
затегнувачите на ремените.

Трикратно прицврстени
безбедносни ремени
Местење

Не вршете никакви преиначувања
на компонентите на затегнувачите
на ремените бидејkи тоа kе ја
поништи сообраkајната дозвола на
возилото.

означува со светење на контролната
сијаличка 9.
Светло за воздушните перничиња и
затегнувачите на безбедносните
ремени 3 70.
Активираните затегнувачи на
ремените треба да ги замени
автомеханичар. Затегнувачите на
ремените може само еднаш да се
активираат.

MD035

Извлечете го ременот од
намотувачот, ставете го преку телото
без да се преврти и јазичето
заглевете го во патент-бравата.
Затегнувајте го ременот за скутот
редовно за време на возењето со
тргање на ременот за рамото.
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Дотерување на височината за
возачот

Вадење

MD036

Лабавите или широките облеки го
спречуваат ременот да се намести
припиен. Не ставајте предмети, како
на пример чантички или мобилни
телефони помеѓу ременот и Вашето
тело.

{Предупредување
Ременот не смее да лежи врз тврди
или кршливи предмети во џебовите
на Вашата облека.

MD038
MD037

1. Притиснете го копчето.
2. Наместете ја височината и
заглавете го.
Наместете ја височината така што
ременот kе лежи преку рамото. Не
смее да лежи преку грлото или
надлактицата.
Не дотерувајте го додека возите.

За да го ослободите ременот,
притиснете го црвеното копче на
бравата на ременот.

Безбедносни ремени на
задните седишта
Трикратно прицврстениот
безбедносен ремен за задното
средишно седиште може да се
извлече од механизмот за
вовлекување само ако потпирачот за
грб е во задната положба.
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Употреба на безбедносните
ремени за време на
бременоста
{Предупредување
Ременот за скутот треба да се
намести колку е можно пониско
преку карлицата за да се спречи
притисокот врз стомакот.
Безбедносните ремени им
одговараат на сите, вклучувајkи ги
бремените жени.
Како и за сите други патници, така и
за бремените жени е поверојатно
дека сериозно kе се повредат ако не
носат безбедносни ремени.
Освен тоа, кога безбедносниот ремен
се носи правилно, поверојатно е дека
и фетусот kе биде побезбедно при
судир.

За обезбедување најголема заштита,
бремената жена треба да носи
трикратно прицврстен безбедносен
ремен.
Таа треба да го носи делот за скутот
од ременот колку е можно пониско за
време на нејзината бременост докрај.

Систем на воздушни
перничиња
Систем на воздушни
перничиња
Системот на воздушни перничиња се
состои од бројни поединечни
системи.
Кога се активираат, воздушните
перничиња се надуваат за
милисекунди. Тие исто така се
издишуваат толку бргу што честопати
не се приметува за време на судирот.
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{Предупредување
Ако се ракува со нив неправилно,
системите на воздушни перничиња може
да се активираат на експлозивен начин.
Возачот треба да седи колку е можно
поназад, а истовремено одржувајkи
контрола над возилото. Ако седите
премногу близу до воздушното перниче,
истото може да предизвика смрт или
сериозна повреда кога kе се надуе.
За максимална безбедносна заштита при
сите видови на судир, сите патници
вклучувајkи го возачот секогаш треба да
ги носат своите безбедносни ремени за
да се сведе ризикот од тешка повреда
или смрт на минимум во случај на судир.
Не седете и не наведнувајте се
непотребно близу до воздушното
перниче додека возилото е во движење.
Воздушното перниче може да
предизвика гребнатини на лицето или на
телото, повреда од скршени стакла или
изгореници од експлозија додека
воздушното перниче се отвора.

Забелешка
Контролната електроника на
системите на воздушни перничиња
и на затегнувачите на ремените се
наоѓаат во пределот на средишната
конзола. Не ставајте никакви
магнетни предмети во тој предел.
Не лепете ништо на капаците на
воздушните перничиња и не
прекривајте ги со други материјали.
Секое воздушно перниче се активира
само еднаш. Активираните воздушни
перничиња нека Ви ги замени
автомеханичар.
Не вршете никакви преиначувања на
системот на воздушни перничиња
бидејkи тоа kе ја поништи
сообраkајната дозвола на возилото.
Во случај на активирањето на
воздушно перниче нека Ви ги
извади воланот, таблата со
инструменти, сите облоги,
кедерите на вратите, рачките и
седиштата автомеханичар.

Кога се активира некое воздушно
перниче, може да има гласен шум и
чад. Тие услови се вообичаени и не
се опасни, но во некои случаи може
да ја иритираат кожата на патникот.
Ако иритацијата продолжува,
контактирајте со лекар.

{Опасност
Никогаш не им дозволувајте на
деца или бебиња, бремени жени,
стари и болни лица да седат во
совозачкото седиште опремено со
воздушни перничиња.
Покрај тоа, не возете кога на него е
монтирано седиште за бебе. Во
случај на сообраkајка, ударот од
надуеното воздушно перниче може
да предизвика повреда на лицето
или смрт.
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ВНИМАНИЕ
Ако возилото се удри со џомби или
предмети на неасфалтирани
коловози или тротоари,
воздушното перниче може да се
надуе. Возете полека по
површините кои не се предвидени
за автомобилски сообраkај за да се
спречи ненамерното активирање
на воздушните перничиња.
Сијаличка 9 за системите на
воздушните перничиња.
Светло за воздушните перничиња и
затегнувачите на безбедносните
ремени 3 70.

Систем на предни воздушни
перничиња
Системот на предните воздушни
перичиња се состои од едно
воздушно перниче во воланот и едно
во таблата со инструменти на
страната на совозачот. Тие се
познаваат по зборот AIRBAG.

ME066

Системот на предни воздушни
перничиња се активира во случај на
сообраkајка од определена тежина
во насликаниот предел. Палењето
треба да биде вклучено.
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{Предупредување

Систем на странични
воздушни перничиња

Оптимална заштита се обезбедува
само кога седиштето е во
правилната положба.
Положба на седиштата 3 28.
Чувајте го пределот во којшто се
надува воздушното перниче
слободен од препреки.

MD039

Движењето на патниците од
предните седишта нанапред се
забава и со тоа значајно се намалува
ризикот од повреда на горниот дел
од телото и на главата.

Носете го безбедносниот ремен
правилно врзан. Дури тогаш може
воздушното перниче да Ве
заштити.
MD040

Системот на страничните воздушни
перничиња се состои од воздушно
перниче во потпирачот за грб на
секое предно седиште.
Тоа се познава по зборот AIRBAG.
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Забелешка
Само такви заштитни навлаки за
седиштата употребувајте кои биле
одобрени за Вашето возило.
Внимавајте да не ги прекриете
воздушните перничиња.

{ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ME067

Системот на странични воздушни
перничиња се активира во случај на
сообраkајка од извесна тежина.
Палењето треба да биде вклучено.

MD041

Ризикот од повреда на горниот дел
од телото и на карлицата во случај на
страничен судир е значително
намален.

{Предупредување
Чувајте го пределот во којшто се
надува воздушното перниче
слободен од препреки.

Децата кои седат во близина на
некое странично воздушно перниче
може да бидат во опасност од
сериозна или смртоносна повреда
ако воздушното перниче се отвори,
особено ако главата, вратот или
градите на детето се близу до
воздушното перниче за време на
отворањето.
Никогаш не му дозволувајте на
Вашето дете да се потпре на
вратата или близу до модулот на
воздушното перниче.
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Систем на завесни
воздушни перничиња

ME067

MD042

Системот на завесни воздушни
перничиња се состои од воздушно
перниче во рамката на покривот на
секоја страна. Тоа се познава по
зборот AIRBAG на столбовите на
покривот.

Системот на завесни воздушни
перничиња се активира во случај на
сообраkајка од извесна тежина.
Палењето треба да биде вклучено.

MD043

Ризикот од повреди на главата во
случај на страничен удар е
значително намален.
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{Предупредување

{Предупредување

Чувајте го пределот во којшто се
надува воздушното перниче
слободен од препреки.

Деактивирајте го системот на
воздушни перничиња за совозачот
кога на совозачкото седиште седи
дете.

Куките на рачките во рамката на
покривот се погодни само за
бесење на полесни облеки без
закачалки. Не чувајте никакви
предмети во тие облеки.

Прекинувач за вклучување и
исклучување на воздушните
перничиња
Системот на предните воздушни
перничиња за совозачкото седиште
треба да се деактивира ако постои
потреба од монтирањето на систем
за врзување на деца врз тоа
седиште. Системот на завесните
воздушни перничиња, затегнувачите
на ремените и сите системи на
воздушните перничиња за возачот kе
останат активни.

Активирајте го системот на
воздушни перничиња за совозачот
кога има возрасен човек на
совозачкото седиште.
ME009

Системот на воздушните перничиња
за совозачот може да се деактивира
преку една брава од страната на
таблата со инструменти, видлива е
кога совозачката врата е отворена.

Користете го клучот за палање за да
ја изберете положбата:
U off (исклучено) = воздушните
перничиња за совозачот се
деактивирани и нема да се надујат во
случај на судир. Контролната
сијаличка U за исклучување свети
непрекинато. Може да се инсталира
систем за врзување на деца во
согласност со табелата.
V on (вклучено) = воздушните
перничиња за совазочот се активни.
Не смеат да се инсталираат системи
за врзување на деца.
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Системи за врзување
на деца
Системи за врзување на
деца
Го препорачуваме GM системот за
врзување на деца кој е штелуван
специфично кон возилото.

ME010

Се додека не е запалена контролната
сијаличка U за исклучување,
системите на воздушните перничиња
за совозачкото седиште kе се надујат
во случај на судир.
Состојбата менувајте ја само кога
возилото застана и палењето е
исклучено.
Состојбата останува до следната
промена. Контролна сијаличка за
деактивирање на воздушните перничиња.
Светло за вклучување и исклучување
на воздушните перничиња 3 70.

Кога се користи систем за врзување
на деца, обрнете внимание на
следните упатства за употреба и
инсталација, и на оние приложени со
системот за врзување на деца.
Секогаш исполнувајте ги локалните
или државните прописи. Во некои
држави, употребата на системи за
врзување на деца е забранета на
извесни седишта.

{Предупредување
Кога се користи систем за
врзување на деца на совозачкото
седиште, системите на воздушните
перничиња за совозачкото седиште
треба да бидат деактивирани; ако
не се, отворањето на воздушните
перничиња претставува ризик од
смртоносна повреда на детето.
Тоа е особено така ако се користат
системи за врзување на деца со
поглед наназад на совозачкото
седиште.

Седишта, потпирачи 43

Избирање на правилниот
систем
Вашето дете треба да патува
свртено назад во возилото до колку е
можно постара возраст. Време е да
се смени системот кога главата на
детето веkе не може правилно да се
потпира во висина на очите.
Вратните прешлени на детето се
уште се многу слаби и при
сообраkајка трпат помал стрес ако
детето седи во полулегната положба
свртено назад отколку кога седи
исправено.
Децата помали од 12 години или
пониски од 150 см смеат да патуваат
само во соодветни детски
безбедносни седишта.
Никогаш не го држете детето в раце
додека се возите во возилото. Детето
kе стане претешко за држење в раце
во случај на судир.
Кога возите деца, користете таков
систем за врзување на деца кој е
погоден за тежината на детето.

Уверете се дека системот за
врзување на деца што има да се
инсталира е компатибилен со
моделот на возилото.

Ве молиме да се уверите дека
бебињата и децата се седнати на
задните седишта со употребата на
системи за врзување на деца.

Уверете се дека местото за
монтирање на системот за врзување
на деца во возилото е правилно.

Додека детето не може да ги
користи безбедносните ремени, Ве
молиме да одберете систем за
врзување на деца кој е погоден за
неговата возраст и уверете се дека
детето е врзано со него. Ве
молиме да ги видите упатствата за
соодветните производи во врска со
системите за врзување на деца.

Дозволувајте им на деца да
влегуваат во возилото и да
излегуваат од него само од таа
страна на којашто нема сообраkај.
Кога системот за врзување на деца
не е во употреба, прицврстете го
седиштето со безбедносен ремен
или извадете го од возилото.
Забелешка
Не лепете ништо на системите за
врзување на деца и не покривајте
ги со други материјали.
Таквиот систем за врзување на
деца кој бил изложен на притисок
при сообраkајка треба да се
замени.
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Места за монтирање на системот за врзување на деца
Дозволени можности за монтирање на систем за врзување на деца
На совозачкото седиште
Класа по тежина и возраст

активирано
деактивирано
воздушно перниче воздушно перниче

На надворешните
задни седишта

На средишното
задно седиште

Група 0: до 10 кг
или приближно 10 месеци

X

U1

U2

U

Група 0+: до 13 кг
или околу 2 години

X

U1)

U2)

U

Група I: 9 до 18 кг
или околу 8 месеци до 4 години

X

U1)

U2)

U

Група II: 15 до 25 кг
или околу 3 до 7 години

X

X

U

U

Група III: 22 до 36 кг
или околу 6 до 12 години

X

X

U

U

1. Само ако системите на воздушните перничиња за совозачкото седиште се деактивирани. Ако системот за врзување на деца се
прицврстува со употребата на трикратно прицврстен безбедносен ремен, уверете се дека безбедносниот ремен на возилото
поминува нанапред од горната точка на котвиштето.
2. Седиште опремено со ISOFIX и Top-Тether рамки за монтирање.

U: Универзална погодност во врска со трикратно прицврстениот безбедносен ремен.
X: Во оваа класа по тежина не се дозволува систем за врзување на деца.
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Дозволени можности за монтирање на ISOFIX систем за врзување на деца
Класа по
големина

Вграден
елемент

Група 0: до 10 кг

E

ISO/R1

X

IL1

X

Група 0+: до 13 кг

E

ISO/R1

X

IL1)

X
X

Класа по тежина

Група I: 9 до 18 кг

На
На задните
На задното
совозачкото седиште надворешни седишта средишно седиште

D

ISO/R2

X

IL1)

C

ISO/R3

X

IL1)

X
X

D

ISO/R2

X

IL1)

C

ISO/R3

X

IL1)

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

1. Поместете го предното седиште во најпредната положба или местете го напред додека системот за врзување на деца не му
пречи на потпирачот за грб на предното седиште.

IL: Одговара на посебни ISOFIX системи за врзување на деца од категориите „специфичен за возилото“, „ограничен“ или
„полу-универзален“. ISOFIX системот за врзување на деца мора да биде одобрен за конкретниот модел на возило.
IUF: Одговара на ISOFIX системи за врзување на деца со поглед напред, од универзалната категорија одобрени за
употреба во оваа група по тежина.
X: Во оваа класа по тежина нема одобрен ISOFIX систем за врзување на деца.
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ISOFIX класа по големина и уред за седиштето
A - ISO/F3: Систем за врзување на деца со поглед напред за деца со максимална големина во класата по тежина од 9 до
18 кг.
B - ISO/F2: Систем за врзување на деца со поглед напред за помали деца во класата по тежина од 9 до 18 кг.
B1 - ISO/F2X: Систем за врзување на деца со поглед напред за помали деца во класата по тежина од 9 до 18 кг.
C - ISO/R3: Систем за врзување на деца со поглед назад за деца со максимална големина во класата по тежина до 13 кг.
D - ISO/R2: Систем за врзување на деца со поглед назад за помали деца во класата по тежина до 13 кг.
E - ISO/R1: Систем за врзување на деца со поглед назад за мали деца во класата по тежина до 13 кг.
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„Isofix“ системи за
врзување на деца

Сега го опремивме Вашето возило со
долни котвишта за ISOFIX кај двете
задни странични положби за седење
и со „top tether“ котвишта од двете
страни на задниот дел во багажниот
простор, овозможувајkи го
закачувањето на системи за
врзување на деца за задните
седишта.

MD167

Во минатото системите за врзување
на деца се закачувале за седиштето
на возилото со безбедносни ремени.
Како резултат системите за врзување
на деца често биле инсталирани
неправилно или премногу лабаво за
да го заштитат детето соодветно.

За да се инсталира систем за
врзување на деца кој се произведува
опремен со додатоци со долни и
горни котвишта за врзување за
ISOFIX, проследете ги упатствата
приложени со Вашиот систем за
врзување на деца.
Ве молиме да одвоите време
внимателно да ги прочитате и да ги
проследите сите упатства на
следните страници и упатствата
приложени со Вашиот систем за
врзување на деца.
Безбедноста на Вашето дете зависи
од тоа!

Доколку имате прашања или
сомнежи дали правилно го
инсталиравте Вашиот систем за
врзување на деца, контактирајте со
производителот на системот. Ако се
уште имате проблеми со
инсталирањето на системот за
врзување на деца во Вашето возило,
препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен механичар.
Инсталирање на ISOFIX системи за
врзување на деца
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1. Одберете една од задните
надворешни положби за седење
за инсталација на системот за
врзување на деца.

3. Уверете се дека нема туѓ предмет
околу долните котвишта,
вклучувајkи ги патент-бравите на
безбедносните ремени и
безбедносните ремени. Туѓите
предмети можат да му пречат на
правилното заглавување на
системот за врзување на деца
кон котвиштата.
4. Наместете го системот за
врзување на деца на седиштето
над двете долни котвишта и
закачете го за котвиштата
следејkи ги упатствата приложени
со системот.

MD170

2. Најдете ги положбите на двете
долни котвишта.
Местото на секое долно котвиште
се познава по тркалезна ознака
на долниот раб од наслонот на
задното седиште.

5. Дотерајте го и затегнете го
системот за врзување на деца
според упатствата приложени со
системот.

ВНИМАНИЕ
Системот за врзување на деца кој
не се користи може да се движи
напред.
Извадете го системот за врзување
на деца ако не е во употреба, или
прицврстете го со безбедносен
ремен.

Забелешка
Бидејkи безбедносните ремени или
системите за врзување на деца
може многу да се загреат ако се
оставени во затвореното возило,
внимавајте и проверете ја
навлаката на седиштето и патентбравите пред да ставите дете
таму.
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{ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

{ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ВНИМАНИЕ

Употребувајте ги сите долни и горни
котвишта за врзување за ISOFIX само за
функцијата предвидена за нив.

Системот за врзување на деца ставен во
предното седиште може да предизвика
сериозни повреди или смрт.

Долните и горните котвишта за врзување
за ISOFIX се предвидени да држат само
такви системи за врзување на деца кои
се продаваат опремени со додатоци со
долни и горни котвишта.

Никогаш не монтирајте систем за
врзување на деца со поглед назад во
предното седиште на такво возило кое е
опремено со воздушно перниче за
совозачот.

Стандардните детски седишта со
поглед назад може да не бидат
соодветни за инсталирање.
Контактирајте со Вашиот трговец
на мало за информација во однос
на погодни системи за врзување на
деца.

Не ги користете долнитe и горните
котвишта за врзување за ISOFIX за
држење на безбедносните ремени на
возрасните, каишеви или други опреми
во Вашето возило.

Детето во систем за врзување на деца со
поглед назад монтиран во предното
седиште може да се повреди сериозно
ако се надуе воздушното перниче за
совозачот.

Користењето на ISOFIX долни и „top
tether“ горни котвишта за држење на
безбедносните ремени на возрасните,
каишеви или други опреми во Вашето
возило нема да обезбеди достатна
заштита во случај на судир и може да
резултира со повреди или дури со смрт.

Прицврстете го системот за врзување на
деца со поглед назад во задното
седиште.
Системот за врзување на деца со поглед
напред би требало да се прицврсти во
задното седиште кога и да е возможно.
Ако е монтиран во совозачкото седиште,
дотерајте го седиштето колку што може
поназад.

Инсталација на системи за
врзување на деца со додатоци за
ISOFIX долни и „top tether“
котвишта за врзување.
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„Top-tether“ системи за
врзување на деца

MD168

За пристап кон точките на „top tether“
котвиштата сторете го следново:
1. Извадете го капакот на багажниот
простор.
2. Закачете ја спојката на каишот од
системот за врзување на деца за
горното „top tether“ котвиште за
врзување, и внимавајте да ги
отстраните сите превртувања во
каишот за врзување.

Ако положбата која ја
употребувате има потпирач за
глава кој се мести и користите
двоен каиш, протнете го каишот
за врзување околу потпирачот за
глава.
Ако положбата која ја
употребувате има потпирач за
глава кој се мести и користите
единечен каиш, кренете го
потпирачот за глава и протнете го
каишот за врзување под
потпирачот за глава и помеѓу
столпчињата на потпирачот за
глава.
3. Затегнете го каишот на системот
за врзување на деца според
упатствата приложени со
системот.
4. Притиснете го и повлечете го
системот за врзување на деца по
инсталирањето за да се уверите
дека системот е безбеден.

MD175

{ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Уверете се дека штипката на
каишот за врзување на системот за
врзување на деца е правилно
закачена за top tether котвиштето.
Погрешното закачување може да ги
направи каишот за врзување и „top
tether“ котвиштето неефективни.
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Складишни прегради
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Кутија за монети
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инструменти

Систем на багажници за
на покрив.......................................... 57
Информации за товарење
на возилото...................................... 58
ME011

Складирајте ги Вашите монети на
едно место.

MD044

Складишната преграда се
употребува за мали предмети, итн.
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Касета

Држачи за чаши

ME012
MD047

За отворање повлечете ја рачката.

{Предупредување
За да се намали ризикот од
повреда при сообраkајка или нагло
застанување, секогаш чувајте ја
вратата на касетата затворена
додека возите.

