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Вовед

Вовед

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.
Уверете се дека Вашите патници
се свесни за можните ризици од
несреќи и повреди што може да
произлезат од неправилната
употреба на возилото.
Секогаш морате да ги исполнувате
специфичните закони и прописи на
земјата во којашто се наоѓате.
Закониве може да бидат поинакви
од информациите во овој
Сопственички прирачник.
Кога овој сопственички прирачник
споменува посета кај
автомеханичар, го препорачуваме
Вашиот овластен сервисер на
Chevrolet.

Сите овластени сервисери на
Chevrolet пружаат првокласни
услуги по пристапни цени.
Искусните механичари обучени од
Chevrolet работат според посебни
упатства од Chevrolet.
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,
вклучувајќи 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.
■ Во поглавјето „Накратко“ ќе
најдете првичен преглед.
■ Содржината на почетокот на
прирачников и во секое поглавје
покажува каде се наоѓа
информацијата.
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■ Индексот ќе Ви овозможи да
пребарувате специфични
информации.
■ Овој Сопственички прирачник
прикажува возила со воланот од
левата страна. Ракувањето со
возилата со воланот од десната
страна е слично.
■ Сопственичкиот прирачник ги
користи фабричните ознаки на
моторот. Соодветните
комерцијални ознаки се наоѓаат
во поглавјето „Технички
податоци“.
■ Податоците за насоките на пр.
лево или десно, или предно или
задно секогаш се однесуваат на
правецот на патувањето.
■ Екраните на возилото може да не
го поддржат Вашиот конкретен
јазик.
■ Пораките на екранот и
внатрешните натписи се
напишани со масни букви.
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Вовед

Опасност,
Предупредувања и
Вниманија
9 Опасност
Текстовите означени со
9 Опасност даваат
информации за ризикот од
смртоносна повреда.
Игнорирањето на тие
информации може да Ви го
загрози животот.

9 Предупредување
Текстовите означени со
9 Предупредување даваат
информации за ризикот од
незгода или повреда.
Игнорирањето на тие
информации може да доведе до
повреди.

Внимание
Текстовите означени со
Внимание даваат информации
за можните оштетувања на
возилото. Игнорирањето на тие
информации може да доведе до
оштетување на возилото.

Симболи
Споменувањата на страниците
што се означени со 3. 3 значат
„видете на страницата“.
Ви пожелуваме многу часови
пријатно возење
Chevrolet

Вовед
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Накратко

Накратко

Отклучување на
возилото

Првични информации
за возењето

Далечински управувач

Притиснете го копчето c за да се
отклучат вратите и товарниот
простор. Отворете ги вратите со
повлекување на кваките. За да се
отвори задната врата, притиснете
го копчето под лентата на задната
врата.
Притиснете го копчето x, само
товарниот простор се отклучува и
отвора.

Далечински управувач 3 23,
систем на централната брава
3 25, товарен простор 3 30.

Накратко
Електронски клуч

Местење на седиштата
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Потпирачи за грб

Местење на положбата на
седиштето

Кога го имате електронскиот клуч,
притиснете го прекинувачот на
рачката на вратата за да го
отклучите возилото и повлечете ја
рачката за да ја отворите вратата.
За да се отвори задната врата,
притиснете го копчето под лентата.
Систем на електронскиот клуч
3 24.

Повлечете ја рачката, слизнете го
седиштето, отпуштете ја рачката.
Местење на седиштата 3 44,
Положба на седиштата 3 43.

Повлечете ја рачката, наместете ја
наваленоста и отпуштете ја
рачката. Нека се заглави
седиштето чујно.
Местење на седиштата 3 44,
Положба на седиштата 3 43.
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Накратко

Височина на седиштето

Пумпање со рачката
угоре
= повисоко
удолу
= пониско
Седишта 3 44, Положба на
седиштата 3 43.

Местење на потпирачите
за глава

За дотерување на височината
повлечете го потпирачот за глава
угоре. За да се помести надолу,
притиснете ја спојката и турнете го
потпирачот за глава удолу.

За хоризонтално местење,
повлечете го потпирачот за глава
нанапред и заглавете го во една од
трите положби. За да се врати во
својата најзадна положба,
повлечете го целосно нанапред и
отпуштете го.
Потпирачи за глава 3 42.

Накратко

Безбедносен ремен

Местење на
ретровизорот
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Странични ретровизори

Ретровизор

Извлечете го безбедносниот
ремен и заглавете го во бравата.
Ременот не смее да се превртува и
мора да лежи припиен до телото.
Потпирачот за грб не смее да биде
навален премногу назад (најмногу
околу 25°).
За да го ослободите ременот,
притиснете го црвеното копче на
бравата на ременот.
Безбедносни ремени 3 47,
Систем на воздушни перничиња
3 50, Положба на седиштата
3 43.

Дотерајте ја рачката на долната
страна за да се намали отсјајот.
Ретровизор 3 37, Ретровизор со
автоматско намалување на отсјајот
3 37.

Изберете го соодветниот
страничен ретровизор и наместете
го.
Електрично местење 3 35,
конвексни странични ретровизори
3 35, преклопување на
страничните ретровизори 3 36,
греење на страничните
ретровизори 3 36.
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Накратко

Местење на воланот

Отклучете ја рачката, наместете го
воланот, па заглавете ја рачката и
уверете се дека истата е целосно
закочена. Само тогаш местете го
воланот ако возилото е во
мирување и бравата на воланот
била ослободена.
Систем на воздушни перничиња
3 50, Положби на палењето
3 251.