MD049

Држачите на чаши се наоѓаат во
предната конзола и во задниот дел
на средишната конзола.
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{Предупредување

Складирање на очила за
сонце

Складирање под седиштето

Не ставајте непокриени чаши со
жешка течност во држачот за чаши
додека возилото е во движење.
Ако жешката течност се истури, kе
се изгорите. Таква изгореница на
возачот може да доведе до губење
на контролата над возилото.
За да се намали ризикот од лична
повреда во случај на нагло
застанување или судир, не ставајте
непокриени или неприцврстени
шишиња, чаши, лименки, итн., во
држачот за чаши додека возилото е
во движење.

MD052
MD051

Преклопете го надолу за да се
отвори.
Не го користете за складирање на
тешки предмети.

За да ја користите тацната под
совозачкото седиште, повлечете го
крајот на тацната нагоре и повлечете
ја кон таблата со инструменти.
Турнете ја тацната кон седиштето за
да се врати во нејзината првобитна
положба.
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Места за багажи/товар

ЗАБЕЛЕШКА
За да се обезбеди доволен
простор за ракувањето со
седалото на задното седиште,
лизнете го предното седиште
напред и дотерајте го наслонот на
предното седиште во исправена
положба.

Багажен простор
Преклопување на потпирачите
за грб на задните седишта
надолу
{Предупредување
Не ставајте багаж или друг товар
повисоко од предните седишта.
Не им дозволувајте на патниците
да седат на преклопените наслони
на седиштата додека возилото е во
движење.
Неврзаниот багаж или патници на
преклопени наслони на седиштата
може да бидат расфрлени или
исфрлени од возилото при нагло
застанување или сообраkајка.
Може да настапат сериозни
повреди или смрт.

MD164

За преклопување на наслоните на
задните седишта надолу посебно:
1. Повлечете го нагоре каишот
(1 или 2) под предниот дел на
седалото на задното седиште за
да се ослободи. Ако Вашето
возило е опремено со потпирачи
за глава на задното седиште, тие
треба да се извадат.
2. Доведете го ослободеното
седало на задното седиште во
исправена положба.

MD053
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Внимавајте да не се приклештат
безбедносните ремени во патентбравите.

MD165

3. Повлечете го нагоре копчето за
ослободување што се наоѓа на
врвот од наслонот на задното
седиште и преклопете го напред
и надолу.
4. Дотерајте ги предните седишта
во саканата положба.
За да го вратите наслонот на
седиштето во исправената положба,
подигнете го и турнете го црвсто на
место.

За да се врати седалото на задното
седиште, ставете го задниот дел на
седалото во оригиналната положба
уверувајkи се дека каишевите на
патент-бравите на безбедносните
ремени не се превртени или фатени
под седалото, па туркајте го
предниот дел на седалото цврсто
надолу додека не се закочи.

Внимание
Кога го враkате наслонот на
задното седиште во исправена
положба, ставете ги безбедносниот
ремен и патент-бравите на задното
седиште помеѓу наслонот на
задното седиште и едното седало.
Уверете се дека безбедносните
ремени и патент-бравите на
задното седиште не се
приклештени под седалото на
задното седиште.
Уверете се дека безбедносните
ремени не се превртени или
заглавени во наслонот и се
распоредени во правилната
положба.
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{Предупредување
Гледајте наслоните на задното
седиште да бидат назад докpaj и
закочени во положбата пред да
работите со возилото со патници
на задното седиште.
Не ги повлекувајте копчињата за
ослободување на врвот на
наслонот додека возилото се
движи.
Тоа може да им предизвика
повреди или оштетувања на
патниците.

Внимание

{Предупредување

Преклопувањето на некое задно
седиште кога безбедносните
ремени се уште се врзани може да
предизвика оштетување на
седиштето или на безбедносните
ремени.

Никогаш не им дозволувајте на
патниците да седат врз
преклопениот наслон на седиштето
додека автомобилот се движи
бидејkи тоа не е правилна положба
на седењето и нема безбедносни
ремени на располагање за
употреба.

Секогаш откопчувајте ги
безбедносните ремени и враkајте
ги во нивната обична положба за
складирање пред да преклопите
некое задно седиште.

Тоа може да резултира со
сериозна повреда или смрт во
случај на несреkа или нагло
застанување.
Предметите превозувани на
преклопениот наслон не смеат да
се протегаат повисоко од врвот на
предните седишта. Тоа може да
овозможи товарот да се лизне
напред и да предизвика повреда
или оштетување при нагли
застанувања.
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Дополнителни функции
за складирање

Систем на багажници
за на покрив

Мрежа за удобност

Багажник за на покрив

Помали товари можете да
превозувате со Вашата
дополнителна мрежа за удобност.

Од безбедносни причини и за да се
избегне оштетувањето на покривот,
се препорачува систем на багажници
за на покрив одобрен за возилото.

За вградување на мрежата обесете ја
секоја јамка во горниот агол на
мрежата на двете котвишта на
задниот панел.

Внимание
Мрежата за удобност е предвидена
за помали товари. Не превозувајте
тешки предмети во Вашата мрежа
за удобност.

Ако се обидете да носите нешто што
е подолго или пошироко од
багажникот за на покрив на кровот од
Вашето возило, ветарот може да го
однесе додека возите. Тоа може да
предизвика да ја изгубите
контролата. Тоа што го носите може
грубо да се откине, и со тоа може да
предизвика Вие или други возачи да
направат судир и, се разбира, да се
оштети Вашето возило. Никогаш не
носете ништо подолго или пошироко
од багажникот за на покрив на кровот
од Вашето возило.

Максималната оптовареност
(вклучувајkи ја тежината на
практичната шипка на покривот) за
шините на багажникот за на покрив е
50 кг за возилото. Не го
пречекорувајте максималниот
капацитет на возилото кога го
товарите Вашето возило.
Извадете ја практичната шипка на
покривот или багажот во перални за
автомобили, доколку има практична
шипка на покривот или багаж на
багажникот за на покрив.
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Информации за
товарење на возилото
Информации за товарење на
возилото
 Тешките предмети во товарниот
простор треба да се наместат до
потпирачите за грб. Уверете се
дека потпирачите за грб се
безбедно заглавени. Ако
предметите може да се стават
еден врз друг, потешките
предмети треба да се стават
долу.
 Прицврстувајте предмети во
товарниот простор за да се
спречи лизгањето.
 Кога се превозуваат предмети во
товарниот простор, потпирачите
за грб на задните седишта не
смеат да бидат наклонети
напред.
 Не дозволувајте товарот да се
наѕира над горниот раб на
потпирачите за грб.

 Не ставајте предмети врз капакот
на товарниот простор или врз
таблата со инструменти, не го
покривајте сензорот на врвот од
таблата со инструменти.
 Товарот не смее да пречи при
ракување со педалите, рачната
сопирачка и рачката на менувачот,
или да го попречи слободното
движење на возачот. Не ставајте
неприцврстени предмети во
внатрешноста.
 Не возете со отворен товарен
простор.
 Дозволената оптовареност е
разликата помеѓу дозволената
бруто тежина на возилото
(Идентификациска табличка 3 181)
и максималната тежина.
За максималната тежина во
детали, видете во поглавјето за
технички податоци.
Максималната тежина ги вклучува
тежините на возачот (68 кг),
багажот (7 кг) и сите течности
(со 90 % полн резервоар).

Дополнителните опреми и
додатоците ја зголемуваат
максималната тежина.
 Возењето со товар на покривот ја
зголемува чувствителноста на
возилото на странични ветрови и
има неповолно влијание врз
управувањето на возилото
поради повишувањето на
тежиштето на возилото.
Распределете го товарот
рамномерно и прицврстете го
правилно со каишеви за држење.
Дотерајте ги притисокот во гумите
и брзината на возилото според
условите на оптовареноста.
Често проверувајте ги и повторно
затегнувајте ги каишевите.
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Инструменти и
контроли

Контроли

Внимание

Местење на воланот

Ако се упати силен удар кон
насоката на оската на
управувачкиот столб кога се
дотерува воланот или рачката се
закочува, тоа може да предизвика
оштетување на деловите поврзани
со воланот.

Контроли .......................................... 59
Предупредувачки светла, мерачи и
сијалички .......................................... 66
Патен компјутер............................... 73

ME013

Откочете ја рачката, наместете го
воланот, па заглавете ја рачката и
уверете се дека истата е целосно
закочена.
Не го местете воланот освен ако
возилото е во мирување.

60 Инструменти и контроли

Контроли на воланот

Сирена

Бришење/миење на
шофершајбната
Бришач на шофершајбната

ME014

Со инфозабавниот систем може да
се ракува со контролите на воланот.
Повеkе информации има на
располагање во Прирачникот за
инфозабавниот систем.

ME015

Притиснете го Y
ME016

За да ги пуштите бришачите на
шофершајбната, вклучете го
палењето (ON) и придвижете ја
рачката за бришење / миење на
шофершајбната угоре.
OFF (исклучување) : Системот е
исклучен.
INT : Работење со прекини.
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LO : Постојано бришење, бавно.
HI : Постојано бришење, брзо
За единечно бришење кога
бришачите на шофершајбната се
исклучени, нежно помрднете ја
рачката за бришење на
шофершајбната кон положбата INT и
отпуштете ја. Рачката kе се врати
автоматски во нормалната положба
кога се отпушта. Бришачите kе
забришат еден циклус.
Функција за во магла
За да ги пуштите бришачите на
шофершајбата еднаш, во случај на
слаб дожд или магла, благо
придвижете ја рачката за бришење /
миење на шофершајбната кон
положбата INT и отпуштете ја.
Рачката kе се врати автоматски во
нормалната положба кога се
отпушта.
Бришачите kе забришат еден циклус.

Внимание

Миење на шофершајбната

Недоволната видливост за возачот
може да доведе до несреkа,
резултирајkи со лична повреда и
оштетување на Вашето возило или
на друга сопственост.
Не пуштајте ги бришачите на
шофершајбната кога
шофершајбната е сува или на неа
има пречки, како снег или мраз.
Користењето на бришачите кога
има пречки на шофершајбната
може да ги оштети четкичките на
бришачите, моторот за бришење и
стаклото.
Проверете ги четкичките да не се
примрзнати за стаклото пред да ги
пуштите во студено време.
Работењето со бришачите кога
четкичките се смрзнати може да го
оштети моторот за бришење.

ME017

Повлечете ја рачката. Течноста за
миење се прска врз шофершајбната
и бришачот брише неколку пати.
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Внимание

Бришење/миење на задното
стакло

Не го пуштајте миењето на
шофершајбната постојано да
работи подолго од неколку секунди
или кога резервоарот со течност за
миење е празен. Тоа може да
предизвика моторот за миење да
се прегрее резултирајkи со скапи
поправки.

{Предупредување
Не прскајте течност за миење врз
шофершајбната кога е многу
студено.
Користењето на течност за миење
и на бришачите може да
предизвика несреkа кога е многу
студено зашто течноста за миење
може да формира мраз на
смрзнатата шофершајбна и да Ви
ја попречи видливоста.

ME018

За да ракувате со бришењето и
миењето на задната врата, турнете ја
рачката кон таблата со инструменти.
Со притиснувањето еднаш бришачот
kе работи непрекинато со мала
брзина. За прскање на течноста за
миење притиснете ја рачката уште
еднаш.

Внимание
Недоволната видливост за возачот
може да доведе до несреkа
резултирајkи со лична повреда и
оштетување на Вашето возило или на
друга сопственост.
Не ракувајте со бришачот на прозорецот
на задната врата ако прозорецот на
задната врата е сув или на него има
пречки, како снег или мраз.
Користењето на бришачот кога има
пречки на прозорецот може да ги
оштети четкичките на бришачот,
моторот за бришење и стаклото.
Проверете ја четкичката да не е
примрзната за стаклото пред
работењето во студено време.
Ракувањето со бришачот кога
четкичката е смрзната може да го
оштети моторот за бришење.
Не прскајте течност за миење врз
прозорецот на задната врата кога е
многу студено.
Загрејте го прозорецот на задната
врата пред да го вклучите миењето на
прозорецот на задната врата.
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Внимание

Часовник

наместете ја актуелната минута
користејkи го копчето CLOCK
(часовник).
Местењето kе заврши ако нема
понатамошна постапка за неколку
секунди по дотерувањето.

Течноста за миење може да
формира мраз на смрзнатиот
прозорец на задната врата и да Ви
ја попречи видливоста.

Штекери за напојување

Не го пуштајте миењето на
прозорецот на задната врата
продолжително подолго од неколку
секунди или кога резервоарот со
течност за миење е празен. Тоа
може да предизвика моторот за
миење да се прегрее резултирајkи
со скапи поправки.

ME065

Времето се покажува во групата
инструменти.
Местење на времето
Притискајте го копчето CLOCK
(часовник) од групата инструменти
подолго од 1 секунда.
Кога трепка часот, наместете го
актуелниот час користејkи го копчето
CLOCK (часовник).
По една секунда минутата kе
затрепка автоматски. Потоа

ME073

Во предната конзола се наоѓа штекер
за струја со 12 V.
Не ја надминувајте максималната
потрошувачка на струја од 120 вати.
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При исклучено палење штекерот за
струја е деактивиран.

Запалка

Внимание

Освен тоа, штекерот за струја се
деактивира во случај на низок напон
во акумулаторот.

Прегрејувањето на запалката може
да ги оштети грејното тело и
самата запалка.

Не приклучувајте апарати што
произведуваат електрична струја, на
пр. електрични уреди за полнење или
акумулатори.

Не држете ја запалката додека се
загрева. Тоа може да предизвика
запалката да се прегрее.

Не оштетувајте ги штекерите со
користење несоодветни приклучоци.
ME019

За ракување со запалката свртете го
прекинувачот за палење на ACC или
ON и турнете ја запалката навнатре
докрај.
Запалката автоматски kе се исфрли
кога е готова за употреба.

Може да биде опасно да се
обидува да се вклучи неисправна
запалка. Ако загреаната запалка не
се исфрли во рок од 25 секунди,
извлечете ја и посоветувајте се со
автомеханичар за да ја поправи.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен механичар.
Може да предизвика повреди и
оштетувања на Вашето возило.
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{Предупредување

Внимание

Ако го напуштите возилото со
запалив, експлозивен материјал,
како на пример запалка за
еднократна употреба, внатре во
автомобилот летото, тој може да
експлодира и да предизвика пожар
поради зголемување на
температурата во патничката
кабина и во багажникот.

Цилиндерот на вклучената запалка
може многу да се вжешти.

Ве молиме да се уверувате дека не
се оставаат или чуваат запаливи и
експлозивни материјали внатре во
автомобилот.

Пепелници

Не допирајте го цилиндерот на
запалката и не дозволувајте деца
да ракуваат или да си играат со
запалката.
Вжештениот метал може да
предизвика повреди и да го оштети
Вашето возило или друга
сопственост.
ME020

Внимание
Внимание
Штекерот на запалката смее да се
користи само со запалката. Ако
некои други адаптери за струја со
12 V се инсталираат во штекерот
на запалката, може да се појави
прегорување на осигурувачите или
потенцијална топлотна несреkа.

Цигарите и други материи што
чадат можат да ги запалат нив.
Не ставајте хартија или други
запаливи предмети во пепелникот.
Огнот во пепелникот може да
доведе до лична повреда или
оштетување на Вашето возило или
на друга сопственост.
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Преносливиот пепелник може да се
стави во држачите за чаши.
За да се отвори пепелникот, нежно
подигнете го капакот на истиот. По
користењето капакот затворете го
цврсто.

Предупредувачки
светла, мерачи и
сијалички

Километража

Брзиномер

За да се испразни пепелникот за
чистење, малку свртете го горниот
дел од истиот обратно од насоката
на стрелките на часовникот и
извадете го.

ME022

Километражата покажува колку
далеку се извозило со Вашиот
автомобил во километри или милји.
ME021

Ја означува брзината на возилото.

Има две независни дневни
километражи што ги мерат
растојанијата што ги поминало
Вашето возило од Вашето последно
ресетирање на функцијава.
Километражата, дневната A и
дневната Б се менуваат со
притискање на копчето TRIP.
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Мерач за гориво

ЗАБЕЛЕШКА

Движењето на горивото во
резервоарот предизвикува стрелката
на мерачот за гориво да се мрда кога
сопирате, забрзувате или вртите.

За да се ресетира дневната
километража на нула, притискајте
го копчето TRIP од групата
инструменти подолго од 2 секунди.

{Опасност

Вртежомер

Пред полнење гориво, запрете го
возилото и изгаснете го моторот.

Екран за сервисирање
Контролни сијалички
ME024

Го прикажува нивото на горивото во
резервоарот.
Никогаш не дозволувајте
резервоарот да се испразни докрај.
ME023

Го прикажува бројот на вртежите на
моторот на минута.
Возете во низок опсег на брзината на
моторот за секоја брзина на
менувачот колку е можно повеkе.

Поради горивото што останува во
резервоарот, количеството при
дотурање може да биде помалку од
определената зафатнина на
резервоарот.

Контролните сијалички што се
опишани ги нема во сите возила.
Описот важи за сите верзии на
инструментите. Кога палењето се
вклучува, повеkето контролни
сијалички kе се запалат накратко како
тест на функционалноста.
Боите на контролната сијаличка значат:
црвено = опасност, важен потсетник
жолто = предупредување,
информација, дефект
зелено = потврдување на активирањето
сиво = потврдување на активирањето
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Контролни сијалички во инструментот

ME025
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Контролни сијалички во
средишната конзола

соодветниот осигурувач.
Замена на сијалиците 3 140.
Осигурувачи 3 148.
Трепкачи за вртење и менување
ленти 3 80.

Потсетници за
безбедносните ремени
Потсетници за безбедносните
ремени на предните седишта
> за возачкото седиште се пали или
трепка црвено.
ME010

Трепкачи за вртење
G трепка зелено.
Трепкање
Контролната сијаличка трепка ако е
активиран некој трепкач за вртење
или предупредувачките трепкачи.
Брзо трепкање
Прегорување на некоја сијалица на
трепкачите за вртење или на

C за седиштата на совозачот свети
или трепка црвено кога седиштето
е зафатено.
1. Откако kе се вклучи (ON)
палењето, контролната сијаличка
свети додека не се врзе
безбедносниот ремен.
2. Откако kе проработи моторот,
контролната сијаличка трепка
100 секунди и потоа свети додека
не се врзе безбедносниот ремен.

3. Ако возилото се движи повеkе од
250 м или брзината е над 22 км/ч
со неврзан безбедносен ремен,
контролната сијаличка kе трепка
и мелодијата kе се огласува
100 секунди.
По 100 секунди сијаличката kе свети
додека безбедносниот ремен не се
врзе, и мелодијата kе се исклучи.
Потсетници за безбедносните
ремени на задните седишта
> за задните седишта светат или
трепкаат црвено.
1. Кога моторот работи додека сите
врати се затворени и брзината на
возилото е помалку од 10 км/ч,
сијаличките за задните
безбедносни ремени светат
додека не се врзат ремените.
Во случај никој да не седи на
седиштата, сепак истото
однесување се применува.
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2. Ако брзината на возилото е над
10 км/ч кога сите врати се
затворени, сијаличките за
неврзаните задни безбедносни
ремени kе светат 35 секунди, па
kе се изгаснат без оглед на тоа
дали се зафатени задните
седишта. Ако се врзе некој заден
безбедносен ремен, сијаличката
за другиот неврзан безбедносен
ремен повторно kе свети 35
секунди, па kе се изгасне.
3. Ако се смени состојбата на некој
безбедносен ремен од врзана во
неврзана положба, кога брзината
на возилото е над 10 км/ч и сите
врати се затворени, сијаличката
за ременот kе трепка додека
безбедносниот ремен не се врзе
и мелодијата kе се огласи 4 пати.
Трикратно прицврстени безбедносни
ремени 3 33.

Светло за воздушните
перничиња и затегнувачите
на безбедносните ремени
9 свети црвено.
Кога палењето kе се вклучи,
контролната сијаличка свети неколку
секунди. Ако не светне или не се
изгасне за неколку секунди или свети
додека се вози, има дефект во
системот на затегнувачите на
ремените или на воздушните
перничиња. Системите може да не се
активираат во случај на сообраkајка.
На проблеми со возилото или на
активирањето на затегнувачите на
ремените или на воздушните
перничиња може да укаже
непрекинатото светење на 9.

{Предупредување
Нека Ви ја елиминира веднаш
причината на дефектот
автомеханичар.

Систем на воздушни перничиња 3 35.
„Затегнувачи на ремените“ под
„Безбедносни ремени“ 3 31.

Светло за вклучување и
исклучување на воздушните
перничиња
V за воздушното перниче на
совозачот свети жолто.
Кога контролната сијаличка се пали,
воздушното перниче на совозачот се
активира.
U за воздушното перниче на
совозачот свети жолто.
Кога контролната сијаличка се пали,
воздушното перниче на совозачот се
деактивира.

Светло за полнење на
системот
" свети црвено.
Светнува кога kе се вклучи палењето
и се гасне наскоро по палењето на
моторот.
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Свети додека работи моторот
Застанете, изгаснете го моторот.
Акумулаторот не се полни. Може да
биде прекинато ладењето на
моторот.
Побарајте помош од автомеханичар.

Контролно свтело за
неисправности
* свети жолто.
Светнува кога kе се вклучи палењето
и се гасне наскоро по палењето на
моторот.

Предупредувачко светло за
системот на сопирачки
свети црвено.
Свети кога рачната сопирачка е
отпуштена ако нивото на течноста за
сопирачките е прениско или ако има
дефект во системот на сопирачки.
Течност за сопирачките 3 137.

{Предупредување
Не возете додека е запалено
предупредувачкото светло за
системот на сопирачките.
Тоа може да значи дека
сопирачките не Ви работат
правилно.
Возењето со неисправни сопирачки
може да доведе до судир
резултирајkи со лични повреди и
штети на Вашето возило или на
друга сопственост.
Се пали по вклучувањето на
палењето ако рачната сопирачка за
паркирање се применува.
Рачна сопирачка 3 119.