Накратко

Преглед на таблата со инструменти
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за миење на
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Накратко
29 Складишна преграда,
кутија со осигурувачи ....... 308
30 Рачка за отворање на
хаубата .............................. 280

Надворешни светла

Кај возилата со автоматска
контрола на светлата:
7 = исклучување
Притиснете го прекинувачот за
светлата
> = предни фарови за магла
r = заден фар за магла
Светла 3 116.

Прекинувач за трепкачите
AUTO = автоматска контрола на
светлата: Фаровите
автоматски се вклучуваат
и исклучуваат
m
= активирање или
деактивирање на
автоматската контрола на
светлата
= странични светла
8
= предни фарови
9
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Накратко

Аблендирање, средно светло
и долго светло

Трепкачи за вртење и
менување ленти

аблендирање = повлечете ја
рачката
долго светло = притиснете ја
рачката
средно светло = турнете ја или
повлечете ја
рачката

десни
леви

Долго светло 3 117, Аблендирање
3 117, Автоматска контрола на
светлата 3 116.

= рачката угоре
= рачката удолу

Трепкачи за вртење и менување
ленти 3 118, паркирни светла
3 119.

Предупредувачки трепкачи

Со нив се ракува со копчето ¨.
Предупредувачки трепкачи 3 118.

Накратко

Сирена

Системи за миење и
бришење
Бришачи на шофершајбната

Притиснете го j.
2 = брзо
1 = бавно
P = темпирано периодично
бришење или автоматско
бришење со сензор за дожд
§ = исклучување
За единечно бришење кога
бришачите на шофершајбната се
исклучени, притиснете ја рачката
надолу.

Бришачи на шофершајбната
3 76, Замена на бришачите
3 293.
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Накратко

Систем за миење на
шофершајбната

Повлечете ја рачката.
Систем за миење на
шофершајбната 3 76, течност за
миење 3 290.

Системи за бришење и миење
на задното стакло

Притиснете го преклопникот за да
се активира бришачот на задното
стакло:
горна положба = непрекинато
работење
пониска
= прекинато
положба
работење
средна
= исклучување
положба
Бришење/миење на задното
стакло 3 78.

Притиснете ја рачката.
Течноста за миење се прска врз
задното стакло и бришачот брише
неколку пати.

Накратко

Контрола на
климатизацијата

Одмаглување и одмрзнување
на прозорците

Греење на задното стакло,
греење на страничните
ретровизори

Со греењето се ракува со
притиснување на копчето Ü.
Греење на задното стакло 3 39.

Притиснете го копчето V.
Наместете ја контролата на
температурата на најтопло ниво.
Ладењето n е вклучено.
Греењето на задното стакло Ü е
вклучено.
Систем за контрола на
климатизацијата 3 239.
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Менувач
Рачен менувач

Рикверц: кога возилото е во
мирување, притиснете го
куплунгот, повлечете го прстенот
на рачката на менувачот нагоре и
ставете во рикверц.
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 3 262.
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Накратко

Автоматски менувач

P
R
N
D

=
=
=
=

паркирање
рикверц
лер
возење

Рачен режим: поместете ја рачката
на менувачот од D налево.
< = поголема брзина
] = помала брзина
Рачката на менувачот може да се
извади од P само кога палењето е
вклучено и педалот на сопирачките

е нагазнат. За да ставите во P или
R, притиснете го копчето за
ослободување.
Автоматски менувач 3 259.

Поаѓање
Проверете ги пред да појдете

■ Притисокот во гумите и нивната
состојба 3 311, 3 361.
■ Нивоата на моторното масло и
на течностите 3 287.
■ 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 3 43,
3 48, 3 35.
■ Проверете го функционирањето
на сопирачките при мала брзина,
особено ако сопирачките се
мокри.

Накратко
Палење на моторот со
прекинувачот за палење

■ Свртете го клучот во
положбата 1.
■ Помрднете го воланот малку за
да се ослободи бравата на
воланот.
■ Рачен менувач: нагазнете го
куплунгот.
■ Автоматски менувач: нагазнете
ја педалата на сопирачката и
поместете ја рачката на
менувачот во P или N.
■ Не давајте гас.

■ Мотори на дизел: свртете го
клучот во положбата 2 за
предзагревање додека да се
изгасне контролната
сијаличка !.
■ Свртете го клучот во положбата
3 и отпуштете го кога ќе
проработи моторот.
Пред да го запалите повторно или
за да го изгаснете моторот, вратете
го клучот на 0.
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Палење на моторот со
копчето Start/Stop

■ Електронскиот клуч мора да биде
внатре во возилото.
■ Рачен менувач: нагазнете го
куплунгот.
■ Автоматски менувач: нагазнете
го педалот на сопирачката и
поместете ја рачката на
менувачот во P или N.
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Накратко

■ Не давајте гас.
■ Притиснете го копчето Start/Stop
и отпуштете го кога ќе проработи
моторот Зелената сијаличка ќе
светне штом ќе проработи
моторот.
За да се изгасне моторот,
притиснете го копчето повторно
додека работи моторот.
Палење на моторот 3 251.

Систем за сопирање-поаѓање

Ако возилото оди со мала брзина
или е сопрено и одредени услови
се исполнети, вклучете Autostop на
следниов начин:
■ Притиснете ја педалата за
куплунг
■ Ставете го менувачот во лер
■ Отпуштете ја педалата за
куплунг
Autostop е покажано на
вртежомерот со иглата во положба
AUTOSTOP.

За повторно палење на моторот,
притиснете ја педалата за
куплунгот уште еднаш.
Систем за сопирање-поаѓање
3 254.

Накратко

Паркирање
■ Секогаш затегнувајте ја рачната
сопирачка без да го притиснете
копчето за ослободување.
Затегнувајте ја колку е можно
поцврсто на удолници или
угорници. Притиснете ја ножната
сопирачка истовремено за да се
намалат работните сили.
■ Изгаснете го моторот. Свртете го
клучот за палење на 0 и извадете
го. Завртете го воланот додека
не се почувствува дека бравата
на воланот се заглавила. Возила
со систем на електронскиот клуч:
кога возилото е во мирување,
притиснете го копчето Start/Stop
и отворете ја возачката врата.
Кај возилата со автоматски
менувач поместете ја рачката на
менувачот во положбата P и
извадете го клучот.
■ Ако возилото е на рамна
површина или на угорница,
ставете во прва брзина или
наместете ја рачката на
менувачот во P пред да го
исклучите палењето. На

■
■

■
■

угорници свртете ги предните
тркала од работ на тротоарот.
Ако возилото е на удолница,
ставете во рикверц или
наместете ја рачката на
менувачот во P пред да го
исклучите палењето. Свртете ги
предните тркала кон работ на
тротоарот.
Затворете ги прозорците и
подвижниот покрив.
Заклучете го возилото со копчето
e на далечинскиот управувач, а
со систем на електронскиот клуч
допрете го сензорот на рачката
на вратата.
Активирајте го системот за
тревожење при кражба 3 32.
Не паркирајте го возилото на
лесно запалива површина.
Високата температура на
системот на ауспухот може да ја
запали површината.
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■ Вентилаторите на ладилникот
може да работат и по гаснењето
на моторот 3 279.
■ По возење со големи брзини на
моторот или при големо
оптоварување на моторот,
оставете го моторот кратко
време да работи со мало
оптоварување или околу 1 или
2 минути во лер пред да го
изгаснете за да го заштитите
турбополначот.
Клучеви, брави 3 22.
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Клучеви, врати и
прозорци

Клучеви, заклучување
Клучеви

Клуч со дел што се
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Бројот на клучот е даден на етикета
која се вади.
Бројот на клучот треба да се
наведе кога се нарачуваат
резервни клучеви бидејќи тој е
компонента на системот на
имобилизаторот.
Брави 3 331.
Притиснете го копчето за да се
извлече. За да се преклопи клучот,
прво притиснете го копчето.

Клучеви, врати и прозорци

Далечински управувач

Се користи за ракување со:
■ Централна брава
■ Систем за тревожење при
кражба
■ Товарен простор
Далечинскиот управувач има
приближен опсег до 25 метри. Врз
овој опсег може да делуваат
надворешни влијанија.
Предупредувачките трепкачи го
потврдуваат работењето.

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

■ Често, повеќекратно работење
со далечинскиот управувач
додека не е во опсегот што ќе
побара повтроно
синхронизирање,
■ Преоптоварување на системот
на централната брава поради
често ангажирање, тогаш
напојувањето се прекинува
накратко,
■ Пречки од посилни радио
бранови од други извори.
Отклучување на возилото 3 25.

Основни поставки

Дефект

Ако со централната брава не може
да се работи со далечинскиот
управувач, причината може да
биде следното:
■ Опсегот е пречекорен,
■ Напонот во батеријата е
пренизок,
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Некои поставки може да се изменат
во изборникот Settings (поставки)
на Инфо-екранот.
Приспособување на возилото кон
индивидуалните потреби 3 103.

Замена на батеријата на
далечинскиот управувач

Заменете ја батеријата штом
приметливо намален е опсегот.
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Акумулаторите не му припаѓаат на
домашниот отпадок. Тие треба да
се фрлат кај соодветен пункт за
собирање на отпадоци за
рециклирање.

Клуч со фиксно тело на клучот
Батеријата нека Ви ја замени
автомеханичар.

Клуч со дел што се преклопува

Кога и да се извади клучот од
бравата за палење, следните
поставки автоматски ги запаметува
клучот:
■ Електронска контрола на
климатизацијата
■ Светла
■ Инфозабавен систем
■ Системот на централната брава
Зачуваните поставки автоматски
се користат следниот пат кога
клучот ќе се вметне во бравата за
палење.
Приспособување на возилото кон
индивидуалните потреби 3 103.

Извлечете го клучот и отворете го
уредот. Заменете ја батеријата
(вид на батеријата CR 2032),
обрнувајќи внимание на положбата
на инсталирањето. Затворете го
уредот и синхронизирајте го.

Систем на електронскиот
клуч

Запамтени поставки

Го овозможува работењето на
следниве без употреба на
механичкиот клч
■ Централна брава
■ Систем за тревожење при
кражба
■ Палење и стартер
Електронскиот клуч просто треба
да биде со возачот.

Клучеви, врати и прозорци
Забелешка
Не ставајте го електронскиот клуч
во товарниот простор или пред
Info-Display.
Палење на моторот 3 251.

Далечински управувач

Електронскиот клуч исто така има
функција за далечинско
управување.

Заменување на батеријата во
електронскиот кчуч

Заменете ја батеријата штом
системот веќе не работи правилно
или опсегот е намален. На
потребата од замена на батеријата
укажува шифра за грешка во
Информативниот центар за
возачот 3 99.
Акумулаторите не му припаѓаат на
домашниот отпадок. Тие треба да
се фрлат кај соодветен пункт за
собирање на отпадоци за
рециклирање.
Замена на батеријата на
далечинскиот управувач 3 23.
Заменете ја батеријата (вид на
батеријата CR 2032), обрнувајќи
внимание на положбата на
инсталирањето. Заглавете ги
капачињата.