Предупредувачко светло за
системот за деблокирање на
сопирачките (ABS)
! свети жолто.

Свети неколку секунди откако kе се
вклучи палењето. Системот е готов
за работа кога kе се изгасне
контролната сијаличка.
Ако сијаличката не се изгасне за
неколку секунди, или ако се запали
за време на возењето, има дефект во
ABS. Системот на сопирачките
останува функционален, но без
регулирање од ABS.
Систем за деблокирање на
сопирачките (ABS) 3 118.

Контролно светло за
електронската контрола на
стабилноста (ESC)
G свети или трепка жолто.
Светење
Присутен е дефект во системот.
Може да се продолжи со возењето.
Меѓутоа, стабилноста при возењето
може да се влоши зависно од
условите на површината на патот.
Нека Ви ја отстрани причината на
дефектот автомеханичар.
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Трепкање
Системот е активно вклучен.
Моkноста на моторот може да се
намали и возилото може да се
сопира автоматски до мал степен.

Светло за исклучување на
електронската контрола на
стабилноста (ESC)

Ако светлото не се изгасне, морате
да го изгаснете моторот и да се
посоветувате со автомеханичар
колку е можно поскоро.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен механичар.

Светло за притисокот на
моторното масло

g свети жолто.

: свети црвено.

Свети кога системот е деактивиран.

Светнува кога kе се вклучи палењето
и се гасне наскоро по палењето на
моторот.

Предупредувачко светло за
течноста за ладење на
моторот
C свети црвено.
Светлово Ви кажува дека течноста за
ладење на моторот е прегреана.
Ако сте работеле со Вашето возило
во нормални услови за возење, треба
да се тргнете настрана од патот,
запрете го Вашето возило и оставете
го моторот да работи во празен од
неколку минути.

Свети кога работи моторот
Внимание
Може да е прекинато
подмачкувањето на моторот. Тоа
може да резултира со оштетување
на моторот и/или закочување на
погонските тркала.

Ако предупредувачкото светло за
притисокот на моторното масло се
запали за време на возењето,
тргнете се настрана од патот,
изгаснете го моторот и проверете го
нивото на маслото.

{Предупредување
Кога моторот е изгаснат, потребна
е значително поголема сила за
сопирање и за управување.
Не ваѓајте го клучот додека
возилото не застане целосно,
инаку бравата на управувачкиот
столб може неочекувано да се
заглави.
Проверете го нивото на маслото
пред да побарате помош.
Моторно масло 3 132.

Предупредувачко светло за
ниско ниво на горивото
. свети жолто.
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Се пали кога нивото во резервоарот
за гориво е прениско.

Внимание
Не дозволувајте возилото да Ви
остане без гориво.
Тоа може да го оштети
катализаторот.

Запалено е кога се запалени
предните фарови за магла.

Патен компјутер

Предни фарови за магла 3 80.

Патен компјутер

Светло за задните фарови
за магла
свети жолто.
Запалено е кога се запалени задните
фарови за магла.

Катализатор 3 116.

Задни фарови за магла 3 80.

Светло за вклучување на
долгото светло

Светло за подотворање на
вратата

3 свети сино.

L свети црвено.

Свети кога долгото светло е
запалено и за време на
аблендирањето.

Свети кога отворена е некоја врата
или задната врата.

Уред за префрлување помеѓу
долгото и средно светло на предните
фарови 3 78.

Светло за фаровите за
магла
# свети зелено.

ME026

Патниот компјутер го снабдува
возачот со информации за возењето,
како на пример возното растојание за
преостанатото гориво, околната
температура, просечната брзина и
времето на возењето.
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Секој пат кога го притиснувате
копчето MODE (режим) од групата
инструменти, екранот се менува по
следниот редослед:

Возно растојание за
преостанатото гориво

Ако полните гориво додека
акумулаторот е откачен или возилото
е навалено, патниот компјутер може
да греши.

Возно растојание за преостанатото
гориво → Просечна брзина → Време
на возењето → Околна температура
→ Возно растојание за
преостанатото гориво

Кога возното растојание за
преостанатото гориво нема да
достигне 50 км, kе се прикаже „---“ и
kе трепка.
Растојанието може да биде поинакво
според стилот на возачот
ЗАБЕЛЕШКА

ME027

Овој режим го означува проценетото
возно растојание до празнењето на
актуелното гориво во резервоарот.
Опсегот на растојанието е 50~999 км.
Патниот компјутер е на располагање
за запишување на резервното гориво
од најмалку 4 литри или повеkе.

Како помошен уред, патниот
компјутер може да има разлики во
однос на фактичкото растојание за
преостанатото гориво според
околностите.
Возното растојание за
преостанатото гориво можат да го
изменат возачот, патот и брзината
на возилото зашто истото се
пресметува според ефикасноста
на горивото што се менува.
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Просечна брзина

Време на возењето

Времето на возењето kе се
иницијализира на 0:00 по
прикажувањето на 99:59.

Околна температура

ME028

MD069

Овој режим ја означува просечната
брзина.

Овој режим го означува вкупното
време на возењето.

Просечната брзина се кумулира
додека работи моторот дури ако
возилото не се вози.

За да го ресетирете времето на
возењето на нула, притискајте го
копчето MODE (режим) подолго од
1 секунда.

Опсегот на просечната брзина е
0~180 км/ч.
За да ја ресетирате просечната
брзина на нула, притискајте го
копчето MODE (режим) подолго од
1 секунда.

Времето на возењето се кумулира
додека работи моторот дури ако
возилото не се вози.

ME029

Овој режим ја означува
надворешната температура.
Опсегот на температурата
е -30~70 °Ц (-22~158 °Ф).
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Прикажувањето на околната
температура не се менува веднаш
како што со обичен термометар и
затоа може да предизвика збрка за
време на возењето.
Околната температура може да биде
поинква од фактичката температура
според условите на возењето.
ЗАБЕЛЕШКА
Растојанието за возење за
преостанатото гориво, просечната
брзина и околната температура
може да бидат поинакви од
фактичкото растојание според
условите на возењето, ритамот на
возењето или брзината на
возилото.

Светла 77

Светла

Надворешни светла

OFF (исклучување): Сите светла се
исклучени.

Надворешни светла ........................ 77

Контроли на надворешните
светла

; : Задните светла, светлата за
регистарските таблички и светлата
на таблата со инструменти се
запалени.

Внатрешни светла........................... 81
Карактеристики на осветлувањето 82

2 : Предните фарови со средно
светло и сите горе наведени светла
се запалени.
Предните фарови kе се исклучат
автоматски кога возачката врата се
отвора откако kе се сврти
прекинувачот за палење на LOCK
(заклучување).

MD071

За вклучување или исклучување на
предните и задните светла, свртете
го крајот на рачката на
комбинираниот прекинувач.
Прекинувачот за светлата има три
положби што активираат разни
функции за светлата според
следново:

78 Светла

Уред за префрлување
помеѓу долгото и средното
светло на предните фарови

ЗАБЕЛЕШКА

Аблендирање

Сијаличката за долго светло на
предните фарови свети кога
фаровите се на долго светло.

{Предупредување

MD072

За да се префрли од средно на долго
светло, турнете ја рачката.
За да се префрли на средно светло,
турнете ја рачката повторно или
повлечете ја.

Секогаш префрлувајте ги предните
фарови со долго светло на средно
светло кога се приближувате кон
возила што се движат од
спротивната насока или кога има
други возила напред. Предните
фарови со долго светло може
привремено да заслепат други
возачи, што може да резултира со
судир.

MD073

Рачката kе се врати во нормалната
положба кога kе ја отпуштите.
Предните фарови со долго светло kе
останат запалени се додека ја
држите рачката на комбинираниот
прекинувач кон себе.
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Дотерување на височината
на предните фарови

3 = возачкото седиште е зафатено и
товарниот простор е натоварен.

Предупредувачки трепкачи

Предни светла кога се вози
во странство
Снопот на несиметричните предн
светла ја зголемува видливоста на
работ на патот од страната на
совозачот.

ME030

Меѓутоа, кога возите во држави каде
што сообраkајот се одвива на
спротивната страна на патот,
дотерајте ги предните светла да се
спречи заслепувањето на
сообраkајот од спротивната насока.

За приспособување на височината на
предните светла кон оптовареноста
на возилото за да се спречи отсјајот:
свртете го копчето во саканата
положба.

Нека Ви ги намести предните светла
автомеханичар.

0 = предните седишта се зафатени

Светлото за дневно возење ја
зголемува видливоста на возилото
преку ден.

1 = сите седишта се зафатени
2 = сите седишта се зафатени и
товарниот простор е натоварен.

Светла за дневно возење
(DRL)

Задните светла не се запалени.

MD074

Со нив се ракува со копчето |.
За да ги активирате
предупредувачките трепкачи,
притиснете го копчето.
За да ги исклучите трепкачите,
повторно притиснете го копчето.
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Трепкачи за вртење и
менување ленти

Предни светла за магла

Задни светла за магла

MD076
MD075

рачката угоре = десни трепкачи
рачката удолу = леви трепкачи
Ако рачката се помрдне преку
отпорната точка, трепкачот е вклучен
постојано. Кога воланот се враkа
назад, трепкачот автоматски се
деактивира.

За да се вклучат светлата за магла,
уверете се дека предните фарови со
средно светло се запалени.
И свртете го прстенот во средината
на рачката на комбинираниот
прекинувач на ON.
За да ги исклучите светлата за магла,
свртете го прстенот во положбата
OFF.

ME031

За да го вклучите задното светло за
магла, свртете го крајот на рачката за
бришачите на шофершајбната кога
се запалени предните фарови со
средно светло.
За да го исклучите задното светло за
магла, свртете го крајот на рачката
повторно.
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Светла за рикверц

Внатрешни светла

Светлото за рикверц се пали кога
палењето е вклучено и се става во
рикверц.

Внатрешни светла

ЗАБЕЛЕШКА

Внатрешно светло

Акумулаторот може да се испразни
ако светлата и понатаму се
вклучуваат за подолго време

R : секогаш исклучено, дури кога
вратите се отворени.

{Предупредување
Избегнувајте го користењето на
внатрешното светло кога возите во
темница.
Осветлениот патнички простор ја
намалува видливоста во темница и
може да предизвика судир.
MD077

Ракување со преклопникот:
( : секогаш вклучено додека не се
исклучи рачно.
M : автоматско вклучување кога kе
отворите врата, а исклучување кога
kе се затворат вратите.
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Карактеристики на
осветлувањето
Заштита на енергијата на
акумулаторот
Исклучување на електричните
светла
Задачата на поштедувачот на
акумулаторот е да го спречи
акумулаторот да се испразни.
Ако ја отворите возачката врата,
светлата се гаснат автоматски кога
палењето е ставено на LOCK или
ACC.
Внатрешните светла не се користат
со оваа функција.

Инфозабавен систем 83

Инфозабавен
систем
Вовед................................................ 83
Радио................................................ 89
Аудио плеери................................... 92

Вовед
Функција за аларм при
кражба
Функцијата за аларм при кражба kе
даде заштита од кражба на радиото.
Кога е регистрирана една ID шифра
со функцијата за безбедносно
заклучување, дури ако се украде
уредот и се монтира на друго место,
нема да биде возможно да се користи
истиот, освен ако не се внесе
регистрираната ID шифра.

Местење на безбедносната
брава (регистрирање на ID
шифрата)
Исклучете го радиото.
 Притиснете го [POWER]
(напојување) истовремено
држејkи ги [INFO] (информации) и
[4].
 Режимот за регистрирање на ID
шифрата kе се активира.

 Притиснете го [1]~[6] за да ги
внесете шифрите од четири
цифри.
 Притиснете го [1]~[6] за да ја
потврдите шифрата повторно.
 Радиото покажува „security on“
(безбедносната функција е
вклучена).
ID шифрата kе се регистрира и
радиото kе се исклучи.

Ослободување на
безбедносната брава
Исклучете го радиото.
 Радиото покажува „Security
Unlock“ (безбедносната функција
е исклучена).
Со тоа безбедносната функција е
привремено недостапна.
Возможно е радиово да се
користи.
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 Притиснете го [POWER]
(напојување) истовремено
држејkи ги [INFO] (информации) и
[4] во режимот за исклучување на
безбедносната функција.
 Режимот за регистрирање на ID
шифрата kе се активира.
 Притиснете го [1]~[6] за да ги
внесете шифрите од четири
цифри.
 Радиото покажува „security off“
(безбедносната функција е
исклучена).
Ако внесената шифра се согласува
со регистрираната шифра, се
ослободува безбедносната брава и
се исклучува радиото.
Забелешка
Функцијата за заштита од кражба
може да се активира по
поставувањето од страна на
дилерот.
Ако имате проблем, контактирајте
со дилерот.
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Преглед

ME070
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1. [POWER] (напојување)
• Кога напојувањето е вклучено
(ON):
- Кратко притиснување:
Вклучување/исклучување
на стишувањето на звукот.
- Долго притискање: Го
вклучува/исклучува
радиото.
• Кога напојувањето е
исклучено (OFF):
- Притиснувањето на
копчето за напојување го
вклучува (ON)
напојувањето.
2. [VOLUME] (гласност)
• Местење на гласноста
• Местење на тонот во режимот
за контрола на тонот.
3. [TUNE DOWN] (местење удолу)
• Режим за радио
- Кратко притиснување:
Местење удолу во 1 чекор

- Долго притискање:
Продолжително местење
удолу
• Режим за ЦД
- Кратко притиснување:
репродукција на
претходниот запис или
датотека
- Долго притискање:
Репродукција со брзо
вртење назад
4. [TUNE UP] (местење угоре)
• Режим за радио
- Кратко притиснување:
Местење угоре во 1 чекор
- Долго притискање:
Продолжително местење
угоре
• Режим за ЦД
- Кратко притиснување:
Репродукција на следната
песна или датотека
- Долго притискање:
Репродукција со брзо
вртење напред

5. [AUX]
• Избирање на дополнителниот
режим
6. Дополнителен штекер
• Влез за стерео аудио сигнал
7. [SOUND] (звук)
• Дотерување на басовите/
средните тонови/високите
тонови/распределбата на
звукот/претходните поставки
на EQ (еквилајзер)
8. [TP/MENU]
• Кратко притиснување:
Поставување на приемот на
сообраkајни соопштенија.
• Долго притискање:
Поставување на
конфигурацијата
- AF On/Off (AF вклучено/
исклучено): Вклучување/
исклучување на функцијата
за менување на RDS AF
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- REG On/Off (REG вклучен/
исклучен): Вклучување/
исклучување на RDS
регионалната функција
- PTY none (нема PTY):
Одбирање на видот на
RDS програмата
- Fav.Page 1~6 (страници со
миленици 1-6):
Поставување на
страниците со миленици
- AST.Page On/Off (страница
за AST. вклучена/
исклучена): Вклучување/
исклучување на
страниците за автоматско
зачувување
9. [EJECT] (исфрлување)
• Исфрлување на дискот од
тацната за ЦД.
10. [PRESET] #1~#6 (претходни
поставки бр. 1-6)
• Режим за радио

- Кратко притиснување:
Повикување на однапред
меморизираната станица
во меморијата за
претходни поставки
- Долго притискање:
Зачувување во меморијата
за претходни поставки
• Режим за ЦД
- [#1 DIR] (директориум бр.
1): вклучување или
исклучување на режимот
за репродукција од
директориуми.
- [#2 RPT]: вклучување или
исклучување на режимот
за репродукција со
повторување.
- [#3 RDM]: вклучување или
исклучување на режимот
за произволна
репродукција.
- [#4 INT]: вклучување или
исклучување на режимот
за репродукција со
скенирање на почетокот.

11. [CD]
• Одбирање на режимот за
репродукција на компактни
дискови
• Функција за паузирање на ЦДто кога ЦД-то се репродуцира
12. [FAV/INFO]
• Режим за радио
- Кратко притиснување:
Одбирање на страница со
миленици
- Долго притискање:
Прикажување на
информации за актуелната
станица.
• Режим за ЦД
- Кратко притиснување:
Прикажување на
информации за актуелната
песна.
13. [BAND/AST] (бранова должина/
автоматско зачувување)
• Одбирање на режимот за
радио
• Режим за радио
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- Кратко притиснување:
Одбирање на радио
брановата должина AM или
FM
- Долго притискање:
Функција за автоматско
зачувување, Пребарување
и меморизирање на 12-те
најдобри станици.
14. [USB]
• Одбирање на режимот за USB
• Функција за паузирање на
USB-то кога се репродуцира
USB
15. [SEEK UP] (пребарување угоре)
• Режим за радио
- Кратко притиснување:
пребарување угоре на
следната станица со
дифузија
- Долго притискање:
пребарување на PTY угоре
• Режим за ЦД
- Следната папка кога се
репродуцира ЦД

16. [SEEK DOWN]
(пребарување удолу)
• Режим за радио
- Кратко притиснување:
пребарување удолу на
претходната станица со
дифузија
- Долго притискање:
пребарување на PTY удолу
• Режим за ЦД
- Претходната папка кога се
репродуцира ЦД
17. USB штекер
• Штекер на USB

Ракување
Вклучување/исклучување на
напојувањето
Вклучено напојување
 Притиснете го [POWER]
(напојување) за да се вклучи
радиото.
Исклучено напојување

 Притиснете го [POWER] и држете
го подолго од 1 секунда за да се
исклучи радиото.

Стишување на звукот
Притисете го [POWER] за да се
стиши аудиото кога е вклучено
напојувањето.

Местење на гласноста
Завртете ја гласноста во насоката на
стрелките на часовникот за
зголемување на гласноста на
аудиото.
Завртете ја гласноста обратно од
насоката на стрелките на часовникот
за намалување на гласноста на
аудиото.

Местење на звукот
Дотерување на тонот на басовите
Притиснувајте го [SOUND] (звук)
повеkе пати додека радиото не
покажува „BAS“ (басови), и завртете
го копчето [VOLUME] (гласност) во
насоката на стрелките на часовникот
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или обратно за зголемување или
намалување на ефектот на басовите.
Дотерување на средните тонови,
високите тонови, балансот и
распределбата на звукот
Речиси исто како горе наведеното
„Дотерување на тонот на басовите“,
но одбирајте го режимот за секој тон.

Претходно поставување на
изборите за EQ (еквилајзер)
Речиси исто како горе наведеното
„Дотерување на тонот на басовите“,
но одберете го режимот за претходни
поставки на EQ.
Видовите на режимот за претходни
поставки на EQ се
...OFF (исклучување) → POP (поп) →
Rock (рок) → Country (кантри) →
Voice (глас) → Jazz (џез) → Classic
(класична) → OFF (исклучување) ...

Радио
AM-FM радио
Одбирање на режимот за радио
Притиснете го [BAND/AST] (бранова
должина/автоматско зачувување) за
да го слушате радиото од друг
режим.

Менување на брановата
должина
Брановата должина се менува од AM
на FM или од FM на AM секој пат кога
kе се притисне [BAND/AST].

Рачно местење угоре/удолу
Притиснете го [TUNE UP]/[TUNE
DOWN] (местење угоре/местење
удолу) за зголемување/намалување
на фреквенцијата.
Фреквенцијата се зголемува или
намалува за 1 степен секој пат кога
kе се притисне [TUNE UP]/[TUNE
DOWN].
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Ако се притиснува копчево
продолжително, тогаш
фреквенцијата се зголемува или
намалува продолжително.

Барање угоре/удолу
Притиснете го [SEEK UP]/[SEEK
DOWN] (барање угоре/удолу) за да ја
најдете следната/претходната
станица автоматски.

Меморија за претходни
поставки на милениците
Има 6 страници за миленици и може да
зачува најмногу 48 станици без оглед
на брановата должина AM или FM.
Може да ја зачува актуелната
станица преку следната постапка
Чекор 1: Побарајте ја или
наместете ја рачно станицата која
ја сакате.
Чекор 2: Одберете ја страницата
за миленици со притиснување на
[FAV/INFO].

Чекор 3: Притиснете го и држете
го [PRESET #] подолго од
1 секунда
Преку горе наведената постапка
48-те станици се зачувуваат во
меморијата за претходни поставки на
милениците.

Повикување на претходно
поставените миленици
Можете да ја слушате станицата
зачувана во претходните поставки на
милениците преку следната
постапка.
Чекор 1: Одберете ја страницата
за миленици со притиснување на
[FAV/INFO].
Чекор 2: притиснете го [PRESET #]
во коешто е зачувана станицата
која сакате да ја слушате.

Функција за автоматско
зачувување
Автоматско зачувување
Притискајте го [BAND/AST] (бранова
должина/автоматско зачувување)

подолго од 1 секунда, па радиото ја
почнува функцијата за автоматско
зачувување.
Бришење на страницата за
автоматско зачувување
По работењето со функцијата за
автоматско зачувување, радиото има
страници за автоматско зачувување.
За бришење на страницата за
автоматско зачувување, притискајте
го
[TP/MENU] (сообраkајна програма/
изборник) подолго од 1 секунда, па
притиснувајте го [TP/MENU]
(сообраkајна програма/изборник)
повеkе пати додека радиото не
покажува „AST.Page On“ (страницата
за автоматско зачувување е
вклучена) и завртете го копчето
[VOLUME] (гласност) за да биде
„AST.Page Off“ (страницата за
автоматско зачувување е исклучена).