Синхронизирање на
далечинскиот управувач

Далечинскиот управувач сам се
синхронизира автоматски за време
на секоја постапка за палење.
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Дефект

Ако со централната брава не може
да се работи или моторот не може
да се запали, причината може да
биде некое од следниве:
■ Дефект во далечинскиот
управувач, 3 23,
■ Електронскиот клуч е надвор од
опсегот на приемот,
■ Напонот во батеријата е
пренизок,
■ Пречки од посилни радио
бранови од други извори.
За да се отстрани причината на
дефектот, сменете ја положбата на
електронскиот клуч.

Систем на централната
брава
Ги отклучува и заклучува вратите,
товарниот простор и вратичката на
резервоарот за гориво.
Едно повлекување на внатрешната
рачка од некоја врата ја отклучува
и отвора вратата.
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Забелешка
Во случај на несреќа од извесна
тежина возилото автоматски се
отклучува.

Отклучување
Далечински управувач

Притиснете го копчето c.
Две поставки се возможни:
■ За да се отклучи само возачката
врата, притиснете го копчето c
еднаш, а да се отклучат сите

врати, товарниот простор и
вратичката за полнење гориво,
притиснете го копчето c двапати.
■ За отклучување на сите врати,
товарниот простор и вратичката
за полнење гориво, притиснете
го копчето c еднаш.
Поставките може да се изменат во
изборникот Settings (поставки) на
Инфо-екранот. Приспособување
на возилото кон индивидуалните
потреби 3 103.
Поставките може да се зачуваат со
клучот кој се употребува,
Запамтени поставки 3 24.

Систем на електронскиот клуч

Притиснете прекинувач на рачка
на врата за да го отклучите
возилото и повлечете ја рачката на
вратата за да ја отворите, или
притиснете го копчето под лентата
на багажникот.
Електронскиот клуч мора да биде
надвор од возилото од страната на
соодветната врата, во опсег од
околу еден метар.
Може да се конфигурира да ги
отклучува само вратите од
соодветната страна или сите
врати.

Клучеви, врати и прозорци
Поставките може да се изменат во
изборникот Settings (поставки) на
Инфо-екранот. Приспособување
на возилото кон индивидуалните
потреби 3 103.

Заклучување
Далечински управувач
Затворете ги вратите, товарниот
простор и вратичката на
резервоарот.

работи. Приспособување на
возилото кон индивидуалните
потреби 3 103.
Систем на електронскиот клуч
Затворете ги вратите, товарниот
простор и вратичката на
резервоарот.

Ако возилото било заклучено, може
да се провери со притискање на
копчето и повлекување на рачката
во рок од три секунди - дали
возилото е заклучено или не.
Забелешка
Возилото не се заклучува
автоматски.

Отклучување на задната
врата
Хечбек со 5 врати, Караван

Притиснете го копчето e.
Ако возачката врата не е правилно
затворена, системот на
централната брава нема да

Притиснете го прекинувачот на
рачката на вратата.
Електронскиот клуч мора да биде
надвор од возилото од страната на
соодветната врата, во опсег од
околу еден метар. Резервниот
електронски клуч не смее да биде
во возилото.
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Притиснете го копчето c еднаш или
двапати, во зависност од
избраната поставка. Задната врата
ќе се отклучи.
Приспособување на возилото кон
индивидуалните потреби 3 103.
4 врати

Систем на електронскиот клуч

Внимание
Кога се заклучени сите врати,
товарниот простор може да се
отклучи со електронскиот клуч.
Оттогаш, ако ја затворите
задната врата со електронскиот
клуч оставен во товарниот
простор, возачката врата и
задната врата ќе се отклучат и
ќе се огласи предупредувачка
мелодија.

Копчиња за централната
брава

Притиснете го копчето x.
Задната врата ќе се отклучи и
отвори, додека сите други врати
остануваат заклучени.

Ги заклучува или отклучува сите
врати, товарниот простор и
вратичката за полнење на
резервоарот.

Притиснете го копчето e за
заклучување.
Притиснете го копчето c за
отклучување.
Кога клучот е во бравата за
палење, заклучувањето е
возможно само ако сите врати се
затворени.

Клучеви, врати и прозорци
Дефект во ситемот на
далечинскиот управувач или
системот на електронскиот
клуч
Отклучување

Заклучување
Вклучете го палењето и
притиснете го копчето на
централна брава e за да се
заклучат вратите, товарниот
простор и вратичката за полнење
на резервоарот. Потоа затворете ја
возачката врата и заклучете ја
однадвор со клучот.
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Отклучување на задната врата

Дефект во централната брава

Рачно отклучете ја возачката врата
со вртење на клучот во бравата.
Вклучете го палењето и
притиснете го копчето на
централна брава c за да се
отклучат сите врати, товарниот
простор и вратичката за полнење
на резервоарот. За да го
деактивирате системот за заштита
од кражба, вклучете го палењето.

Отклучување
Рачно отклучете ја возачката врата
со вртење на клучот во бравата.
Другите врати може да се отворат
со користење на внатрешната
квака двапати. Вратичката за
полнење на резервоарот не може
да се отвори. За да го
деактивирате системот за заштита
од кражба, вклучете го палењето
3 32.

Повлечете ја рачката од
внатрешната страна на задната
врата.
Заклучување
Притиснете ги надолу иглите за
заклучување на сите врати освен
на возачката врата. Потоа
затворете ја возачката врата и
заклучете ја однадвор со клучот.
Вратичката на резервоарот за
гориво и задната врата не може да
се заклучат.
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Детски брави

Врати
Товарен простор
Задна врата
Отворање
Хечбек со 5 врати, Караван

Притиснете го копчето x на
далечинскиот управувач се додека
задната врата не се отвори или
притиснете го копчето под лајсната
на задната врата по
отклучувањето.

9 Предупредување
Користете ги детските брави
кога и да седат деца на задните
седишта.
Користејќи клуч или соодветен
шрафцигер, свртете ги детските
брави во задните врати во
хоризонтална положба. Вратите не
може да се отворат однатре. За
деактивирање свртете ги детските
брави во вертикална положба.

9 Опасност
По отклучувањето, притиснете го
копчето под рачката или под
лентата на задната врата и
отворете ја задната врата.
4 врати

Не возете со отворена или
подотворена задна врата, на пр.
кога превозувате кабасти
предмети, бидејќи отровните
издувни гасови кои не може да
се видат или мирисаат може да

Клучеви, врати и прозорци
навлезат во возилото. Тоа може
да предизвика несвест и дури
смрт.

Затворање

Забелешка
Инсталирањето на определени
тешки додатоци врз задната
врата може да повлијае врз
нејзината способност да остане
отворена.

Безбедност на
возилото
Систем за заштита од
кражба

Внимание
Пред да ја отворите задната
врата, проверете ги пречките
над глава, како врата на
гаражата, за да се избегне
оштетувањето на задната
врата. Секогаш проверувајте го
просторот на движењето
одозгора и позади задната
врата.
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9 Предупредување
Не користете го системот ако
има луѓе во возилото! Вратите
не може да се отклучат однатре.
Користете ја внатрешната рачка.
Не го притискајте копчето под
лајсната или под рачката додека
затворате бидејќи тоа повторно ќе
ја отклучи задната врата.

Системот ги блокира сите врати.
Сите врати треба да се затворат,
инаку системот не може да се
активира.
Ако палењето било вклучено,
возачката врата мора да се отвори
и затвори еднаш за да се обезбеди
возилото.
Отклучувањето на возилото го
исклучува механичкиот систем за
заштита од кражба. Тоа не е
возможно со копчето на
централната брава.
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Активирање

Ги надгледува:
■ Вратите, задната врата, хаубата
■ Патничкиот простор вклучувајќи
го соседниот товарен простор
■ Наклонетоста на возилото, на пр.
ако е кренато
■ Палење

Активирање

Притискајте го e на далечинскиот
управувач двапати во рок од
15 секунди.

Систем за тревожење
при кражба
Системот за тревожење при
кражба го содржи системот за
заштита од кражба и работи
поврзано со него.

■ Се актвира себеси 30 секунди по
заклучувањето на возилото
(иницијализација на системот),
или
■ Далечински управувач:
непосредно со притиснување на
e уште еднаш по заклучувањето,
или
■ Систем на електронскиот клуч:
непосредно со притискање на
прекинувачот во рачката на
вратата уште еднаш по
заклучувањето.

Клучеви, врати и прозорци
Забелешка
Промени на внатрешноста на
возилото, како на пример
употребата на навлаки за
седишта, и отворени прозорци
или подвижен покрив, може да го
влошат функционирањето на
надгледувањето на патничкиот
простор.

Активирање без
надгледување на патничкиот
простор и наклонетоста на
возилото

Исклучете го надгледувањето на
патничкиот простор и на
наваленоста на возилото кога се
оставаат животни во возилото,
поради ултрасоничните сигнали со
висока гласност или движењата
што го активираат алармот. Исто
така исклучете го кога возилото е
на траект или воз.
1. Затворете ги задната врата,
хаубата, прозорците и
подвижниот покрив.
2. Притиснете го копчето o.
Сијаличката во копчето o се
пали.
3. Затворете ги вратите.
4. Активирајте го системот за
тревожење при кражба.
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Сијаличка за состојба

Сијаличката за состојба е вградена
во сензорот на врвот од таблата со
инструменти.

34

Клучеви, врати и прозорци

Состојбата за време на првите
30 секунди по активирањето на
системот за тревожење при
кражба:
Сијаличката
= проверка,
светнува
задоцнување на
вклучувањето.
Сијаличката
= вратите, задната
трепка брзо
врата или
хаубата не се
целосно
затворени, или
има системска
грешка.

Деактивирање

Состојба по вклучувањето на
системот:
Сијаличката
= системот е
трепка бавно
вклучен.

Отклучување на возилото со
притискање на копчето c го
исклучува системот за тревожење
при кражба.

Побарајте помош од
автомеханичар во случај на
дефекти.

Возила со систем на електронски
клуч: Притискање на прекинувачот
на рачката на вратата го исклучува
системот за тревожење при
кражба.

Аларм

Кога се активира, алармот се
огласува преку електричен звучен
засилувач снабден со посебни
батерии, и предупредувачките
трепкачи трепкаат истовремено.
Бројот и времетраењето на
аларамните сигнали се утврдени
со закон.

Клучеви, врати и прозорци
Алармот може да се стиши со
притиснување на било кое копче на
далечинскиот управувач или со
вклучување на палењето.
Системот за тревожење при
кражба може да се деактивира
само со притискање на копчето c
или со притискање на
прекинувачот на рачката на
вратата (само со систем на
електронскиот клуч) или со
вклучување на палењето.