Ракување со изборниците
AF вклучено/исклучено
Функцијата AF го тера радиото да ја
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пронаоѓа најдобрата станинца
секогаш.
Притискајте го [TP/MENU] подолго од
1 секунда и притискајте го [TP/MENU]
додека радиото не покажува „AF Off“
(AF исклучено) и завртете го копчето
[VOLUME] (гласност) за да биде „AF
On“ (AF вклучено).
Вклучување/исклучување на
регионалната функција
Регионалната функција предизвикува
радиото да скокне на регионална
станица (Исклучување на
регионалната функција).
Притискајте го [TP/MENU] подолго од
1 секунда и притискајте го [TP/MENU]
додека радиото не покажува „REG
Off“ (REG е исклучен) и завртете го
копчето [VOLUME] (гласност) за да
биде „REG On“ (REG е вклучен).
Прием на сообраkајни соопштенија
Притиснете го [TP/MENU]
(сообраkајна програма/изборник) за
да го слушате сообраkајното
соопштение на оваа станица.

Откажување на приемот на
сообраkајни соопштенија
Притиснете го [TP/MENU] за
откажување на приемот на
сообраkајните соопштенија.
Радиото ги исклучува сообраkајните
соопштенија.
Пребарување на сообраkајни
станици
Притиснете го [TP/MENU]
(сообраkајна програма/изборник).
Ако станицата нема сообраkајна
информација, радиото ја пребарува
станицата која има сообраkајно
соопштение.

Радио прием
На радио приемот може да му пречи
грчење, бучава, изобличување или
губење на приемот поради
 промените во растојанието од
предавателот,
 повеkекратниот прием поради
одбивањето и
 засенувањето.

Антена со фиксна шипка

MD078

За да ја извадите антената од
покривот, завртете ја обратно од
насоката на стрелките на часовникот.
За да ја монтирате антената на
покривот, завртете ја во насоката на
стрелките на часовникот.
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Внимание
Гледајте да ја извадите антената
пред влегувањето во просторија со
низок таван или инаку таа може да
се оштети.
Влегувањето во автоматската
перална за автомобили со
монтирана антена може да
резултира со штета на антената
или на облогата на покривот.
Секако извадете ја Вашата антена
пред да влезете во автоматската
перална за автомобили.
Монтирајте ја антената целосно
затегната и дотерајте ја во
исправената положба за да се
обезбеди правилниот прием.

Аудио плеери
ЦД плеер
Кога се вметнува секое едно ЦД,
радиото kе се појави на екранот, и
кога се става секое ЦД, „File check“
(проверка на датотеки) kе се појави
на екранот.
Штом почнува репродукцијата,
песната и бројот на песната kе се
појават на екранот.
Ако се исклучи палењето или
радиото со ЦД во плеерот, истото kе
остане во плеерот. Кога во плеерот
има ЦД и палењето е вклучено,
радиото треба да се вклучи пред да
ја почне репродукцијата на
актуелното ЦД. Кога kе се вклучат
палењето и радиото, ЦД-то kе почне
да свири каде што запрело, ако тоа
беше последно одбраниот извор на
звук.

ЦД плеерот може да ги репродуцира
помалите сингл ЦД-а од 8 см со
адаптерски прстен. Стандардните
ЦД-а и помалите ЦД-а се саваат на
истиот начин.
Ако се репродуцира ЦД за
запишување (CD-R), квалитетот на
звукот може да се намали поради
квалитетот на CD-R-от, методот на
запишувањето, квалитетот на
музиката којашто се снимила и
начинот на ракувањето со CD-R-от.
Може да има зголемување во
прескокнувањето, тешкотии при
наоѓање песни и/или тешкотии при
ставање и исфрлање. Ако дојде до
проблемиве, проверете ја долната
површина на ЦД-то. Ако површината
на ЦД-то е оштетена, на пример
напукната, скршена или изгребана,
ЦД-то нема да се пушти правилно.
Ако површината на ЦД-то е
извалкана, видете под „Нега на
Вашите ЦД-а“ за повеkе
информации.

Инфозабавен систем 93

Ако нема видлива оштета, пробајте
со познато добро ЦД.
Не закачувајте етикети на ЦД-то. Тие
може да се заглават во ЦД плеерот.
Ако ЦД-то е снимено на персонален
компјутер и постои потреба од
етикета за опис, наместо тоа
обидувајте се да ја обележите
горната страна на запишаното ЦД со
маркер.

Внимание
Ако закачите етикета на ЦД-то,
вметнете повеkе од едно ЦД во
процепот одеднаш или се
обидувате да пуштате изгребани
или оштетени ЦД-а, со тоа може да
го оштетите ЦД плеерот. Кога го
употребувате ЦД плеерот,
користете само ЦД-а коишто се во
добра состојба без етикети,
ставајте едно ЦД одеднаш и
чувајте ги ЦД плеерот и процепот
за ставање од туѓи материјали,
течности и отпадоци.

Вметнување на диск
Вметнете ЦД во процепот за ЦД со
етикетата на ЦД-то нагоре, па
радиото го вметнува во процепот
автоматски и врши репродукција.

Следната/претходната песна
Притиснете го [TUNE UP/TUNE
DOWN], па радиото ја почнува
репродукцијата на следната/
претходната песна.

Одбирање на режимот за
репродукција на ЦД
Вметнете ЦД врз тацната за ЦД-а, па
радиото поминува на режимот за
репродукција.
Или притиснете го [CD] за да се
репродуцира дискот од друг режим
кога е вметнато ЦД-то.

Брзо вртење напред/брзо вртење
назад
Притиснете го и држете го [TUNE UP/
TUNE DOWN], па радиото
репродуцира брзо напред/брзо
назад.

ИСФРЛАЊЕ НА ЦД
Притиснете го [EJECT] (исфрлање),
па дискот kе се исфрли од радиото.
Извлечете го дискот од радиото.
Паузирање
Притиснете го [CD] за да ја паузирате
репродукцијата додека се
репродуцира ЦД.
„PAUSE“ (паузирање) kе трепка на
екранот.
Притиснете го [CD] повторно за да
почне репродукцијата.

Следната/претходната папка само со диск со MP3/WMA
Притиснете го [SEEK UP/SEEK
DOWN], па радиото ја почнува
репродукцијата на следната/
претходната песна.
RPT (Повторување)
Притиснете го [2 RPT], па радиото ја
репродуцира актуелната песна
повеkе пати.
За откажување на оваа функција,
притиснете го [2 RPT] повторно.
RDM (Произволно):
Притиснете го [3 RDM], па радиото
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репродуцира песни по случаен
редослед.
За откажување на оваа функција,
притиснете го [3 RDM] повторно.
INT (скенирање на почетокот):
Притиснете го [4 INT], па радиото
репродуцира само 10 секунди од
актуелната песна. Скокнете на
следната песна и вршете ја
постапкава повеkе пати.
За откажување на оваа функција,
притиснете го [4 INT] повторно.
Режим за се/директориуми - само
со диск со MP3/WMA
Функцијата за повторување,
скенирање на почетокот и
произволна репродукција
функционира во оваа папка кога е
активен „DIR mode“ (режим за
директориум).
Притиснете го [1 DIR], па радиото
работи во режимот за директориуми.
За откажување на оваа функција,
притиснете го [1 DIR] повторно.

Прикажување на информации за
ID3 етикетата - само со диск со
MP3/WMA
Притиснете го [FAV/INFO]. Радиото
ги прикажува информациите за ID3
етикетите на актуелните датотеки.

Режим за репродукција со USB
Одбирање на режимот за
репродукција со USB
Притиснете го [USB] за да се
префрлите на репродукцијата на
датотеки на USB-то од друг режим.
Вметнување на USB меморија
Вметнете USB меморија во штекерот
за USB, за да ги репродуцира
радиото датотеките од USB-то
автоматски.
Вадење на USB
Извлекувајте ја USB меморијата од
штекерот за USB со рака.
* Другите функции се исти како за
режимот за ЦД.

AUX (дополнителен) режим
Радиото има еден дополнителен
влезен штекер (со пречник од 3,5 мм)
сместен од долната десна страна на
основната плоча.
Тој не е аудио приклучок; не
приклучувајте го џекот на слушалките
во предниот дополнителен влезен
штекер.
Меѓутоа, можете да приклучите
надворешен аудио уред, како на
пример iPod, пренослив компјутер,
MP3 плеер, ЦД џубокс или XM™,
приемник итн., до влезот на
дополнителниот џек за употреба како
друг извор за слушање аудио.
Одбирање на режимот за
дополнителниот приклучок
Притиснете го [AUX] (дополнителен
приклучок) во другиот режим за
репродукција.
Ако дополнителниот џек не е
вметнат, дополнителниот режим kе
биде оневозможен.
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Контроли на звукот на воланот
1. [PWR] (напојување)
Вклучување на напојувањето:
Притиснете го копчево.
Исклучување на напојувањето:
Притискајте го копчево подолго
од 1 секунда.
Стишување на аудиото:
Притиснете го копчево кога е
вклучено напојувањето.
2. [+]
Притискајте го копчето [+] за
зголемување на гласноста на
аудиото.
Притиснете го копчево, па
радиото ја зголемува гласноста
на аудиото.
Ако се притиска копчево подолго
од 1 секунда, тогаш радиото ја
зголемува гласноста на аудиото
постепено.
3. [–]
Притискајте го копчето [–] за
намалување на гласноста на
аудиото.

Притиснете го копчево, па
радиото ја намалува гласноста на
аудиото.
Ако се притиска копчево подолго
од 1 секунда, тогаш радиото ја
намалува гласноста на аудиото
постепено.
4. [SEEK] (пребарување)
4-1. РЕЖИМ ЗА РАДИО:
Притиснете го копчево за да
поминете на следната
однапред наместена
станица. (Претходно
поставена поставка за
миленици #1 → #2→ #3
→ #4...)
Притискајте го копчево
подолго од 1 секунда за да ја
побарате следната станица.
4-2. РЕЖИМ ЗА CDP:
Притиснете го копчево за да
скокнете на следната песна.
(Песна01→Песна02→...)

Притискајте го копчево
подолго од 1 секунда за
репродукција на песната со
брзо вртење напред.
5. [MODE] (режим)
Режимот на репродукцијата kе се
измени по следниот редослед
кога и да се притисне копчево.
FMAM(CDP)(USB)(AUX)FM...
Радиото го прескокнува режимот
CDP ако нема диск во радиото.
Радиото го прескокнува режимот
за USB ако нема USB меморија
на радиото.
Радиото го прескокнува режимот
AUX (дополнителен режим) ако
нема дополнителен џек во
штекерот на радиото.

Меморија
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Контроли на
климатизацијата
Системи за контрола на
климатизацијата .............................. 97

Системи за контрола на
климатизацијата

 Кружење на воздухот /
 Греење на задното стакло

Температура

Систем за греење и
проветрување

Дотерајте ја температурата со
вртење на копчето.
црвено: топло

Отвори за проветрување .............. 109

сино: студено

Одржување .................................... 110

Греењето нема да биде целосно
ефективно додека не ја достигне
работната температура моторот.

Распределба на воздухот
Одберете го отворот за
проветрување со вртење на
средишното копче.
ME032

Контроли за:
 Температура
 Распределба на воздухот
 Брзина на вентилаторот
 Греење
 Одмрзнување на шофершајбната

\: кон пределот на главата и
пределот на нозете
[: кон пределот на нозете, додека
мало количество на воздухот се
насочува кон шофершајбната,
прозорците на предните врати и
страничните отвори за
проветрување.
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Y: кон пределот на главата преку
подвижните отвори за проветрување
W: кон шофершајбната и пределот
на нозете, додека мало количество
на воздухот се насочува кон
прозорците на предните врати и
страничните отвори за
проветрување.
5: кон шофершајбната и
прозорците на предните врати,
додека мало количество на воздухот
се насочува кон страничните отвори
за проветрување.

Брзина на вентилаторот
Дотерајте го протокот на воздухот со
префрлување на вентлаторот на
саканата брзина.

Греење
Нормално греење

1. Завртете го копчето за контрола
на температурата на црвено за
греење.

1. Помрднете ја рачката за кружење
на воздухот десно за режимот за
кружење на воздухот.

2. Завртете го копчето за
распределба на воздухот.

2. Завртете го копчето за контрола
на температурата докpaj во
црвеното поле за греење.

3. Завртете го копчето за контрола
на вентилаторот на саканата
брзина.

Максимално греење
Користете го режимот за максимално
греење за брзо греење на патничката
кабина.
Не го користете за подолги периоди.
Тоа може да резултира со несреkа,
бидејkи внатрешниот воздух може да
стане застојан и прозорците може да
се замаглат предизвикувајkи губење
на видливоста на возачот.
За чистење на прозорците свртете го
копчето за распределба на воздухот
на 5 и поместете ја рачката за
кружење на воздухот лево за да се
пушти свеж воздух во возилото.
За максималното греење:

3. Завртете го копчето за контрола
на вентилаторот на најголемата
брзина.
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Одмрзнување на
шофершајбната

3. Дотерајте го копчето за контрола
на вентилаторот на најголемата
брзина за брзо одмрзнување.
4. Отворете ги страничните отвори
за проветрување по потреба и
насочете ги кон прозорците на
вратите.

ME032

1. Наместете го режимот за
кружење на воздухот на режимот
за надворешен воздух и свртете
го копчето за распределба на
воздухот кон DEFROST
(одмрзнување) 5
2. Завртете го копчето за контрола
на температурата на црвено за
топол воздух.

Внимание
Разликата помеѓу температурата
на надворешниот воздух и на
шофершајбната може да
предизвика шофершајбната да се
замагли, со тоа попречувајkи Ви ја
видливоста напред.
Не користете го FLOOR/DEFROST
(под/одмрзнување) W или
DEFROST (одмрзнување) 5 при
крајно влажни времиња, кога
копчето за контрола на
температурата е наместено на
синото поле.
Тоа може да доведе до незгода,
кoja може да го оштети Вашето
возило и да предизвика лични
повреди.
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Систем за кружење
на воздухот W

{Предупредување
Возењето со режимот за кружење
на воздухот за подолго време може
да Ве направи сонлив. Периодично
завртувајте го копчето за режимот
за надворешен воздух на свеж
воздух.

ME033

Со режимот за кружење на воздухот
се ракува со рачката W.

Менувањето на свежиот воздух е
намалено во режимот за кружење
на воздухот. При работа без
ладење влажноста на воздухот се
зголемува, па прозорците може да
се замаглат. Квалитетот на
воздухот во патничката кабина се
влошува, што може да предизвика
патниците на возилото да се
чувствуваат дремливи.

Систем за климатизација
{Предупредување
Не спијте во такво возило во
коешто е вклучен системот за
климатизација или греење. Тоа
може да предизвика сериозна
повреда или смрт поради пад во
нивото на кислородот и/или
температурата на телото.

ME034

Контроли за:
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 Температура
 Распределба на воздухот
 Брзина на вентилаторот
 Одмаглување и одмрзнување
 Кружење на воздухот W
 Ладење u
 Греење на задното стакло

Температура
Дотерајте ја температурата со
вртење на копчето.
црвено: топло
сино: студено

Распределба на воздухот
Одберете го отворот за
проветрување со вртење на
средишното копче.
\: кон пределот на главата и
пределот на нозете

[: кон пределот на нозете, додека
мало количество на воздухот се
насочува кон шофершајбната,
прозорците на предните врати и
страничните отвори за
проветрување.

Одмаглување на
шофершајбната

Y: кон пределот на главата преку
подвижните отвори за проветрување
W: кон шофершајбната и пределот
на нозете, додека мало количество
на воздухот се насочува кон
прозорците на предните врати и
страничните отвори за
проветрување.
5: кон шофершајбната и
прозорците на предните врати,
додека мало количество на воздухот
се насочува кон страничните отвори
за проветрување.

Брзина на вентилаторот
Дотерајте го протокот на воздухот со
префрлување на вентлаторот на
саканата брзина.

ME035

1. Наместете го режимот за
кружење на воздухот на режимот
за надворешен воздух и свртете
го копчето за распределба на
воздухот кон DEFROST
(одмрзнување) 5.
2. Вклучете го ладењето u
3. Изберете ја саканата
температура.
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4. Завртете го копчето за контрола
на вентилаторот на саканата
брзина.

Систем за кружење
на воздухот W

MR044

Со режимот за кружење на воздухот
се ракува со рачката W.

{Предупредување
Возењето со режимот за кружење
на воздухот за подолго време може
да Ве направи сонлив. Периодично
завртувајте го копчето за режимот
за надворешен воздух на свеж
воздух.
Менувањето на свежиот воздух е
намалено во режимот за кружење
на воздухот. При работа без
ладење влажноста на воздухот се
зголемува, па прозорците може да
се замаглат. Квалитетот на
воздухот во патничката кабина се
влошува, што може да предизвика
патниците на возилото да се
чувствуваат дремливи.

Ладење u
Со него се ракува со копчето u и
функционира само кога моторот и
вентилаторот работат.

Системот за климатизација лади и
суши кога надворешната
температура е нешто над точката на
смрзнување. Затоа може да се
формира кондензација и да капе од
под возилото.
Ако веkе не е потребно ладење или
сушење, исклучете го системот за
ладење за да заштедите гориво.
Климатизацијата нема да работи кога
копчето за контрола на вентилаторот
е во исклучена положба.
Ако копчето за температура е
ставено на црвеното поле, воздухот
од отворот за проветрување kе биде
топол освен ако не работи
климатизацијата.
За да го исклучите системот за
климатизација, свртете го копчето
на 0.

Внимание
Користете само соодветно
средство за ладење
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{Предупредување
Системите за контрола на
климатизацијата ги сервисира само
квалификуван персонал.
Неправилните методи на
сервисирањето може да
предизвикаат лична повреда.

Нормално ладење
1. Вклучете го системот за
климатизација.
2. За ладење завртете го копчето за
контрола на температурата во
синото поле.
3. Завртете го копчето за
распределба на воздухот.
4. Завртете го копчето за контрола
на вентилаторот на саканата
брзина.
Максимално ладење

За постигнување на максимално
ладење при топло време и кога
Вашето возило било изложено на
сонцето подолго време:
1. Вклучете го системот за
климатизација.
2. Помрднете ја рачката за кружење
на воздухот десно за режимот за
кружење на воздухот.
3. Завртете го копчето за контрола
на температурата докpaj на
синото поле за ладење.
4. Завртете го копчето за контрола
на вентилаторот на најголемата
брзина.

ME064
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Електронски систем за
контрола на
климатизацијата

РЕЖИМ: распределба на воздухот
што се одбира
5: одмаглување и одмрзнување
0: вклучување или исклучување на
системот

{Предупредување
Не спијте во такво возило во
коешто е вклучен системот за
климатизација или греење. Тоа
може да предизвика сериозна
повреда или смрт поради пад во
нивото на кислородот и/или
температурата на телото.

u: вклучување или исклучување на
ладењето
W: кружење на воздухот
+: Греење на задното стакло
MD088

Контроли за автоматскиот режим:
AUTO: автоматски режим, сите
поставки освен температурата ги
одбира системот автоматски
Температура: претходно одбирање
на саканата температура
Следните функции може да се
дотераат рачно, со што се исклучува
автоматскиот режим:
Брзина на вентилаторот: проток на
воздухот што се одбира

Во автоматскиот режим брзината на
вентилаторот и распределбата на
воздухот автоматски го регулираат
протокот на воздухот.
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Сензор за сончева светлина

Сензор за температурата

ME036

Системот за електронска контрола на
климатизацијата е целосно
функционален само кога работи
моторот.
Забелешка
Додека го притискате копчето
AUTO, местете го бројченикот
MODE (режим) на повеkе од
3 вида. Степенот на температурата
може да се смени од Целзиус на
Фаренхајт.

MD012

Сензорот за сончева светлина се
наоѓа пред отворите за одмрзнување
на шофершајбната. Овој сензор ја
приметува сончевата светлина кога
се работи во режимот AUTO.
Забелешка
Не покривајте го сензорот за
сончева светлина за да не добиете
погрешна информација.

MD160

Информацијата за температурата
добиена од внатрешниот простор на
Вашиот автомобил се употребува за
одредување на критериумите за
системот за проветрување кога се
работи во режимот AUTO.
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Внимание
Не ставајте налепници врз
сензорот за температура бидејkи
тоа може да го влоши неговото
функционирање.

Автоматски режим (AUTO)

1. Притиснете го копчето AUTO.
Климатизацијата се активира
автоматски.

Претходно одбирање на
температурата

2. Отворете ги сите отвори за
проветрување.
3. Поставете ја претходно
одбраната температура
користејkи го десното вртливо
копче.
Сите отвори за проветрување се
активираат автоматски во
автоматскиот режим. Затоа отворите
за проветрување треба секогаш да
бидат отворени.

MD091

Наместете ја температурата на
саканата вредност со вртење на
копчето.
црвено: топло
MD090

Основна поставка за максимална
удобност:

сино: студено
Ако минималната температура е
наместена, системот за контрола на
климатизацијата работи со
максимално ладење.
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Ако максималната температура е
наместена, системот за контрола на
климатизацијата работи со
максимално греење.
За да се работи со максималното
ладење, притиснете го копчето AUTO
и дотерајте ја температурата на „LO“.
Потоа се одбира режимот за
кружење на воздухот и
распределбата на воздухот се
префрлува на Y автоматски при
максимална брзина на вентилаторот
за ладењето.
За да се работи со максималното
греење, притиснете го копчето AUTO
и дотерајте ја температурата на „HI“.
Потоа режимот за кружење на
воздухот се менува на тој начин што
kе се вовлекува надворешен воздух и
распределбата на воздухот се
префрлува на [ автоматски при
брзината „Auto Hi“ (7 од 8-те степени)
на вентилаторот за греењето.