Имобилизатор
Системот е вграден во
прекинувачот за палење и
проверува дали е дозволено да се
запали возилото со клучот кој се
употребува. Ако транспондерот во
клучот се препознае, возилото
може да се пали.
Имобилизатор се активира
автоматски откако ќе се извади
клучот од прекинувачот за палење.
Ако контролната сијаличка d
трепка или свети кога палењето е
вклучено, има дефект во системот;

моторот не може да се пали.
Исклучете го палењето и потоа
повторете го обидот за палење.
Ако контролната сијаличка
продолжува да трепка или да
свети, обидувајте се да го палите
моторот користејќи го резервниот
клуч и побарајте помош од
автомеханичар.
Забелешка
Имобилизаторот не ги заклучува
вратите. Секогаш морате да го
заклучувате возилото откако ќе го
напуштите и да го вклучувате
системот за тревожење при
кражба 3 25, 3 32.
Контролна сијаличка d 3 35.
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Странични
ретровизори
Конвексен облик
Конвексниот страничен
ретровизор ги намалува мртвите
агли. Обликот на ретровизорот
предизвикува предметите да
изгледаат помали, што ќе повлијае
врз способноста за проценување
на растојанијата.

Електрично местење
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Изберете го соодветниот
страничен ретровизор со вртење
на контролата лево (L) или десно
(R). Потоа завртете ја контролата
за да се намести ретровизорот.
Во положбата 0 не е избран ниеден
ретровизор.

го ретровизорот на место со
вршење благ притисок врз
неговото куќиште.

Електрично свиткување

Ако рачно се извлече некој
електрично свиткан ретровизор,
притиснувањето на контролата
електрично ќе го извлече само
другиот ретровизор.

Ретровизори со греење

Преклопни ретровизори

За безбедноста на пешаците,
страничните ретровизори ќе се
свртат и ќе испаднат од своите
вообичаени монтажни положби ако
се удрат со доволна сила. Вратете

Свртете ја контролата на 7, па
притиснете ја истата надолу. Двата
странични ретровизора ќе се
свиткаат.
Притиснете ја контролата
повторно надолу - двата странични
ретровизора се враќаат во својата
првобитна положба.

Со него се рекува со притиснување
на копчето Ü.
Греењето работи додека работи
моторот и се исклучува автоматски
по кратко време.

Клучеви, врати и прозорци

Ретровизори
Рачна заштита од отсјај

Автоматско намалување
на отсјај
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Прозорци
Шофершајбна
Шофершајбна што ја одбива
топлината

Шофершајбната што ја одбива
топлината има облога што го
одбива сончевото зрачење. Може
да се одбиваат и податочни
сигнали, на пр., од патарини.

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

Отсјајот од возилата што доаѓаат
одзади ноќе автоматски се
намалува.

Означните подрачја на
шофершајбната не се премачкани
со облогата. Уредите за снимање
електронски податоци и плаќање
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мора да се стават во овие
подрачја. Инаку, може да се
појават дефекти во снимањето
податоци.

Налепници на
шофершајбната

Не лепете налепници, на пр.
вињети за патарина или слично, на
шофершајбната во подрачјето на
ретровизорот. Инаку, зоната за
откривање на сензорот и погледот
на камерата во куќиштето на
ретровизорот може да бидат
ограничени.

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

Електрични прозорци
9 Предупредување
Внимавајте кога ракувате со
електричните прозорци. Ризик
од повреда, особено за децата.
Ако има деца на задното
седиште, вклучете го системот
за безбедноста на деца за
електричните прозорци.
Внимавајте на прозорците кога
ги затворате. Уверете се дека
ништо не приклештат додека се
движат.
Со електричните прозорци може да
се ракува
■ кога палењето е вклучено,
■ во рок од 10 минути по
исклучувањето на палењето
додека е отворена вратата.
По исклучувањето на палењето
ракувањето со прозорците се
оневозможува кога се отвора
некоја предна врата.

Управувајте со прекинувачот за
соодветниот прозорец со
притискање за отворање, и со
повлекување за затворање.

Ракување

Нежно притискање или
повлекување до првиот степен:
прозорецот се движи надолу или
нагоре се додека се управува со
прекинувачот.
Цврсто притискање или
повлекување до вториот степен и
потоа отпуштање: прозорецот се
движи надолу автоматски.

Клучеви, врати и прозорци
За да се запре движењето,
ракувајте со прекинувачот уште
еднаш во иста насока.

Систем за безбедноста на
деца за задните прозорци

Притиснете го прекинувачот z за
деактивирање на електричните
прозорци на задните врати,
сијаличката се пали. За
активирање притиснете го z
повторно.

Преоптоварување

Ако со прозорците повеќе пати се
ракуваат со кратки паузи,
работењето со прозорците се
блокира за неколку време.
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Греење на задното
стакло

Иницијализирање на
електричните прозорци

Ако прозорците не може да се
отворат автоматски (на пр. по
откачување на акумулаторот на
возилото), активирајте ја
електрониката на прозорците
според следниве:
1. Затворете ги вратите.
2. Вклучете го палењето.
3. Затворете го прозорецот
целосно и држете го
прекинувачот повлечен за уште
2 секунди.
4. Повторете го истото за секој
прозорец.

Со него се рекува со притиснување
на копчето Ü.
Греењето работи додека работи
моторот и се исклучува автоматски
по кратко време.

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

Покрив
Подвижен покрив
9 Предупредување
Внимавајте кога ракувате со
подвижниот покрив. Ризик од
повреда, особено за децата.
Внимавајте многу на
подвижните делови кога
работите со нив. Уверете се
дека ништо не приклештат
додека се движат.
Може да се ракува со подвижниот
покрив
■ кога палењето е вклучено,
■ во рок од 10 минути по
исклучувањето на палењето.
По исклучувањето на палењето
ракувањето со подвижниот покрив
се оневозможува кога се отвора
некоја предна врата.

Отворање или затворање

Притиснете го p или r нежно
до првиот степен:подвижниот
покрив се отвора или затвора се
додека се работи со прекинувачот.
Притиснете го p или r цврсто
до вториот степен и пота
отпуштете го:подвижниот покрив
се отвора или затвора автоматски
при вклучена безбедносна
функција. За да се запре
движењето, уште еднаш ракувајте
со прекинувачот.

Клучеви, врати и прозорци
Кревање или затворање

Притиснете го q или
r:подвижниот покрив се крева
или затвора автоматски.

Ролетна

Со ролетната се работи рачно.
Затворете или отворете ја
ролетната со лизгање. Кога
подвижниот покрив е отворен,
ролетната е секогаш отворена.

Општи практични совети
Безбедносна функција
Ако при автоматско затворање
подвижниот покрив наиде на отпор,
тој веднаш се запира и се отвора
повторно.
Безбедносна функција за
потиснување
Во случај на тешкотии при
затворање поради мраз или слично
држете го прекинувачот r
притиснат до вториот степен.
Подвижниот покрив се затвора без

безбедносна функција. За да се
запре движењето, отпуштете го
прекинувачот.

Стартување по прекин на
напојувањето

По прекин на напојувањето,
можеби ќе може да работи само
подвижниот покрив до одреден
степен. Нека го стартуваат
системот во вашиот сервис.
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Потпирачи за глава
Положба
9 Предупредување
Возете само кога потпирачот за
глава е наместен во правилната
положба.

Горниот раб од потпирачот за
глава треба да биде на нивото на
горниот дел од главата. Ако тоа не
е возможно за особено високи луѓе,
наместете го во највисоката

положба, а за пониски луѓе
наместете го во најниската
положба.

Потпирачи за глава на
предните седишта
Местење на височината

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

Седишта, потпирачи
Потпирачи за глава на
задните седишта
Местење на височината
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Предни седишта
Положба на седиштата
9 Предупредување
Возете само со правилно
наместено седиште.

Хоризонтално местење
За хоризонтално местење,
повлечете го потпирачот за глава
нанапред и заглавете го во една од
трите положби.
За да се врати во својата најзадна
положба, повлечете го целосно
нанапред и отпуштете го.

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

■ Седете така што Вашиот задник
да биде колку е можно поназад
до потпирачот за грб. Наместете
го растојанието помеѓу
седиштето и педалите така што
нозете да бидат малку свиткани
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кога ги притиснувате педалите.
Лизнете го совозачкото седиште
колку е можно поназад.
■ Седете така што рамената ќе Ви
бидат колку е можно поназад до
потпирачот за грб. Наместете
аголот на потпирачот за грб така
што лесно ќе 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 3 75.
■ 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 3 42.
■ Наместете ја височината на
безбедносниот ремен 3 48.

Местење на положбата на
седиштето

Местење на седиштата
9 Опасност
Не седете поблиску од 25 см до
воланот за да се овозможи
безбедно отворање на
воздушното перниче.

9 Предупредување
Никогаш не ги местете
седиштата додека возите
бидејќи тие може да се движат
неконтролирано.

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

Седишта, потпирачи
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Потпирачи за грб

Височина на седиштето

Хоризонтално местење

Повлечете ја рачката, наместете ја
наваленоста и отпуштете ја
рачката. Нека се заглави
седиштето чујно.

Пумпање со рачката
угоре
= седиштето
погоре
удолу
= седиштето
подолу

Турнете го лостот за да се лизне
потпирачот за рака.

Потпирач за рака
Потпирач за рака помеѓу
предните седишта

Притиснете го копчето и
преклопете го потпирачот за рака
угоре. Отворениот потпирач за
рака содржи складишна предграда.

46

Седишта, потпирачи

Греење

Активирајте го греењето на
предните седишта со
притиснување на копчето ß во
големото контролно копче за
температура (лево седиште) или
брзина на вентилаторот (десно
седиште) еднаш или повеќе пати
при вклучено палење. Бројот на
сијаличките во копчето укажува на
поставката.
Долготрајната употреба на
највисоката поставка не се
препорачува за луѓе со
чувствителна кожа.

Греењето на седиштата
функционира кога работи моторот
и за време на Autostop.
Систем за сопирање-поаѓање
3 254.

Задни седишта
Потпирач за рака

Преклопете го потпирачот за рака
надолу со повлекување на каишот.
Преклопениот потпирач за рака
содржи држач за чаши.

Седишта, потпирачи

Безбедносни ремени

Ременети се се заклучуваат при
хагло забрзување или забавување
на возилото поради безбедноста
на патниците.

9 Предупредување
Пред секое патување врзете ги
безбедносните ремени.
Во случај на сообраќајка, луѓето
кои не се врзани со ремени ги
загрозуваат своите сопатници и
себеси.

Еден безбедносен ремен е
предвиден за употреба само за
едно лице одеднаш. Систем за
врзување на деца 3 58.
Периодично проверувајте ги сите
делови од системот на ремените за
оштетувања, извалканост и
функционалност.
Заменете ги оштетените
компоненти. По сообраќајка, нека
Ви ги замени ремените и
активираните затегнувачи на
ремените автомеханичар.
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Ограничувачи на силата на
ремените

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

Затегнувачи на ремените

Забелешка
Уверете се дека ремените не се
оштетени или приклештени со
остри предмети. Спречувајте го
влегувањето на нечистотија во
механизмите за вовлекувањ на
ремените.
Потсетник за безбедносниот ремен
X 3 86.