Одмаглување и одмрзнување
на прозорците 5

Брзината на вентилаторот A

1. Притиснете го копчето 5.
2. Температурата и распределбата
на воздохут се поставуваат
автоматски и вентилаторот
работи со минималната брзина
6 од 8-те степени.
3. За да се вратите на автоматскиот
режим: притиснете го копчето 5
или AUTO.
Забелешка
Системот за климатизација може
да не работи автоматски зиме.

Рачни поставки
Поставките на системот за контрола
на климатизацијата може да се
изменат со активирање на копчињата
и вртливите копчиња според
следново.
Менувањето на една поставка kе го
деактивира автоматскиот режим.

MD092

Свртете го левото вртливо копче. Во
насока на стрелките на часовникот се
зголемува брзината на вентилаторот,
а обартно од насоката на стрелките
на часовникот се намалува.
За да се вратите на автоматскиот
режим: Притиснете го копчето AUTO.
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Режим за распределба на
воздухот

[: кон пределот на нозете, додека
мало количество на воздухот се
насочува кон шофершајбната,
прозорците на предните врати и
страничните отвори за
проветрување.
Y: кон пределот на главата преку
подвижните отвори за проветрување

MD093

Завртете го копчето MODE (режим)
еднаш или повеkе пати за саканото
дотерување. Распределбата на
воздухот се означува на екранот.
\: кон пределот на главата и
пределот на нозете

W: кон шофершајбната и пределот
на нозете, додека мало количество
на воздухот се насочува кон
прозорците на предните врати и
страничните отвори за
проветрување.
5: кон шофершајбната и
прозорците на предните врати,
додека мало количество на воздухот
се насочува кон страничните отвори
за проветрување.
За враkање на автоматската
распределба на воздухот притиснете
го копчето AUTO.

Ладење u
Се активира или деактивира со
копчето u.
Системот за климатизација лади и
суши кога надворешната
температура е над определено ниво.
Затоа може да се формира
кондензација и да капе од под
возилото.
Ако веkе не е потребно ладење или
сушење, исклучете го системот за
ладење за да заштедите гориво.

Внимание
Користете само соодветно
средство за ладење.
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{Предупредување
Системите за контрола на
климатизацијата ги сервисира само
квалификуван персонал.
Неправилните методи на
сервисирањето може да
предизвикаат лична повреда.

Рачен режим за кружење на
воздухот W

Исклучување на системот
Вртењето на левото вртливо копче
на 0 ги исклучува сите функции на
системот за греење, проветрување и
ладење.

Отвори за
проветрување
Приспособливи отвори за
проветрување
Мора да биде отворен барем еден
отвор за проветрување додека е
вклучено ладењето за да се спречи
испарувачот да замрзне поради
недвижење на воздухот.

Со рачниот режим за кружење на
воздухот се ракува со копчето W.

{Предупредување
Менувањето на свежиот воздух е
намалено во режимот за кружење
на воздухот. При работа без
ладење, влажноста на воздухот се
зголемува, па прозорците може да
се замаглат. Квалитетот на
воздухот во патничката кабина се
влошува, што може да предизвика
патниците на возилото да се
чувствуваат дремливи.

MD094

Средишниот отвор за проветрување
не е затворен целосно.

110 Контроли на климатизацијата

Насочете го протокот на воздухот со
навалување и вртење на решетките.

{Предупредување
Не закачувајте предмети за
решетките на отворите за
проветрување. Ризик од
оштетување и повреда во случај на
сообраkајка.

Одржување
Довод на воздухот

Фиксни отвори за
проветрување

ME037

Притиснете го капакот на секој отвор
за да се отворат страничните отвори
и завртете ги кон таа насока која ја
сакате.
Ако не сакате проток на воздухот,
затворете го капакот на отворот.

Дополнителни отвори за
проветрување се наоѓаат под
шофершајбната и прозорците на
предните врати и во пределите на
нозете.

MD096

Доводот за воздух пред
шофершајбната во моторниот
простор мора да се чува чист за да се
овозможи доводот на воздухот.
Извадете ги лисјата, нечистотијата
или снегот.
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Воздушен филтер на
патничката кабина

Внимание
Потребно е почесто одржување на
воздушниот филтер ако условите
на возење вклучуваат прашливи
коловози, предели со загадување
на воздухот и многу
неасфалтирани патишта.

Филтерот ги отстранува правта,
саѓите, поленот и спорите од
воздухот што влегува во возилото
преку доводот за воздух.

MD163

2. Извадете го капакот на филтерот
со повлекување на десната
страна на капакот.
3. Заменете го филтерот за
климатизацијата.
MD162

Замена на филтерот:
1. Извадете ја касетата.
За да се извади касетата,
отворете ја и повлечете ја нагоре
од секоја страна.

4. Составете ги капакот на
филтерот и касетата по обратен
редослед
Забелешка
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен механичар за
да го замени филтерот.

Таквите услови ја намалуваат
ефикасноста на филтерот и вршат
лошо дејство врз бронхиите.

Обично работење на
климатизацијата
За да се обезбедат постојано
ефикасни перформанси, ладењето
мора да се вклучува неколку минути
еднаш месечно, без оглед на
времето и годишната доба. Не е
возможно ракувањето со ладењето
кога надворешната температура е
ниска.
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Сервис
За оптимални перформанси на
ладењето се препорачува да се
проверува системот за контрола на
климатизацијата годишно.
 Тестирање на функционалноста и
на притисокот
 Функционалност на греењето
 Проверка да не капе
 Проверка на погонските ремени
 Чистење на кондензаторот и
 цедење на испарувачот
 Проверка на перформансите

Внимание
Користете само соодветно
средство за ладење

{Предупредување
Системите за контрола на
климатизацијата ги сервисира само
квалификуван персонал.
Неправилните методи на
сервисирањето може да
предизвикаат лична повреда
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Информации
за возењето
Контрола над возилото
Никогаш не оставајте го
возилото да оди по падини
со изгаснат мотор
Во таква ситуација нема да
функционираат многу системи
(на пр. серво уредот на сопирачките,
серво управувањето). Таквото
возење е опасно за Вас и за други.

Педали
За да се обезбеди непречен од на
педалите, не смее да има подлошки
во пределот на педалите.

Поаѓање и ракување
Разработување на новото
возило
Преземете ги следните мерки на
претпазливост при првите неколку
стотици километри за да се подобрат
перформансите и економичноста на
Вашето возило и да се зголеми
неговата долговечност:
 Избегнувајте поаѓање со полн
гас.
 Не го турирајте моторот.
 Избегнувајте нагли застанувања
освен во случаи на опасност.
Тоа kе овозможи Вашите
сопирачки да лежат правилно.
 Избегнувајте брзи поаѓања, нагли
забрзувања и продолжително
возење со голема брзина за да се
спречат оштетувања на моторот
и да се штеди горивото.
 Избегнувајте давање на полн гас
во мала брзина.
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 Не влечете други возила.

{Опасност

Положби на палењето

Не го вртете клучот во положбата 0
или 1 додека возите.

Палење на моторот
Палење на моторот со
прекинувачот за палење

Возилото и серво сопирањето не
би работеле, предизвикувајkи
оштетување на возилото, лична
повреда или можна смрт.

Внимание

MD097

0(LOCK): Исклучено палење
1(ACC): Исклучено палење,
ослободена брава на воланот
2(ON): Вклучено палење
3(START): Палење

Не го оставајте клучот во
положбата 1 или 2 подолго време
додека моторот не работи.
MD098

Тоа kе го испразни акумулаторот.

 Свртете го клучот во положбата 1.
Малку помрднете го воланот за да
се ослободи бравата на воланот.
 Рачен менувач: ракувајте со
куплунгот.
 Не давајте гас.
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 Свртете го клучот во положбата
3, притиснувајkи ги куплунгот и
ножната сопирачка, па отпуштете
ги кога kе проработи моторот.
Пред да го запалите повторно или за
да се изгасне моторот, вратете го
клучот на 0.

Внимание
Не работете со алансерот подолго
од 10 секунди едновремено.
Ако моторот не се пали, почекајте
10 секунди пред повторно да се
обидете.
Тоа kе спречи оштетување на
алансерот.

Паркирање
 Не паркирајте го возилото на
лесно запалива површина.
Високата температура на
системот на ауспухот може да ја
запали површината.

 Секогаш затегнувајте ја рачната
сопирачка без да го притиснете
копчето за ослободување.
Затегнувајте ја колку што може
поцврсто на удолнини или
угорници. Притиснете ја ножната
сопирачка истовремено за да се
намали работната сила.
 Исклучете ги моторот и
палењето. Свртете го воланот
додека не се заглави бравата на
воланот.
 Ако возилото е на рамна
површина или угорница, ставете
во прва брзина пред да го
исклучите палењето. На угорници
свртете ги предните тркала
настрана од работ на тротоарот.
Ако возилото е на удолнина,
ставете во рикверц пред да го
исклучите палењето. Свртете ги
предните тркала кон работ на
тротоарот.
 Заклучете го возилото и
активирајте го системот за
тревожење при кражба.

Издувни гасови од
моторот
Издувни гасови од моторот
{Опасност
Издувните гасови од моторот
содржат отровен јаглерод
моноксид, којшто е безбоен, нема
мирис и може да биде смртоносен
ако се вдишува.
Ако издувни гасови навлегуваат во
внатрешноста на возилото,
отворете ги прозорците. Нека Ви ја
елиминира причината на дефектот
автомеханичар.
Избегнувајте да возите со отворен
товарен простор, инаку издувните
гасови може да навлезат во
возилото.
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Катализатор
Катализаторот го намалува
количеството на штетни материјали
во издувните гасови.

Внимание
Употребата на гориво со низок
квалитет или пренизок октански
број може да ги оштети моторот,
катализаторот и електронските
компоненти.
Бензинот кој не се изгорил kе се
прегрее и kе го оштети
катализаторот. Затоа избегнувајте
ја прекумерната употреба на
алансерот, празнењето на
резервоарот за гориво докрај и
палењето на возилото со туркање
или влечење.

Во случај моторот да не пали,
нерамномерно да работи, да има пад
во перформансите на моторот или
други невообичаени проблеми, нека
Ви ја отстрани причината на
дефектот автомеханичар колку е
можно поскоро. Во хаварии, со
возењето може да се продолжи за
кратко време, одржувајkи ја брзината
на возилото и вртежите на моторот
на ниско ниво.

Рачен менувач
Рачен менувач

MD105

Ако менувачот не влезе во рикверц,
ставете ја рачката во лер, отпуштете
го куплунгот и повторно притиснете
го; потоа повторете го ставањето во
рикверц.
Не нагазнувајте го куплунгот
непотребно. Кога ракувате со него,
притиснете го куплунгот целосно. Не
одморајте ја ногата на педалот.
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Внимание
Непрепорачливо е да се вози со
раката легната на рачката на
менувачот.

Сопирачки
Сопирачки
Системот на сопирачките се состои
од две независни кола за сопирање.
Ако откаже едно коло за сопирање,
возилото се уште може да се сопре
со употреба на другото коло за
сопирање. Меѓутоа, дејството на
сопирањето се постигнува само кога
педалот на сопирачките е притиснат
цврсто. Значително повеkе сила
треба за тоа. Растојанието за
сопирање се зголемува. Побарајте
помош од автомеханичар пред да
продолжите со патувањето.

Внимание
Ако едно коло откаже, педалот за
сопирачките мора да се притисне
со поголем притисок и
растојанието за сопирање може да
биде зголемено. Нека Ви го
провери и поправи системот на
сопирачките автомеханичар
веднаш. Препорачуваме да се
посоветувате со Вашиот овластен
механичар.
Ако педалот на сопирачките може
да се притисне повеkе од
нормалното, може да постои
потреба од поправање на
сопирачките.
Посоветувајте се со
автомеханичар веднаш.
Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен механичар.
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Внимание

{Предупредување

{Предупредување

Додека возите, не одмарајте го
стапалото на педалот за
сопирачките. Тоа kе го забрза
литењето на деловите на
сопирачките. Сопирачките може и
да се прегреат, резултирајkи со
подолго растојание на сопирањето
и небезбеден услов.

По возење низ длабока вода,
миење на возилото или користење
на сопирачките премногу при
симнување по стрмни брда,
сопирачките може привремено да
ja изгубат способноста за
запирање. Тоа може да биде
поради мокрите делови на
сопирачките или прегрејувањето.

Ако Вашите сопирачки привремено
ja изгубат силата поради мокрите
делови на сопирачките, следната
постапка kе помогне да им се врати
нормалното функционирање:

Ако сопирачките привремено Ви ja
изгубат способноста за запирање
поради прегрејувањето:
Префрлете се во помала брзина
кога се симнувате по брда. Не ги
применувајте сопирачките
постојано.

1. Проверете зад Вас дали има
други возила.
2. Возете со безбедна брзина со
многу простор одзади и
отстрана.
3. Нежно користете ги
сопирачките додека не се врати
нормалното функционирање.

Систем за деблокирање на
сопирачките (ABS)
Системот за деблокирање на
сопирачките (ABS) ги спречува
тркалата да се блокираат.
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ABS почнува да го регулира
притисокот на сопирачките штом
некое тркало покажува тенденција да
се блокира. Возилото останува
управливо, дури при јако сопирање.
Контролата на ABS станува
очигледна преку пулсирање во
педалот на сопирачките и шумот на
процесот за регулирање.
За оптимално сопирање, држете го
педалот за сопирачките целосно
притиснат за време на целиот процес
на сопирањето, иако педалот kе
пулсира. Не намалувајте го
притисокот врз педалот.
Контролата на ABS се познава по
вибрацијата и шумот на процесот за
ABS.
За оптимално запирање на возилото,
продолжете да ја притискате ножната
сопирачка дури ако педалот за
сопирачките вибрира.
Не намалувајте ја силата со којашто
ја притиснувате ножната сопирачка.

Кога го палите возилото по
вклучувањето на палењето, може да
слушнете механички звуци еднаш.
Обично ABS-от е подготвен.

Рачна сопирачка

Предупредувачко светло за системот
за деблокирање на сопирачките
(ABS) 3 71.

Дефект
{Предупредување
Ако има дефект во ABS, тркалата
може да бидат склони да се
блокираат поради сопирањето што
е посилно од обичното.
Предностите на ABS веkе ги нема
на располагање. При силно
сопирање, со возилото веkе не
може да се управува и може да
скршне.
Нека Ви ја отстрани причината на
дефектот автомеханичар.
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Секогаш затегнувајте ја рачната
сопирачка цврсто без да ракувате со
копчето за ослободување, и на
удолнини или угорници затегнете ја
истата колку е можно поцврсто.
За да ја отпуштите рачната
сопирачка, малку повлечете ја
рачката нагоре, притиснете го
копчето за ослободување и спуштете
ја рачката целосно.

120 Возење и ракување

За да се намалат работните сили на
рачната сопирачка, истовремено
притискајте ја ножната сопирачка.

Системи за контрола на
возењето

Предупредувачко светло за системот
на сопирачките 3 71.

Електронска контрола на
стабилноста (ESC)

Серво кочење

Електронската контрола на
стабилноста (ESC) ја подобрува
стабилноста при возењето кога е
потребно, без оглед на видот на
површината на патот или
прилепувањето на гумите. Го
спречува и превртувањето на
погонските тркала.

Ако педалот за сопирачките се
нагазне брзо и силно, максималната
сила на сопирањето автоматски се
применува (целосно сопирање).
Одржувајте постојан притисок врз
педалот на сопирачката се додека
постои потреба од целосно
сопирање. Максималната сила на
сопирањето автоматски се намалува
кога се отпушта педалот за
сопирачките.

Штом возилото почне да занесува
(недоволно вртење/нагло
свртување), излезната сила на
моторот се намалува и тркалата се
закочуваат посебно. Тоа значително
ја подобрува стабилноста при
возење на возилото на лизгави
површини на коловозот.
ESC функционира штом контролната
сијаличка G kе се изгасне.
Кога ESC е активно, G трепка.

{Предупредување
Не дозволувајте оваа посебна
безбедносна функција да Ве
наведе да ризикувате кога возите.
Приспособете ја брзината кон
условите на патот.
Контролно светло за електронската
контрола на стабилноста (ESC) 3 71.
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Деактивирање

Кога системот ESC активно ја
подобрува стабилноста на возилото,
намалете ја брзината и обрнете
посебно внимание на условите на
патот. Системот ESC е само
дополнителен уред за возилото. Кога
возилото ги надмине своите физички
граници, не може повеkе да се
контролира. Затоа не зависете од
овој систем. Продолжете да возите
безбедно.
ME039

За возење со многу високи
перформанси ESC може да се
деактивира: Притиснување на
копчето G.
Контролната сијаличка g се пали.
ESC повторно се активирана со
притиснување на копчето G одново.
ESC исто така се активира повторно
следниот пат кога kе се вклучи
палењето.
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Системи за
приметување предмети
Ултрасонично помагање за
паркирање

палење е вклучен (ON) и рачката на
менувачот е во „R“.
Системов се деактивира кога
брзината на возилото е поголема од
околу 5 км/ч.
Ако звукот на алармот се слуша кога
kе се префрли менувачот во
положбата „R“, тоа укажува на
нормална состојба.
Тогаш можете да го одредите
растојанието помеѓу Вашето возило
и пречките со помош на звукот на
алармот.
Меѓутоа, не го мешајте со звуците
што продолжуваат кога пречките се
не подалеку од 40 см.
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Системот за помош при паркирање
му помага на возачот за време на
движењето на возилото назад, со
огласување на мелодија ако се
примети предмет зад возилото.
Овој систем автоматски може да се
вклучи секогаш кога прекинувачот за

Внимание
Ако следните се случат, тоа
означува дека има неисправност во
системот за помош при паркирање.
Посоветувајте се со
автомеханичар колку е можно
поскоро. Го препорачуваме Вашиот
овластен механичар. Алармот се
огласува трипати продолжително
кога нема пречки околу задниот
браник.
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Аларм

Приметување на растојанието

Звук на алармот

1-в аларм

околу 0,8~1,5 м од задниот браник

--пип-- пип--

2-р аларм

неподалеку од околу 80 см од задниот
браник

--пип пип пип пип

3-т аларм

околу 20~40 см од задниот браник

Алармот
останува вклучен

Внимание
Системот за помош при паркирање мора
да се смета како дополнителна функција.
Возачот треба да проверуа во
ретровизорот.
Чујниот предупредувачки сигнал може да
биде различен зависно од предметите.
Чујниот предупредувачки сигнал може да
не се активира во случај сензорот да
биде подмрзнат или флекосан од
валканост или кал.
Не ја трукајте, или гребете површината
на сензорот. Тоа веројатно kе ја оштети
покривката.
Има шанса за неисправност во системот
за помош при паркирање кога се вози на
нерамни површини, како на пример
дрвја, макадамски пат, рапав пат или
падина.
Системот за помош при паркирање може
да не препознае остри предмети, дебели
зимски облеки или други дебели и меки
материјали што може да ја апсорбираат
фреквенцијата.
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Внимание
Кога се примаат други ултрасонични
сигнали (метален звук или шумови од
хидраулично сопирање на тешки
товарни возила), системот за помош
при паркирање може да не работи
правилно.
Чистете ги валканите сензори со мек
сунѓер и чиста вода.
Такви предмети системот може да не
открие при многу кратко растојание
(околу 25 см) се до околу 1 м.
Морате да продолжите да ги гледате
ретровизорите или да ја свртите
главата назад. Обичните мерки на
претпазливоста мора да се преземат
кога се вози во рикверц.
Не ги притискајте или удирајте
сензорите со пиштол за вода под
висок притисок за време на миењето,
инаку сензорите kе се оштетат.

Внимание
Горниот дел на возилото може да
се удри пред да проработат
сензорите, значи за време на
паркирањето проверувајте со
употреба на страничните
ретровизори или со вртење на
главата.
Со системот за помош при
паркирање може да се ракува
правилно на практично рамни
површини.

Гориво
Гориво за бензински мотори
Користете само безоловно гориво
што се сообразува со DIN EN 228.
Може да се користат еквивалентни
стандардизирани горива со содржина
на етанол од најмногу 10% по
волумен.
Користете гориво со препорачаниот
октански број. Податоци за моторот
3 182. Употребата на горива со
пренизок октански број може да ја
намали моkноста на моторот и
вртливиот момент и малку ја
зголемува потрошувачката на гориво.

Внимание
Употребата на горива со пренизок
октански број може да доведе до
неконтролирано согорување и
оштета на моторот.
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Полнење на резервоарот
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Внимание
Ако користите гориво од
несоодветна класа или ставите
неправилни адитиви за гориво во
резервоарот за гориво, моторот и
катализаторот може да се оштетат
сериозно.

Внимание

{Опасност

Уверете се дека го користите
правилното гориво (бензин или
дизел) што одговара на Вашето
возило кога полните со гориво. Ако
дотурите бензин во Вашето возило
со дизелски погон, истото може да
се оштети сериозно. Ако Вашето
возило има мотор на дизел,
можете да го потврдите
правилното гориво со поглед на
информацијата на капачето за
полнење со гориво.

Пред да полните гориво, исклучете ги
моторот и сите надворешни грејачи со
комори за согорување. Исклучете го
секој мобилен телефон.
Испареното гориво може да го запалат
електромагнетските бранови или
струјата од мобилен телефон.
Горивото е запаливо и експлозивно.
Пушењето е забрането! Забранети се гол
пламен и искри. Следете ги упатствата
за ракување и безбедноста на
бензинската пумпа кога полните гориво.
Отстранете го статичниот електрицитет
од Вашите раце со допирање на нешто
што може да го укине статичниот
електрицитет кога го допирате или
отворате капачето за гориво или грлото
за полнење.
Не вршете никаква дејност што создава
статичен електрицитет, како влегување
или излегување од возилото кога
полните гориво. Испареното гориво
може да се запали од статичниот
електрицитет.

Од безбедносни причини садовите
за гориво, пумпите и цревата треба
да бидат правилно вземени.
Статичниот електрицитет што се
натрупува може да ги запали
испарувањата од бензинот.
Можете да се изгорите или Вашето
возило да се оштети.
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{Опасност
Ако намирисате гориво во Вашето
возило, нека Ви ја отстрани
причината веднаш автомеханичар.

3. Полека завртете го капачето за
полнење гориво обратно од
насоката на стрелките на
часовникот. Ако се слуша
шуштење, почекајте да запре
пред да го одвртите капачето
целосно. Вратата за полнење
гориво е во облогата на десната
задна четвртина на возилото.

5. По полнењето гориво, вратете го
капачето. Завртете го во насоката
на стрелките на часовникот
додека не слушнете повеkе
штракања.
6. Притиснувајте ja вратата за
полнење гориво додека не се
заглави.
Забелешка
Ако, при студено време, вратата за
полнење гориво не се отвора,
потчукнете ja истата нежно. Потоа
повторно обидете се да ja
отворите.

Внимание
ME063

Веднаш избришете го горивото што
претекло.

1. Изгаснете го моторот.
2. Повлечете ja рачката за
отворање на вратата за полнење
на резервоарот нагоре, кoja се
наоѓа на подот во левиот преден
дел од седиштето на возачот.
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4. Извадете го капачето. Капачето е
прицврстено до возилото со
канап.
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Препорачуваме да се користат
оригинални делови и опрема, и делови
одобрени од фабриката специфично за
Вашиот вид на возило. Не можеме да
оцениме или гарантираме сигурност за
други производи - дури и да имаат
регулативно или поинаку дадено
одобрение.
Не вршете преиначувања на
електричниот систем, на пр. измени
на електронските контролни уреди
(чип тјунинг).

Внимание
Никогаш не го преиначувајте
Вашето возило. Тоа може да
влијае врз перформансите,
трајноста и безбедноста на
возилото, и гаранцијата може да не
ги покрие проблемите
предизвикани од преиначувањето.

Складирање на возилото
Складирање за долго време
Ако возилото има да се складира за
повеkе месеци:
 Измијте го и полирајте го
возилото.
 Нека Ви ја проверат заштитата со
восок во моторниот простор и на
подвозјето.
 Исчистете ги и намачкајте ги
гумените кедери.
 Сменете го моторното масло.
 Исцедете го садот за течноста за
миење.
 Проверете ја заштитата од
мрзнење и корозија.
 Дотерајте го притисокот во гумите
до вредноста определена за
полна натовареност.
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 Паркирајте го возилото на суво,
добро проветрувано место.
Ставете во прва брзина или во
рикверц. Спречете го возилото од
тркалење.

 Поврзете ја штипката со
негативната клема на
акумулаторот на возилото.
Активирајте ја електрониката на
електричните прозорци.

 Не затегнувајте ја рачната
сопирачка.

 Проверете го притисокот во
гумите.

 Отворете ја хаубата, затворете ги
сите врати и заклучете го
возилото.

 Наполнете го садот за течноста
за миење.

 Откачете ја штипката од
негативната клема на
акумулаторот на возилото.
Внимавајте сите системи да
бидат исклучени, на пр. системот
за тревожење при кражба.
 Затворете ја хаубата.

Враkање во работна состојба.
Кога возилото kе се врати во работна
состојба:

Проверки на возилото
Вршење сами сервисни
работи

 Проверете го нивото на
моторното масло.
 Проверете го новито на течноста
за ладење.
 Ставете ја регистарската
табличка ако е потребно.
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Демонтирање на возилото
на крајот од работниот век
Информациите за центрите за
демонтирање и рециклирање на
возилата што се на крајот од својот
работен век се наоѓаат на нашата
веб страна. Доверете му ја работава
само на овластен центар за
рециклирање.

{Предупредување
Вршете проверки на моторниот
простор само кога е исклучено
палењето.
Вентилаторот за ладење може да
проработи дури ако е исклучено
палењето.
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{Опасност
Системот за палење користи крајно
висока волтажа. Не допирајте го.

Хауба
Отворање

ME040
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1. Повлечете ја рачката за
ослободување и вратете ја во
првобитната положба.

2. Турнете ја безбедносната спојка
нагоре и отворете ја хаубата.

{Предупредување
Кога моторот е жежок, допирајте го
само пенестото тапацирање на
рачката на шипката за потпирње на
хаубата.
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{Предупредување
Секогаш преземајте ги следниве
мерки на претпазливост:
Повлечете го предниот раб на
хаубата за да проверите дали е
цврсто забравена пред да го
возите Вашето возило.
Не влечете го лостот за отворање
на хаубата додека Вашето возило
се движи.
MD113

3. Повлечете ја шипката за
потпирање нагоре нежно од
држачот.
И потоа прицврстете ја кај левата
кука на моторниот простор.

Затворање
Пред да ја затворите хаубата,
притиснете го потпирачот во
држачот.
Спуштете ја хаубата и оставете ја да
падне во патент бравата. Проверете
дали хаубата е заглавена.

Не движете се со возилото кога
хаубата е отворена. Отворената
хауба kе ја попречува видливоста
на возачот.
Ракувањето со Вашето возило со
отворена хауба може да доведе до
судир резултирајkи со штети на
Вашето возило или на друга
сопственост, лични повреди или
дури смрт.
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Преглед на моторниот простор
Бензински мотор

ME041
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1. Сад за течноста за ладење на
моторот
2. Капаче за моторното масло
3. Сад за течноста за сопирачките
4. Акумулатор
5. Осигурувачки блок
6. Воздушен филтер за моторот

Извлечете ја прачката, исчистете ја
со бришење, вметнете ја до запирот
на рачката, извлечете ја и отчитајте
го нивото на моторното масло.
Вметнете ја прачката до запирот на
рачката и завртете ја за половина
вртење.

7. Прачка за ниво на моторното
масло
8. Сад за течноста за миење
9. Сад за течноста за серво
управување

MD116

Ја препорачуваме употребата на
моторно масло од иста класа какво
што беше употребено при
последното менување.

Моторно масло
Препорачливо е да се провери
нивото на моторното масло рачно
пред да се тргне на подолг пат.
Проверувајте го кога возилото е на
рамна површина. Моторот треба да
биде со работна температура и
изгаснат за најмалку 5 минути.

MD115

Кога нивото на моторното масло
паднало до ознаката MIN, дотурете
моторно масло.

Нивото на моторното масло не смее
да ја надмине ознаката MAX на
прачката.
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{Предупредување

Воздушен филтер за
моторот

Моторното масло е надразливец и,
ако се голтне, може да предизвика
болест или смрт.
Чувајте го далеку од дофатот на
деца.
Избегнувајте чест или подолг
контакт со кожата.
MD117

Капачето за полнење моторно масло
се наоѓа на покривката на брегастата
оска.

Внимание
Вишокот на моторното масло треба
да се исцеди или ишмука.
Зафатнини и спецификации 3 186.

Измијте ги изложените предели со
сапун и вода или со средство за
чистење на рацете.
Бидете внимателни кога го цедите
моторното масло бидејkи тоа може
да биде доволно жешко да Ве
изгори!

MD120

1. Олабавете ги штипките за
закачување на капакот на
воздушниот филтер и отворете го
капакот.
2. Заменете го воздушниот филтер.
3. Закочете го капакот со штипките
за закачување на капакот.
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Внимание
На моторот му треба чист воздух за
да работи правилно.
Не ракувајте со Вашето возило без
ставена влошка за воздушниот
филтер.
Возењето без правилно наместена
влошка за воздушниот филтер
може да Ви го оштети моторот.

Течност за ладење на
моторот
Во земји со умерена клима, течноста
за ладење обезбедува заштита од
смрзнување до околу -35 Ц.
Во земји со студена клима, течноста
за ладење обезбедува заштита од
смрзнување до околу -50 Ц.
Обезбедувајте доволна
концентрација на антифризот.

Внимание
Употребувајте само одобрен
антифриз.

Ниво на течноста за ладење
Внимание
Прениското ниво на течноста за
ладење може да предизвика
оштетување на моторот.

ME059

Ако системот за ладење е студен,
нивото на течноста за ладење треба
да биде над линиската ознака за
полнење. Дотурете ако нивото е
ниско.

{Предупредување
Оставете моторот да се олади
пред да го отворите капачето.
Внимателно отворајте го капакот,
ослободувајkи го вишок притисокот
полека.
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Дотурете со мешавина на
дестилирана вода и антифриз
одобрен за возилото. Ставете го
капачето цврсто. Нека Ви ја провери
концентрацијата на антифризот и
нека Ви ја отстрани причината на
губење на течноста за ладење
автомеханичар.
Забелешка
Ако нивото на течноста за ладење
падне под линиската ознака,
дополнете го ладилникот со
мешавина 50/50 на дестилирана
вода и на фосфатен антифриз.
За да го заштитите Вашето возило
при крајно студено време,
употребувајте мешавина од 40
насто вода и 60 насто антифриз.

Внимание
Обична вода или погрешна
мешавина може да го оштети
системот за ладење.
Не употребувајте обична вода,
алкохол или метанолски антифриз
во системот за ладење.
Моторот може да се прегрее, дури
и да се запали.

Внимание
Течноста за ладење може да биде
опасен материјал.
Избегнувајте чест или подолг
контакт со течноста за ладење.
Измијте ги кожата и ноктите со
сапун и вода откако сте дошле во
контакт со течноста за ладење.
Чувајте ја далеку од дофатот на
деца.
Течноста за ладење може да ја
надразни кожата и може да
предизвика болест, дури и смрт,
ако се голтне.
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Внимание

Течност за серво
управување

Внимание

Не мора да се дотура течност за
ладење почесто од препорачаните
периоди.

Не ракувајте со возилото без
потребното количество на течност
за серво управување.

Ако често дотурате течност за
ладење, тоа може да биде знак
дека на Вашиот мотор му треба
одржување.

Така може да го оштетите системот
за серво управување на Вашето
возило, што kе доведе до скапи
поправки.

Контактирајте со автомеханичар за
проверка на системот за ладење.

{Предупредување

Препорачуваме да се посоветувате
со Вашиот овластен механичар.

MD122

Отворете го капачето и извадете го.
Нивото на течноста за серво
управување мора да биде помеѓу
ознаките MIN и MAX.
Дотурете ако нивото е ниско.

Претурањето на течноста може да
предизвика течноста да се запали
или бојадисувањето да губи боја.
Не преполнувајте го садот.
Пожар во моторот може да
предизвика лични повреди и да го
оштети Вашето возило или друга
сопственост.
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Течност за миење

 Не употребувајте вода од чешма.
Минералите содржани во водата
од чешма може да ги затнат
цевките за миење на
шофершајбната.
 Ако температурата на воздухот
може да се спушти под нулата,
употребувајте течност за миење
на шофершајбната со достаточно
својство за заштита од
смрзнување.
MD123

Наполнете со течност за миење на
шофершајбната што содржи
антифриз.
За да го наполните садот за течноста
за миење на шофершајбната:
 Употребувајте само готови
течности за миење достапни во
трговијата за таа цел.

Течност за сопирачките
{Предупредување
Течноста за сопирачките е отровна
и нагризува. Избегнувајте контакт
со очите, кожата, ткаенини и
обоени површини.

MD124

Нивото на течноста за сопирачките
мора да биде помеѓу ознаките MIN и
MAX.
Кога дотурате, обезбедете
максимална чистота бидејkи
контаминирањето на течноста за
сопирачките може да доведе до
неисправности во системот на
сопирачки. Нека Ви ја отстрани
причината на губењето на течноста
за сопирачките автомеханичар.
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Употребувајте само такви течности
за сопирачките кои се одобрени за
возилото.
„Течност за сопирачките“ под
„Препорачани течности и средства за
подмачкување“ 3 177.

Внимание
Внимавајте темелно да ја
исчистите околината на капачето
на резервоарот за течноста за
сопирачките пред да го извадите
капачето.
Контаминацијата на системот за
течноста за сопирачките може да
повлијае врз перформансите на
системот, доведувајkи до скапи
поправки.

Внимание

Внимание

Истурената течност за сопирачките
врз моторот може да предизвика
течноста да се запали.

Течноста за сопирачки е остра и
може да ја иритира кожата и очите.

Не преполнувајте го садот.
Пожар во моторот може да
предизвика лични повреди и да го
оштети Вашето возило или друга
сопственост.

Внимание
Не ја фрлајте употребената
течност за сопирачки со Вашите
домашни отпадоци.
Користете ја локалната овластена
депонија за отпадоци.
Употребената течност за
сопирачки и нивните садови се
опасни. Може да му наштетат на
Вашето здравје и на животната
средина.

Не дозволувајте течноста за
сопирачки да допре до Вашата
кожа или очи. Ако ги допре, веднаш
темелно измијте ја соодветната
површина со сапун и вода или со
средство за чистење раце.
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Акумулатор
Акумулаторот на возилото не се
сервисира.
Акумулаторите не му припаѓаат на
домашниот отпадок. Тие треба да се
фрлат кај соодветен пункт за
собирање на отпадоци за
рециклирање.
Паркирањето на возилото за подолго
од 4 недели може да доведе до
празнење на акумулаторот. Откачете
ја штипката од негативната клема на
акумулаторот на возилото.
Уверете се дека палењето е
исклучено пред да го поврзете или
откачите акумулаторот на возилото.
Заштита на енергијата на
акумулаторот 3 82.

{Предупредување
Материјалите што чадат држете ги
далеку од акумулаторот за да се избегне
пламенот или искрите кога се проверува
акумулаторот бидејkи експлозивен гас
може да биде присутен.
Ако експлодира акумулаторот, тоа може
да резултира со оштетување на Вашето
возило и сериозни повреди или смрт.
Избегнувајте контакт на кожата со
киселината од акумулаторот зашто таа
може да направи штета со многу
корозивната и токсична сулфурна
киселина што ја содржи.
Ако случајно Ви стигне на кожата,
оплакнете го местото со вода и
побарајте веднаш лекарска помош.
Акумулаторите држете ги далеку од
дофатот на деца бидејkи тие содржат
сулфурна киселина и гасови.
Не дозволувајте киселината од
акумулаторот да дојде до допир со
Вашата кожа, очи, облека или бојата.
Не го отворајте или навалувајте
акумулаторот.

Замена на четкичките на
бришачите

MD126

Подигнете ја рачката на бришачот.
Притиснете го лостот за
ослободување и откачете ја
четкичката на бришачот.
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Правилното функционирање на
бришачите на шофершајбната е
битно за добрата видливост и
безбедното возење. Редовно
проверувајте ја состојбата на
четкичките на бришачите. Заменете
ги закоравените, кршливи или
напукнати четкички, како и оние што
замачкуваат нечистотија на
шофершајбната.
Туѓите материи на шофершајбната
или на четкичките на бришачите
може да ја намалат ефикасноста на
бришачите. Ако четкичките не
бришат правилно, измијте ги и
шофершајбната и четкичките со
добро средство за чистење или со
благ детергент. Исплакнете ги
темелно со вода.

Повторете го процесот ако е
потребно. Трагите од силикон никако
не можат да се извадат од стаклото.
Затоа никогаш не нанесувајте
силиконска политура врз Вашата
шофершајбна, инаку kе Ви се
создадат линии што kе ја влошат
видливоста на возачот.
Не употребувајте растворувачи,
бензин, керозин или разредувач за
боја за чистење на бришачите. Тие
се остри и може да ги оштетат
четкичките и бојосаните површини.

Замена на сијалиците
Замена на сијалиците
Исклучете го палењето и исклучете
го соодветниот прекинувач или
затворете ги вратите.
Држете ги новите сијалици само кај
базата! Не допирајте го стаклото на
сијалицата со голи раце.
Користете само ист вид на сијалица
за замена.
Заменете ги сијалиците на фаровите
од внатрешноста на моторниот
простор.
Забелешка
По возење во силен дожд или по
миење, леkите на некои
надворешни светла може да
изгледаат како прекриени со слана.
Оваа состојба е предизвикана од
разликата во температурите
помеѓу внатрешноста и
надворешноста на светлото.
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Тоа е слично на кондензацијата на
Вашите прозорци однатре од
возилото за време на дождови и не
значи проблем со Вашето возило.
Ако водата протекува во
електричните кола на сијалицата
од светлото, нека Ви го провери
возилото Вашиот овластен
механичар.

Предни фарови и паркирни
светла
Средно светло и долго светло
1. Одвојте го кабел штекерот од
сијалицата.

MD128

3. Притиснете ја спојката со
пружина и откачете ја.

MD127

2. Извадете го заштитниот капак.
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Насоченост на фаровите
Шрафот сместен во горниот дел на
фарот е наменет за дотерување на
насоченоста на средното светло на
фарот.

Паркирни светла
1. Одвојте го кабел штекерот од
сијалицата.

Внимание

MD129

Ако фаровите треба да се насочат
повторно, препорачано е возилото
да се однесе кај Вашиот овластен
механичар за сервис, зашто тоа е
поврзоно со безбедноста.

4. Извадете ја сијалицата од
куkиштето на фарот.
5. Кога местите нова сијалица,
заглавете ги дршките во
вдлабнатинките на фарот.
6. Заглавете ја спојката со пружина.
7. Наместете го заштитниот капак
на предниот фар во положбата и
затворете го.
8. Приклучете го штекерот врз
сијалицата.

ME060

2. Извадете го заштитниот капак.
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Светла за магла
Сијалиците нека Ви ги заменува
автомеханичар.

Насоченост на светлата за
магла
Шрафот сместен во горниот дел на
фаровите за магла е наменет за
дотерување на насоченоста на
фаровите за магла.
ME061

3. Извадете го држачот на
сијалицата на страничното
светло од фарот.

ME062

4. Извадете ја сијалицата од
фасонката.
5. Вметнете ја новата сијалица.
6. Вметнете го држачот во фарот.
7. Наместете го заштитниот капак
на предниот фар во положбата и
затворете го.
8. Приклучете го штекерот врз
сијалицата.

Внимание
Ако светлата за магла треба да се
насочат повторно, препорачано е
возилото да се однесе кај Вашиот
овластен механичар за сервис
зашто тоа е поврзано со
безбедноста.
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Предни трепачки за вртење

Задни светла, трепкачи за
вртење, стоп-светла и
светла за рикверц

MD131
MD130

1. Завртете го држачот на
сијалицата обратно од насоката
на стрелките на часовникот и
откачете го.

2. Притиснете ја сијалицата во
фасонката нежно, завртете ја
обратно од правецот на
стрелките на часовникот,
извадете ја и ставете нова
сијалица.
3. Вметнете го држачот на
сијалицата во фарот, завртете го
во насоката на стрелките на
часовникот да се заглави.

MD132

1. Отшрафете ги двата шрафа.
2. Извадете го комплетот на
задното светло. Внимавајте
цевката со кабелот да остане во
положбата.
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MD133

3. Задно светло/стоп-светло (1)
Трепкачи за вртење (2)
Светло за рикверц (совозачката
страна)/Заден фар за магла
(возачката страна) (3).

MD134

4. Завртете го држачот на
сијалицата обратно од насоката
на стрелките на часовникот.

MD135

5. Извадете го држачот на
сијалицата. Притиснете ја
сијалицата во фасонката нежно,
завртете ја обратно од насоката
на стрелките на часовникот,
извадете ја и ставете нова
сијалица.
6. Вметнете го држачот на
сијалицата во комплетот на
задното светло и зашрафете го
наместо.
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Поврзете го кабел штекерот.
Монтирајте го комплетот на
задното светло во каросеријата и
затегнете ги шрафовите.
Затворете ги капаците и
заглавете ги.

Средишно високо
монтирано стоп-светло
(CHMSL)

4. Извадете ја сијалицата со
извлекување право од држачот
на истата.
5. Ставете нова сијалица.
6. Вратете го куkиштето на
светлото.

7. Вклучете го палењето, запалете
ги и проверете ги сите светла.

Светло за регистарската
табличка

Странични трепкачи за
вртење
1. Турнете го светлото кон
задницата на возилото и
извадете го.
2. Завртете го држачот на
сијалицата обратно од насоката
на стрелките на часовникот.
3. Извлечете ја сијалицата од
држачот на истата и заменете ја.
4. Вратете ја по обратен редослед.

MD136

1. Отворете ја задната врата.
2. Извадете ги двата шрафа и
куkиштето на светлото. Откачете
ја жичната скоба пред да го
извадите куkиштето на светлото.
3. Извадете ги двата шрафа и
комплетот на фарот.

MD137

1. Отшрафете ги двата шрафа.
2. Извадете го куkиштето на
сијалицата удолу, внимавајkи да не
го повлечете кабелот.
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Завртете го држачот на сијалицата
обратно од правецот на стрелките
на часовникот за да се откачи.

Светло во товарниот простор

3. Извадете ја сијалицата од
држачот и ставете нова.
4. Вметнете го држачот на
сијалицата во куkиштето и
завртете ја во правец на
стрелките на часовникот.
5. Вметнете го куkиштето на
сијалицата и прицврстете го
користејkи шрафцигер.

Внатрешни светла
Внатрешни лабми
1. За да се извади, сосила отворете ја
спротивната страна на
прекинувачот за светлата
користејkи шрафцигер со рамна
острица.
(Внимавајте да не направите
гребнатинки.)
2. Извадете ја сијалицата.
3. Заменете ја сијалицата.
4. Вратете го комплетот на светлото.

MD139
MD138

1. Сосила отворете го светлото со
шрафцигер.

2. Извадете ја сијалицата.
3. Вметнете ја новата сијалица.
4. Инсталирајте го светлото.
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Електричен систем
Осигурувачи
Податоците на осигурувачот за
замена треба да се согласуваат со
оние од прегорениот осигурувач.
Некои главни осигурувачи се наоѓаат
во кутија над позитивната клема на
акумулаторот. Ако е потребно, нека
Ви ги смени автомеханичар.
Пред да замените осигурувач,
исклучете ги соодветниот прекинувач
и палењето.

Алат за вадење осигурувачи
Алатот за вадење осигурувачи може
да биде сместен во кутијата со
осигурувачи во моторниот простор.
Наместете го алатот за вадење
осигурувачи врз разните видови на
осигурувачи одозгора или отсрана, и
извлечете го осигурувачот.

Блок со осигурувачи во
моторниот простор

Прегорениот осигурувач се познава
по стопената жичка. Не го заменете
осигурувачот додека не се отстрани
причината на дефектот.
Некои функции се заштитени со
повеkе осигурувачи.
Осигурувачите исто така може да се
вметнат без да постои функција.
MD140

Кутијата со осигурувачи е во
моторниот простор.

Откачете го капакот, подигнете го
угоре и извадете го.
Забелешка
Не сите описи за кутии со
осигурувачи во овој прирачник
може да важат за Вашето возило.
Кога ја испитувате кутијата со
осигурувачи, видете ја етикетата
на кутијата со осигурувачи.
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Кутија со осигурувачи - под хаубата

ME068
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1. Пумпа за гориво

21. Резервен осигурувач

2. Релеј за паркирните светла

22. Резервен осигурувач

3. Релеј за мала брзина на
вентилаторот

23. Палење2/стартер

4. Голема брзина на вентилаторот

25. Предупредувачки трепкачи

5. Климатизер

26. Сирена

6. Релеј за голема брзина на
вентилаторот

27. Релеј за фарот со средно светло

7. Релеј за климатизерот

29. Главен релеј за моторот

8. ABS2

30. Палење

9. Паркирно LH

31. EMS1

10. Паркирно RH

32. EMS2

11. Преден фар за магла
12. Мала брзина на вентилаторот

33. Акумулатор на таблата со
инструменти

13. ABS1

34. -

14. Релеј за предниот фар за магла

35. Греење на седиштето

15. Релеј за пумпата за гориво

36. Релеј за греење на седиштето

16. Резервен осигурувач

37. Контролен модул на моторот

17. Релеј за предниот фар со долго
светло

38. -

18. Фар со долго светло
19. Фар со средно светло LH
20. Фар со средно светло RH

Блок со осигурувачи на
таблата со инструменти

24. Палење1/апарати

28. Релеј за сирената

MD141

Внатрешниот блок со осигурувачи се
наоѓа од долниот дел на таблата со
инструменти на возачката страна.
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Кутија со осигурувачи - I/P

11. Задни светла за магла
12. Група инструменти
13. Контролен модул за турбо
моторот
14. Воздушно перниче

Прирачен алат
Алатки
Возила со комплет за
поправање гуми

15. Спојување на алармот за кражба/
врска за податоци
16. Контролен модул за менувачот
17. Задни електрични прозорци
18. Радио/далечинско влегување без
клуч/далечинско влегување
ME069

1. Заден бришач
2. Ретровизор/страничен
ретровизор
3. Преден фар
4. Електрично OSRVM
5. Брава на вратата
6. Преден бришач
7. 8. Светла за рикверц
9. Трепкачи за вртење
10. Задно одмаглување

19. Контролен модул за моторот
(ECM)/ алармот за кражба
20. Предни електрични прозорци
21. Запалка
22. Стоп-светло
23. Алансер
24. Радио/ часовник/ далечинско
влегување без клуч
25. Група/ внатрешни светла
26. -

ME042

Прирачниот алат и комплетот за
поправање гуми се во преградата за
складирање под капакот на подот во
товарниот простор.
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Тркала и гуми

Возила со резервно тркало
Дигалката и прирачниот алат се во
преграда за складирање во
товарниот простор над резервното
тркало.

Тркала и гуми
Состојба на гумите, состојба на
тркалата

Компактна резервна гума 3 162.

ME075

Преку рабови возете полека и под
прав агол ако е возможно. Возењето
преку остри рабови може да
предизвика оштетувања на гумите и
на тркалата. Не ги заглавувајте
гумите на работ од тротоарот кога
паркирате.
Редовно проверувајте ги тркалата да
не се оштетени. Побарајте помош од
автомеханичар во случај на
оштетување или необично абење.

ME043

Зимски гуми
Зимските гуми ја подобруваат
безбедноста на возењето при
температури под 7Ц и затоа треба да
се ставаат на сите тркала.
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Ознаки на гумите

Притисок во гумите

На пр. 215/60 R 16 95 H

Проверувајте го притисокот во гумите
кога се студени, најмалку по 14 дена
и пред секое подолго патување. Не
заборавајте го резервното тркало.

215: Широчина на гумата во мм
60: Профил (однос на височината со
широчината на гумата) во %
R: Вид на ременот: Радијален

Одвртете го капачето на вентилот.

RF: Вид: RunFlat (функционира и
издишана)
16: Пречник на тркалото во инч
95: Индекс на натовареноста, на пр.
95 одговара на 690 кг
Буква на шифрата за брзината:
Q: до 160 км/ч
T: до 190 км/ч
H: до 210 км/ч
V: до 240 км/ч
W: до 270 км/ч

ECO притисокот на гумите служи да
се постигне најмалата можна
потрошувачка на гориво.
Неправилниот притисок во гумите kе
ги влоши безбедноста, управувањето
на возилото, удобноста и
економичноста на потрошувачката на
гориво, а kе го зголеми абењето на
гумите.

{Предупредување

H: Буква на шифрата за брзината

S: до 180 км/ч

Резервната гума секогаш пумпајте ја
до притисокот определен за целосна
оптовареност.

ME045

Етикетата со притисоци за гумите е
на рамката на возачката врата.
Податоците за притисокот во гумите
се однесуваат на ладни гуми. Тие
важат за летни и зимски гуми.

Ако притисокот е пренизок, тоа
може да резултира со значително
загревање и внатрешни
оштетувања на гумите, доведувајkи
до цепење на шарите, па дури и до
пукање на гумите при големи
брзини.
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Длабочина на шарите

Гумите стареат, дури ако не се
употребуваат. Препорачуваме
замена на гумите секои 6 години.

Редовно проверувајте ја
длабочината на шарите.

Гуми и тркала со различни
големини

Гумите треба да се заменат од
безбедносни причини ако
длабочината на шарите е 2-3 мм
(4 мм за зимски гуми).

MD144

Законски дозволената минимална
длабочина на шарата (1,6 мм) е
достигната кога шарата е изабена до
една од ознаките за изабеност (TWI).
Нивната положба е означена со
обележувања од страните на гумата.
Ако има поголемо абење напред
отколку назад, сменете ги предните
тркала со задните тркала. Уверете се
дека насоката на вртењето на
тркалата е иста како порано.

Ако се употербуваат гуми со
различна големина од оние
монтирани во фабриката, може да
биде потребно да се програмира
брзиномерот одново, како и
номиналниот притисок на гумите и да
се извршат други преиначувања на
возилото.
По префрлувањето на гуми со друга
големина, нека Ви ја заменат
етикетата со притисоци за гумите.

{Предупредување
Употребата на несоодветни гуми
или тркала може да доведе до
незгоди и kе ја поништи
сообраkајната дозвола на
возилото.
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{Предупредување
Не употребувајте гуми и тркала со
големини различни од оние
оригинално монтирани на
возилото. Тоа може да делува врз
безбедноста и перформансите на
возилото. Може да доведе до
дефект при управувањето или
превртување и сериозни повреди.
Кога ги заменувате гумите, гледајте
сите четири монтирани гуми и
тркала да бидат со иста големина,
вид, шара, марка и капацитет за
оптовареност. Употребата на гуми
од други големини или видови
може сериозно да повлијае врз
возењето, управувањето,
подигнатоста од земјата,
растојанието за застанување,
подигнатоста на каросеријата и
сигурноста на брзиномерот.

Раткапни

Синџири за гуми

Раткапните и гумите што се одобрени
од фабриката за соодветното возило
и ги исполнуваат сите соодветни
барања за комбинирање на тркалата
и гумите смеат да се користат.
Ако раткапните и гумите кои се
користат не се фабрично одобрени,
гумите не смеат да имаат заштитно
ребро на работ.
Раткапните не смеат да му пречат на
ладењето на сопирачките.
MD145

{Предупредување
Употребата на несоодветни гуми
или раткапни може да доведе до
нагло губење на притисокот и
притоа до несреkи.

Синџири за гуми се дозволуваат само
на предните тркала.
Секогаш употребувајте синџири со
ситни алки што не додаваат повеkе
од 10 мм до шарата и страните на
гумата (вклучувајkи ја и бравата на
синџирот).
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{Предупредување
Оштетувањата може да доведат до
пукање на гумата.

Ако имате издишна гума:
Затегнете ја рачната сопирачка и
ставете во прва брзина или рикверц.

Комплет за поправање гуми
Помалите оштетувања на шарата на
гумата или на страните може да се
поправат со комплетот за поправање
гуми.
Не ги вадете туѓите тела од гумите.
Оштетувањата на гумите што
надминуваат 4 мм или што се кај
страничниот ѕид од гумата близу до
работ не може да се поправат со
комплетот за поправање гуми.

{Предупредување
Не возете побрзо од 80 км/ч.
Не го користете за подолг период.
Управувањето со воланот и
ракувањето може да станат
поинакви.

MD147

ME046

Комплетот за поправање гуми е во
преградата под капакот на подот во
товарниот простор.
1. Земете го комплетот за
поправање гуми од преградата.
2. Извадете ги компресорот и
шишето со заптивна смеса.

3. Извадете го кабелот за
поврзување со струја (А) и
цревото за воздух (Б) од
преградите за складирање на
долната страна на компресорот.

Нега на возилото 157

7. Наместете го шишето со
заптивната смеса во држачот на
компресорот.
Поставете го компресорот близу
до гумата така што шишето со
заптивната смеса kе биде
исправено.

MD148

MD150

4. Прекинувачот на компресорот
мора да биде поставен на (.

10. Поставете го преклопникот на
компресорот на I. Гумата се
полни со заптивната смеса.

5. Зашрафете го цревото за воздух
од компресорот врз приклучокот
на шишето со заптивната смеса.
6. Поврзете го приклучокот на
компресорот со штекерот за
апарати.
За да се избегне празнењето на
акумулаторот, препорачуваме да
го оставите моторот да работи.

8. Одвртете го капачето на вентилот
од издишната гума.

11. Мерачот за притисок на
компресорот накратко означува
најмногу 6 бари додека шишето
со заптивната смеса се празни
(приближно 30 секунди). Потоа
притисокот почнува да опаѓа.

9. Зашрафете го цревото за
полнење врз вентилот на гумата.

12. Сета заптивна смеса се пумпа во
гумата. Потоа гумата се надува.

MD149
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13. Пропишаниот притисок за гумата
(околу 2,2 бари) би требало да се
постигне во рок од 10 минути.
Кога kе се постигне правилниот
притисок, исклучете го
компресорот.
Ако пропишаниот притисок за
гумите не се постигне во рок од
10 минути, извадете го комплетот
за поправање гуми. Помрднете го
возилото за едно вртење на
гумата.
Повторно закачете го комплетот
за поправање гуми и продолжете
со постапката за полнење за
10 минути. Ако пропишаниот
притисок за гумите се уште не е
постигнат, гумата е премногу
оштетена. Побарајте помош од
автомеханичар.
Испуштете го вишок притисокот
од гумата со копчето над
индикаторот за притисок.
Не работете со компресорот
подолго од 10 минути.

14. Откачете го комплетот за
поправање гуми. Притиснете ја
спојката на рамката за да го
извадите шишето со заптивна
смеса од рамката. Зашрафете го
цревото за пумпање на гуми врз
слободната врска на шишето со
заптивната смеса. Тоа ја
спречува заптивната смеса да
истече.
Складирајте го комплетот за
поправање гуми во товарниот
простор.
15. Извадете ја излишната заптивна
смеса користејkи ткаенина.
16. Земете ја налепницата која ја
покажува најголемата дозволена
брзина (приближно 80 км/ч) од
шишето со заптивната смеса и
закачете ја во видното поле на
возачот.
17. Продолжете со возењето веднаш
за да се распространи заптивната
смеса рамномерно во гумата.
По возење околу

10 км (но не повеkе од 10 минути),
застанете и проверете го
притисокот во гумата.
Зашрафете го цревото за воздух
од компресорот непосредно врз
вентилот на гумата и за тоа
време нека работи компресорот.
Ако притисокот во гумата е
поголем од 1,3 бари, наместете го
на правилната вредност
(околу 2,2 бари).
Повторувајте ја поставката
(бр. 17) додека веkе нема губење
на притисокот.
Ако притисокот во гумата паднал
под 1,3 бари, возилото не смее да
се користи. Побарајте помош од
автомеханичар.
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Проверете го рокот на траење на
комплетот. По тој датум
способноста за затнување веkе не
се гарантира. Обрнувајте внимание
на информациите за чување на
шишето со заптивна смеса.
Заменете го користеното шише со
заптивната смеса. Отфрлете го
шишето како што е пропишано од
соодветните закони.
MD152

18. Складирајте го комплетот за
поправање гуми во товарниот
простор.
Забелешка
Возните карактеристики на
поправената гума се тешко
изменети, затоа нека Ви ја заменат
таа гума.
Ако се слушне необичен шум или
компресорот се загрее, исклучете
го компресорот за најмалку
30 минути.

Компресорот и заптивната смеса
смеат да се користат од приближно
-30Ц~70Ц (-22~158Ф).

Менување на гуми
Мешањето на разни гуми може да
предизвика да ја изгубите контролата
додека возите.

Ако измешате гуми од различни
големини, марки или видови
(радијални и дијагонални гуми),
возилото може да не се управува
правилно, и можете да направите
судир. Користењето на гуми од
различни големини, марки или
видови може исто така да предизвика
оштетување на Вашето возило.
Гледајте да користите гуми од
правилната големина, марка или вид
на сите тркала.
Некои возила се опремени со
комплет за поправање гуми наместо
со резервно тркало.
Комплет за поправање гуми 3 156.
Сторете ги следниве подготовки и
придржете се кон следните
информации:
 Застанете со Вашето возило на
безбедно место далеку од
сообраkајот.
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 Паркирајте го возилото на рамна,
тврда и нелизгава површина.
Предните тркала треба да бидат
наместени право нанапред.
 Затегнете ја рачната сопирачка и
ставете во прва брзина или
рикверц.

 Дигалката користете ја само за
менување на тркала во случај на
продупчување, а не за сезонски
зимски или летни менувања на
гумите.

 Изгаснете го моторот и извадете
го клучот.

 Ако тлото на коешто стои
возилото е меко, треба да се
стави тврда штица (дебела
најмногу 1 см) под дигалката.

 Вклучете ги предупредувачките
трепкачи.

 Во возилото не смее да има луѓе
или животни кога се дига.

 Ставете клин, парче дрво или
камења пред и зад гумата,
дијагонално од гумата кojaшто
планирате да ja смените.

 Не пикајте се под возило што е
кренато со дигалка.

 Нека излезат сите патници од
возилото.

 Исчистете ги навртките на
тркалата и навоите пред да го
монтирате тркалото.

 Извадете го резервното тркало.
„Привремено резервно тркало“
под „Компактна резервна гума“
3 162.
 Никогаш не менувајте повеkе од
едно тркало одеднаш.

 Не го палете возилото кога е
кренато со дигалката.

ME047

1. Откачете ги капачињата на
навртките на тркалото со
шрафцигер и извадете ги.
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ME048

2. Извиткајте го клучот за тркалата и
ставете го уверувајkи се дека е
наместен цврсто и разлабавете ја
секоја навртка на тркалото за
половина вртење.

ME049

3. Завртете ја рачката на дигалката
за да се крене главицата за
дигање малку и наместете ја
дигалката вертикално во
положбата обележана со
полукруг.

ME050

4. Закачете ја рачката на дигалката
за дигалката и закачете го клучот
за рачката на дигалката
правилно.
Потоа кренете ја дигалката за да
се спои главицата за дигање кај
положбата за дигање цврсто.
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10. Ставете го клучот за тркалата
уверувајkи се дека е наместен
безбедно и стегнете ја секоја
навртка по вкрстен редослед.
Затезниот момент е 120 Y.
11. Наместете ја дупката за вентилот
во раткапната до вентилот на
гумата пред да ја монтирате.
Ставете ги капачињата на
навртките на тркалото.
ME051

5. Завртете го клучот проверувајkи
ја правилната положба на
дигалката додека тркалото не е
подигнато од земјата.
6. Отшрафете ги навртките на
тркалото.
7. Сменете го тркалото.
8. Зашрафете ги навртките на
тркалото.
9. Спуштете го возилото.

12. Складирајте ги заменетото
тркало и прирачните алати.
За да се спречи ѕвечењето,
завртете ја главицата на шрафот
додека горниот и долниот дел на
дигалката не се целосно стиснати
до кутијата со алатки по
враkањето на дигалката во
нејзината првобитна положба.
Тогаш уверете се дека помеѓу
дигалката и било кој прирачен
алат има неколкав слободен
простор.
Алатки 3 151.

13. Проверете го притисокот на
монтираната гума и исто така и
затегнатоста на навртките на
тркалото колку е можно поскоро.
Нека Ви ја сменат или поправат
неисправната гума.

Компактна резервна гума
Резервното тркало може да се
класификува како привремено
резервно тркало зависно од
големината, во споредба со другите
монтирани тркала и правилата во
државата.
Резервното тркало има челична
рамка.
Употребата на резервно тркало кое е
помало од другите тркала или заедно
со зимските гуми може да повлијае
врз возноста. Нека Ви ја заменат
неисправната гума колку е можно
поскоро.
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Внимание
Комплетов на резервното тркало/
гума е само за привремена
употреба при хаварии.
Сменете го со комплет на редовно
тркало/гума колку е можно поскоро.
Не употребувајте синџири за гуми.

ME043

Резервното тркало е сместено во
товарниот простор под покривката на
подот. Се прицврстува во процепот
со пеперужна навртка.
Шуплината за резервното тркало не е
предвидена за гуми од сите
дозволени големини. Ако треба да се
складира тркало пошироко од
резервното во шуплината за
резервното тркало по менувањето на
тркалата, капакот на подот може да
се намести врз тркалото што е
испакнато.

Не монтирајте таква гума на ова
ткрало која не е истоветна со
оригиналната.
Не монтирајте го на други возила.

Привремено резервно тркало
Употребата на привременото
резервно тркало може да повлијае
врз возноста. Нека Ви ја заменат или
поправат неисправната гума колку е
можно поскоро.
Монтирајте само едно привремено
резервно тркало. Не возете побрзо
од 80 км/ч. Фаkајте свиоци полека. Не
го користете за подолг период.
Синџири за гуми 3 155.

Еднонасочни гуми
Монтирајте еднонасочни гуми така
што тие kе се вртат во насоката на
патувањето. Правецот на
тркалањето е означен со симбол (на
пр. стрелка) од страната на гумата.
Следново се однесува до гумите
монтирани наспроти насоката на
вртењето:
 Возноста може да се измени.
Нека Ви ја заменат или поправат
неисправната гума колку е можно
поскоро.
 Не возете побрзо од 80 км/ч.
 Возете особено претпазливо на
влажни и коловози покриени со
снег.
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Палење со кабли

 Не изложувајте го акумулаторот
на гол пламен или на искри.

Палење со кабли

 Испразнетиот акумулатор може
да замрзнува при температура
од 0 Ц.
Одмрзнете го замрзнатиот
акумулатор пред да ги споите
каблите за палење.

Не палете со турбополнач.
Возило со испразнет акумулатор
може да се запали со употребата на
кабли за палење и акумулаторот од
друго возило.

{Предупредување

 Носете заштитни очила и
заштитна облека кога работите со
акумулатор.

Внимавајте многу кога палите со
кабли за палење. Кое било
отстапување од следниве
напатствија може да доведе до
повреди или оштета предизвикана
од експлозија на акумулаторот или
оштетување на електричните
системи на двете возила.

 Користете помошен акумулатор
со иста волтажа (12 волти).
Неговиот капацитет (Ач) не смее
да биде значително помал од оној
на испразнетиот акумулатор.

Избегнувајте контакт со очите,
кожата, ткаенини и обоени
површини. Течноста содржи
сулфурна киселина што може да
предизвика повреди и оштетувања
во случај на директен допир.

 Не откачувајте го испразнетиот
акумулатор од возилото.

 Не наведнувајте се над
акумулаторот за време на
палењето со кабли за палење.
 Не дозволувајте клемите од
едниот кабел да ги допрат оние
на другиот кабел.
 Возилата не смеат да дојдат во
контакт едно со друго за време на
процесот на палењето со кабли.
 Затегнете ја рачната сопирачка,
менувачот во лер.

 Користете кабли за палење со
изолирани клеми и пресек од
најмалку 16 мм2.

 Исклучете ги сите непотребни
електрични потрошувачи.

MD153

Редослед на спојувањето на каблите:
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1. Спојте го црвениот кабел со
позитивната клема на помошниот
акумулатор.
2. Спојте го другиот крај од
црвениот кабел со позитивната
клема на испразнетиот
акумулатор.
3. Спојте го црниот кабел со
негативната клема на помошниот
акумулатор.
4. Спојте го другиот крај на црниот
кабел со некоја точка за
вземјување на возилото, како на
пример блокот на моторот или
некоја завртка за монтирање на
моторот. Спојте го колку е можно
подалеку, а најмалку 60 см од
испразнетиот акумулатор.
Спроведете ги каблите така што да
не можат да се закачат за вртливите
делови во моторниот простор.
Палење на моторот:

1. Запалете го моторот на возилото
што дава струја.

Влечење

2. По 5 минути, запалете го другиот
мотор. Обидите за палење смеат
да траат не подолго од 15
секунди во периоди од 1 минута.

Влечење на возилото

3. Оставете ги двата мотора да
работат в место околу 3 минути
при поврзани кабли.
4. Вклучете ги елктричните
поторшувачи (на пр. фарови,
греење на задното стакло) на
возилото кое го прима палењето
со кабли.
5. Кога ги отстранувате каблите,
повторете го точно истото од горе
наведената постапка, само по
обратен редослед.

ME052
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Вклучете го палењето за да се
ослободи бравата на управувачкиот
столб и за да се овозможи
работењето на стоп-светлата,
сирената и бришачите на
шофершајбната.
Менувачот во лер.

Внимание

ME071

Откачете го капачето со
притиснување на положбата со
стрелка (А - основен модел / B модел во специјално пакување) и
извадете го капачето.
Алката за влечење се складира со
прирачните алати.
Алатки 3 151.

ME053

Зашрафете ја алката за влечење
колку што може додека не застане во
хоризонтална положба.
Закачете сајла за влечење или, уште
подобро е шипка за влечење, за
алката за влечење.
Алката за влечење смее да се
користи само за влечење, а не за
ослобудвање на возилото.

Возете полека. Не возете со нагли
движeња. Преголеми влечни сили
може да го оштетат возилото.
Кога моторот не работи, потребна е
значително поголема сила за
сопирање и управување.
За да не влегуваат издувни гасови од
влечното возило, вклучете го
кружењето на воздухот и затворете
ги прозорците.
Побарајте помош од автомеханичар.
По влечењето, отшрафете ја алката
за влечење.
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А (основен модел): Вметнете го
капачето налево и затворете го
капачето.

Влечење на друго возило

B (модел во специјално
пакување): Вметнете го капачето
долу и затворете го капачето.
Најдобриот метод е да се
транспортира возилото со употребата
на возило на шлеп служба.
ME056
MD158

Задната алка за влечење се наоѓа
под задниот браник.
Алката за влечење смее да се
користи само за влечење, а не за
ослобудвање на возилото.

Ако Вашето возило има покривка на
задниот браник пред задната алка за
влечење, извадете ги двете спојки од
покривката. Откачете ја покривката
со повлекување наназад.
По влечењето вратете ја покривката
цврсто отпосле.
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Внимание
Возете полека. Не возете со нагли
движeња.
Преголеми влечни сили може да го
оштетат возилото.

Нега на изгледот
Надворешна нега:
Брави
Бравите се подмачкуваат во
фабриката со употребата на високо
квалитетно мазиво за цилиндрите на
бравите. Средство за одмрзнување
употребувајте само кога е апсолутно
неопходно, бидејkи тоа го вади
мазивото и го влошува
функционирањето на бравите.
По користењето на средство за
одмрзнување, нека Ви ги подмачка
бравите повторно со мазиво
автомеханичар.

Миење
Бојата на Вашето возило е изложена
на влијанија од околината. Мијте го и
полирајте го Вашето возило редовно.
Кога користите автоматски перални
за возила, одберете таква програма
којашто содржи полирање.

Изметот од птиците, мртвите
инсекти, смолата, поленот и
сличното треба веднаш да се
исчистат, бидејkи содржат агресивни
состојки што може да предизвикаат
оштетување на бојата.
Ако користите перална за возила,
спроведете ги напатствијата на
производителот на пералната.
Бришачите на шофершајбната и
бришачот на задното стакло мора да
бидат исклучени. Заклучете го
возилото за да не може да се отвори
вратичката на резервоарот за гориво.
Извадете ги антената и надворешните
додатоци, како на пример
багажниците за на покрив, итн.
Ако го миете Вашето возило со рака,
погрижете се темелно да ги
исплакнете и внатрешните страни на
лаковите за тркалата.
Исчистете ги рабовите и преклопите
на отворените врати и хаубата, како
и пределите што ги покриваат.
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Нека Ви ги подмачкува шарките на
сите врати со мазиво автомеханичар.
Не го чистете моторниот простор со
компресорска млазница или млазни
чистачи со голем притисок.
Темелно исплакнете го и избришете
го возилото. Често плакнете ја
еленската кожа. Употребувајте
посебни кожи за бојосаните и
стаклените површини: остатоците од
полир-пастата на прозорците kе ја
влошат видливоста.
Не користете тврди предмети за
вадење на флеки од катран.
Користете спреј за вадење катран на
обоените површини.

Надворешни светла
Капаците на предните фарови и на
другите светла се направени од
пластика. Не користете абразивни
или каустични средства, не користете
гребалка за мраз и не сушете ги.

Полирање и нанесување восок
Редовно полирајте го возилото со
полир паста (најдоцна кога веkе не се
формираат меури од водата). Инаку
бојата kе се исуши.
Полирањето со средство за
полирање е неопходно само ако
бојата го изгубила сјајот или ако на
неа се нафатиле тврди наслојки.

За механичко вадење на мраз,
употребувајте гребалка за мраз со
остар раб. Притиснете ја гребалката
цврсто на стаклото за да не
влегуваат нечистотии под неа и
гребете го стаклото.
Чистете ги четкичките на бришачите
што замачкуваат со мека крпа и
средство за чистење на прозорци.

Полирањето на бојата со силикон
обликува заштитен слој, правејkи го
полирањето со восок непотребно.

Тркала и гуми

Пластичните делови на каросеријата
не смеат да се намачкаат со восок
или средства за полирање.

Чистете ги бандажите со pH
неутрално средство за чистење на
тркалата.

Прозорци и четкички на
бришачите на шофершајбната

Бандажите се бојосани и може да се
третираат со исти средства како
каросеријата.

Употребувајте мека крпа без
влакненца или еленска кожа заедно
со средство за чистење прозорци и
средство за вадење инсекти.
Кога го чистите задното стакло,
внимавајте да не е оштетена
грејалката внатре.

Не користете компресорски млазници
за чистење.

Оштетување на бојата
Поправете ги помалите оштети на
бојата со апликатор пред да се
формира ‘рѓа. Поголемите оштети
или предели со ’рѓа нека Ви ги
поправи автомеханичар.
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Внимание со возила во
специјално пакување и возила
составени со додатен комплет
на каросеријата
Постапувајте внимателно според
следново во случај на возилото во
специјално пакување и возилото
составено со додатен комплет на
каросеријата
• Внимавајте на оштетувања и
кршење на каросеријата од
сајлата за влечење кога се влече
автомобилот. Влечете го
автомобилот по откачувањето на
долната покривка на браникот,
ако е потребно.
• Посебно внимание треба да се
обрне на ниското ниво на
слободниот простор до тлото кога
се вози, особено кај легнати
полицајци, камени рабови од
тротоари, рампи за паркирање, итн.
• Користете потпирач при дигање
бидејkи може да дојде до кршење
поради допирањето со комплетот
на каросеријата.

• Користете безбедносно помагало
за товарење од рамниот вид за
да се спречат оштетувања и
кршење на каросеријата кога се
влече автомобилот.

Подвозје
Корозивните материи што се
употребуваат за отстранување на
мразот и снегот или за собирање на
правта може да се насоберат на
повозјето на Вашето возило.
Неотстранувањето на тие материи
може да ги забрза корозијата и
`рѓосувањето.
Повремено употребувајте обична
вода за плакнење на тие материи од
подвозјето на Вашето возило.
Погрижете се да ги исчистите сите
површини на коишто може да се
насобере кал и друг отпад. Откачете
ги наталожените наслојки во
затворени простори пред
плакнењето со вода.

Нега на внатрешноста
Внатрешност и тапацир
Чистете ја внатрешноста на
возилото, вклучувајkи ја и маската и
облогите на таблата со инструменти,
само со сува крпа или средство за
чистење на внатрешноста.
Таблата со инструменти смее да се
чисти само со употребата на мека,
влажна крпа.
Текстилниот тапацир чистете го со
правосмукалка и четка. Флеките
вадете ги со средство за чистење на
тапацирот.
Чистете ги безбедносните ремени со
млака вода или средство за чистење
на внатрешноста.

Внимание
Затворајте ги велкро патентите
бидејkи отворените велкро патенти
на облеката може да го оштетат
тапацирот на седиштата.
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Пластични и гумени делови
Пластичните и гумените делови може
да се исчистат со истото средство за
чистење кое се користи за чистење
на каросеријата. Употребете
средство за чистење на
внатрешноста ако е потребно. Не
користете други средства.
Избегнувајте ги растворувачите, а
особено бензинот. Не користете
компресорски млазници за чистење.

Меморија
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За да се гарантира економичното
и безбедното работење на возилото
и да се одржи вредноста на Вашето
возило, мошне битно е сето
одржување да се изведува во
соодветните периоди, како што
е определено.

Потврдувања
Потврдувањето на сервисирањето
се запишува во Сервисното упатство.
Датумот и километражата се
дополнуваат со печат и потпис на
автомеханичарот кој сервисира.
Уверувајте се дека Сервисното
упатство се пополнува правилно
бидејkи постојаното докажување на
сервисирањата е суштинско ако било
каква рекламација или добронамерно
барање kе се исполни, и исто така е
предност при продавање на
возилото.

174 Сервис и одржување

Планирано одржување
Распореди на сервисите
Европски распоред на сервисите
(: Проверете ги овие единици и нивните поврзани делови. Ако е потребно, коригирајте ги, исчистете ги, додајте им,
дотерајте ги или заменете ги.
): Заменете ги или сменете ги.
Сервисни работи

годишно1)
км (x 1

000)1)

1

2

3

4

15

30

45

60

(

(

(

(

СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА МОТОРОТ
Погонски ремен 2)
3)

)

)

)

)

Црево и врски од системот за ладење

(

(

(

(

Течност за ладење на моторот 4)

(

(

(

(

Филтер за гориво

(

(

(

(

Цевка за гориво и врските

(

(

(

(

Компонента на воздушниот филтер 5)

(

(

(

)

Темпирање на палењето

(

(

(

(

Свеkички

(

)

(

)

Кабел за палење

(

(

)

(

Зазор на вентилот

(

(

(

(

Моторно масло и филтер за моторното масло
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Сервисни работи

годишно1)

1

2

3

4

км (x 1 000)1)

15

30

45

60

(

Сад со дрвен јаглен и линии за испарувања
(

PCV систем
Синџир за темпирање

(

Заменувајте го на 250 000 км или на 10 години

ШАСИЈА И КАРОСЕРИЈА
Воздушен филтер (А/С) 6)

)

)

Ауспух и неговото монтирање

(

Течност за сопирачките 7)

(
8)

)

)

(

(

(

)

(

)

(

(

(

(

Барабани и постави на задните сопирачки 8)

(

(

(

(

Рачна сопирачка

(

(

(

(

Линија и врски на сопирачките (вклучувајkи го и
бустерот)

(

(

(

(

Лежиште и зазор на задната оска

(

(

(

(

Течност за рачниот менувач

)

(

)

(

Луфт на педалите за куплунгот и сопирачката

(

(

(

(

Завртките и навртките на шасијата и подвозјето се
затегнати/стабилни

(

(

(

(

Пакни и дискови на предните сопирачки

Состојба на гумите и притисок при пумпање 9)
Израмнување на тркалата
Волан и спојките

10)

Видете ја забелешката (9) подолу
Проверете го кога се забележува ненормална состојба
(

(

(

(
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годишно1)

1

2

3

4

км (x 1 000)1)

15

30

45

60

Течност за серво управување и линиите

(

(

(

(

Приклучници на погонската оска

(

(

(

(

Безбедносни ремени, патент-бравите и
котвиштата

(

(

(

(

Подмачкување на бравите, шарките и патентбравата на хаубата

(

(

(

(

Сервисни работи

1) Кое и да настапи прво.
2) Заменувајте го на 60 000 км или на 3 години.
3) Ако со возилото се работи во тешки услови: возење по кратки растојанија, подолго работење во лер или возење во прашливи
услови, сменувајте ги моторното масло и филтерот на 7 500 км или на 6 месеци, кое и да настапи прво.
4) Заменувајте го на 240 000 км или на 5 години. (Употребувајте само Dexcool)
5) Проверувајте го на 7500 км или на 6 месеци ако се вози во прашливи услови. Ако е потребно, коригирајте го, исчистете го или заменете го.
6) Почесто одржување е потребно ако се вози во прашливи услови.
7) Сменете ја течноста за сопирачките на 15 000 км ако возилото главно се вози во тешки услови:
- Возење по брдовит или планински терен, или
- Често влечење на приколка.
8) Почесто одржување е потребно ако се користи во тешки услови: возење по кратки растојанија, премногу работење на моторот
в место, често работење при мала брзина во тргни-застани сообраkај или возење во прашливи услови.
9) Состојбата на гумите треба да се провери пред возењето и притисокот на гумите треба да се контролира во секоја прилика
кога го полните резервоарот за гориво или најмалку еднаш месечно со употребата на манометар.
10) Ако е потребно, разменете ги и центрирајте ги тркалата.
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Дополнително сервисирање
Екстремни работни услови
Екстремни работни услови се
остваруваат кога барем едно од
следните се појавува често:
 Често возење по кратки
растојанија од помалку од 10 км.
 Премногу работење на моторот в
место и/или бавно возење во
тргни-застани сообраkај.
 Возење по прашливи патишта.
 Возење по брдовит или
планински терен.
 Влечење на приколка.
 Возење во густ градски сообраkај
каде што надворешната
температура редовно достигнува
90 Ф (32 Ц) или повеkе.
 Возење на возилото како такси,
полициско возило или возило за
достава.
 Често возење кога надворешната
температура останува под
нулата.

Полициските возила, такси-возилата
и возилата на авто-школите исто така
се класификуваат како работење во
екстремни услови.

Препорачани течности,
средства за
подмачкување и делови

При екстремни работни услови може
да биде неопходно да се вршат
извесни планирани сервисни
поправки почесто од планираните
периоди.

Препорачани течности и
средства за подмачкување

Побарајте технички совет за
сервисните барања кои зависат од
конкретните услови на работењето.

Употребувајте само такви производи
коишто биле испитани и одобрени.
Гаранцијата не ги покрива
оштетувањата што произлегуваат од
употребата на неодобрени
материјали.

{Предупредување
Работните материјали се опасни и
може да бидат отровни. Ракувајте
со нив внимателно. Обрнувајте
внимание на информациите
дадени на садовите.

178 Сервис и одржување

Моторно масло
Моторното масло се познава по
својот квалитет и вискозитет.
Квалитетот е поважен од
вискозитетот кога избирате кое
моторно масло kе користите.

Употребата на моторните масла
ACEA A1/B1 и A5/B5 е строго
забранета, бидејkи тие може да
предизвикаат долгорочни
оштетувања на моторот при извесни
работни услови.

Маслата од повеkе класи се
означуваат со две цифри. Првата
цифра, следена од W, го означува
вискозитетот при ниски температури,
а втората цифра вискозитетот при
високи температури.

Квалитет на моторното масло

Адитиви за моторните масла

Течност за ладење и антифриз

ACEA-A3/B3, API SM: Бензински
мотори

Употребата на адитиви за моторното
масло може да предизвика
оштетувања и да ја поништи
гаранцијата.

Употребувајте само долговечен
антифриз од видот органска
киселина (LLC).

Дотурање моторно масло
Моторните масла од други
производители и марки може да се
мешаат доколку тие се согласуваат
со бараното моторно масло
(квалитет и вискозитет).
Ако моторното масло од бараниот
квалитет не е достапно, максимум 1 л
од класата A3/B3 може да се
употреби (само еднаш помеѓу секое
едно менување на маслото).
Вискозитетот треба да биде со
правилната вредност.

Вискозитет на моторното
масло
Користете ги следните вискозитети
на моторното масло:
ACEA-A3/B3, API SM:
До -25 Ц и под тоа: 0W-30, 0W-40
До -25 Ц: 5W-30, 5W-40
До -20 Ц: 10W-30, 10W-40
SAE степенот на вискозитетот ја
одредува способноста за течење на
маслото. Кога е ладно, маслото е
повискозно отколку кога е топло.

Во земји со умерена клима течноста
за ладење обезбедува заштита од
смрзнување до околу -35 Ц.
Во земји со студена клима течноста
за ладење обезбедува заштита од
смрзнување до околу -50 Ц. Таа
концентрација треба да се одржува
по цела година.
Обезбедувајте доволна
концентрација на антифризот.
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Адитиви за течноста за ладење кои
се предвидени да дадат заштита од
корозија или изолација против
помали протекувања може да
предизвикаат проблеми во
функцијата. Одговорноста за
последиците што произлегуваат од
употребата на адитиви за течноста за
ладење kе биде одбиена.

Течност за сопирачките
Употребувајте само таква течност за
сопирачките која е одобрена за ова
возило (DOT 4).
Со времето течноста за сопирачките
апсорбира влага што kе ја намали
ефикасноста при сопирањето. Затоа
течноста за сопирачките треба да се
замени во определените периоди.
Течноста за сопирачките треба да се
чува во затворен сад за да се избегне
впивањето на водата.
Внимавајте течноста за сопирачките
да не се контаминира.

Течност за серво управување
Користете ја само течноста
Dexron VI.

Течност за рачниот менувач
Користете ја само течноста
SAE75W85W.
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Технички податоци
Идентификација на возилото ....... 181
Податоци за возилото................... 182

Идентификација на
возилото

Идентификациска табличка

Идентификациски бpoj на
возилото (VIN)

ME072

Идентификациската табличка се
наоѓа во моторниот простор.
MD182

Идентификацискиот број на возилото
се наоѓа под седалото на задното
седиште.

182 Технички податоци

Податоци за возилото
Податоци за моторот
Комерцијална ознака
Идентификациска шифра на моторот
Број на цилиндрите
Истиснување на клиповите

[см3]

Бензин 1.0

Бензин 1.2

B10D1

B12D1

4

4

995

1206

Моkност на моторот [kW] при врт. на мин.

50 kW / 6400

60 kW / 6400

Вртежен момент [Nm] при врт. на мин.

93 Nm / 4800

111 Nm / 4800

Октански број RON
препорачано
можно

RON 95

RON 95

Над RON 95

Над RON 95

1.0 DOHC

1.2 DOHC

154 км/ч

164 км/ч

Перформанси
Мотор
Врвна брзина [км/ч]
Рачен менувач
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Потрошувачка на гориво - CO2-испуштање
1.0D не-PS1

1.0D PS1)

1.2D не-PS1)

1.2D PS1)

в град [л/100 км]

6.2

6.6

6.3

6.6

надвор од градот [л/100 км]

4.0

4.2

4.0

4.2

Мотор

вкупно [л/100 км]

4.8

5.1

4.9

5.1

CO2 [г/км]

113

119

114

119

1. PS: Серво управување

Тежина на возилото
Мин. своја тежина, со возачот (75 кг)
Мотор и менувач

Волан

[кг]

1.0D и менувачот

Без серво управување

932

Серво управување

939

1.2D и менувачот

Без серво управување

932

Серво управување

939
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Макс. своја тежина, со возачот (75 кг)
Мотор и менувач
1.0D и менувачот
1.2D и менувачот

Волан

[кг]

Без серво управување

1035

Серво управување

1053

Без серво управување

1035

Серво управување

1058

Бруто тежина на возилото
Мотор

Менувач

Волан

[кг]

1.0D

Рачен менувач

Без серво управување

1335

Серво управување

1355

1.2D

Рачен менувач

Без серво управување

1335

Серво управување

1360
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Димензии на возилото
Должина [мм]

3640

Широчина без странични ретровизори [мм]

1597

Широчина со два странични ретровизора [мм]

1910

Височина (без антената) [мм] без багажник за на покрив

1522

Височина (без антената) [мм] со багажник за на покрив

1551

Должина на подот на багажниот простор [мм]

548

Ширина на товарниот простор [мм]

987

Височина на товарниот простор [мм]

435

Растојание меѓу оските [мм]

2375

Пречник на кругот на вртење [м]

9.9

186 Технички податоци

Зафатнини и спецификации
Моторно масло
Мотор

1.0 D

1.2 D

вклучувајkи го филтерот [л]

3.75 л

3.75 л

1л

1л

35

35

помеѓу MIN и MAX [л]

Резервоар за гориво
бензински, номинален капацитет [л]

Притисоци во гумите
Мотор
1.0D

Гуми

задни

[kPa/бар] ([psi])

[kPa/бар] ([psi])

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

1.2D

предни

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

220 kPa/2,2 бари [32psi] (основна натовареност)
240 kPa/2,4 бари [35psi] (ECO)
235 kpa/2,35 бари [34psi] (полна натовареност)
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Информации
за купувачот
Запишување на податоците за
возилото и тајност ......................... 187

Запишување на
податоците за возилото
и тајност
Запишувачи на датумите на
настани
Возилото има бројни софистицирани
системи кои надгледуваат и
контролираат повеkе податоци за
возилото. Некои податоци може да
се зачуваат за време на редовното
работење за да се олесни
поправката на откриените
неисправности. Други податоци се
зачувуваат само при судир или при
настани што се слични на судир, со
помош на системите просто
наречени запишувачи на датумите на
настани (EDR).
Системите може да запишат
податоци за состојбата на возилото и
за начинот на работењето.

За читање на тие податоци потребна
е специјална опрема и пристап кон
возилото. Тоа kе се оствари кога
возилото се сервисира кај
автомеханичар. Некои податоци
електронски се внесуваат во GM
глобални дијагностички системи.
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