Во случај на фронтален или судир
со удар одзади од одредена
тежина, предните безбедносни
ремени се затегнуваат.
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9 Предупредување

Неправилното ракување (на пр.
вадење или монтирање на
ремените или нивните патент
брави) може да ги активира
затегнувачите на ремените со
ризик од повреда.
Активирањето на затегнувачите на
ремените се означува со светење
на контролната сијаличка v 3 86.
Активираните затегнувачи на
ремените треба да ги замени
автомеханичар. Затегнувачите на
ремените може само еднаш да се
активираат.
Забелешка
Не закачувајте или ставајте
опреми или други предмети
коишто може да му пречат на
работењето на затегнувачите на
ремените. Не вршете никакви
промени на компонентите на
затегнувачите на ремените
бидејќи тоа може да ја поништи
сообраќајната дозвола на
возилото.

Безбедносен ремен
прицврстен на три точки
Врзување

Извлечете го ременот од
механизмот за вовлекување,
повлечете го преку телото без да
се преврти, и вметнете го јазичето
во бравата. Затегнувајте го
ременот за скутот редовно за
време на возењето со
повлекување на ременот за
рамото. Потсетник за
безбедносниот ремен 3 86.

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.

9 Предупредување
Појасот не смее да се потпира
на било какви предмети во
џебовите на вашата облека.

Седишта, потпирачи
Вадење

Местење на височината

1. Извлечете го малку ременот.
2. Притиснете го копчето.
3. Наместете ја височината и
заглавете го.
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Наместете ја височината така што
ременот ќе 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 задна положба.
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Користење на безбедносните
ремени за време на трудност

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.

9 Предупредување
9 Предупредување
Ременот за скутот треба да се
намести колку е можно пониско
преку карлицата за да се спречи
притисокот врз стомакот.

Ако се ракува со нив
неправилно, воздушните
перничиња може да се
активираат на експлозивен
начин.
Забелешка
Контролната електроника на
системите на воздушни
перничиња и на затегнувачите на
ремените се наоѓа 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 промени на
системот на воздушни перничиња
бидејќи тоа ќе ја поништи
сообраќајната дозвола на
возилото.
Во случај на активирање на
воздушните перничиња нека Ви ги
извади воланот, таблата со
инструменти, сите облоги,
кедерите на вратите, рачките и
седиштата автомеханичар.
Сијаличка v за системите на
воздушни перничиња 3 86.

Седишта, потпирачи
Систем за врзување деца на
совозачко седиште со
системи на воздушни
перничиња
Предупредување според
ECE R94.02:

EN: NEVER use a rearward facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.
DE: Nach hinten gerichtete
Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG

geschützt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.
FR: NE JAMAIS utiliser un siège
d'enfant orienté vers l'arrière sur un
siège protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,
sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES à l'ENFANT.
ES: NUNCA utilice un sistema de
retención infantil orientado hacia
atrás en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NIÑO.
RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
устанавливать детское
удерживающее устройство лицом
назад на сиденье автомобиля,
оборудованном фронтальной
подушкой безопасности, если
ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это
может привести к СМЕРТИ или
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ
РЕБЕНКА.
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NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.
DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol på et forsæde med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.
SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd
barnstol på ett säte som skyddas med
en framförvarande AKTIV AIRBAG.
DÖDSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.
FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessä on
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.
NO: Bakovervendt
barnesikringsutstyr må ALDRI brukes
på et sete med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan
føre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.
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PT: NUNCA use um sistema de
retenção para crianças voltado para
trás num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANÇA.
IT: Non usare mai un sistema di
sicurezza per bambini rivolto
all'indietro su un sedile protetto da
AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!
EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό
κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα
πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται
από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ,
διότι το παιδί μπορεί να υποστεί
ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
PL: NIE WOLNO montować fotelika
dziecięcego zwróconego tyłem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
którym znajduje się WŁĄCZONA
PODUSZKA POWIETRZNA.
Niezastosowanie się do tego

zalecenia może być przyczyną
ŚMIERCI lub POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ u DZIECKA.
TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet
sistemini KESİNLİKLE önünde bir
AKTİF HAVA YASTIĞI ile
korunmakta olan bir koltukta
kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR
veya AĞIR ŞEKİLDE
YARALANABİLİR.
UK: НІКОЛИ не використовуйте
систему безпеки для дітей, що
встановлюється обличчям назад,
на сидінні з УВІМКНЕНОЮ
ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це
може призвести до СМЕРТІ чи
СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ
ДИТИНИ.
HU: SOHA ne használjon hátrafelé
néző biztonsági gyerekülést előlről
AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen,
mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy
KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.
HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
zadržavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM

ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega,
to bi moglo dovesti do SMRTI ili
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.
SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega
varnostnega sedeža, obrnjenega v
nasprotni smeri vožnje, na sedež z
AKTIVNO ČELNO ZRAČNO
BLAZINO, saj pri tem obstaja
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH
POŠKODB za OTROKA.
SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na sedištu sa
AKTIVNIM VAZDUŠNIM
JASTUKOM ispred sedišta zato što
DETE može da NASTRADA ili da se
TEŠKO POVREDI.
MK: НИКОГАШ не користете детско
седиште свртено наназад на
седиште заштитено со АКТИВНО
ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него,
затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ
или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.
BG: НИКОГА не използвайте
детска седалка, гледаща назад,
върху седалка, която е защитена
чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА

Седишта, потпирачи
ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да
се стигне до СМЪРТ или
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на
ДЕТЕТО.
RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun
pentru copil îndreptat spre partea din
spate a maşinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV în faţa sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a
COPILULUI.
CS: NIKDY nepoužívejte dětský
zádržný systém instalovaný proti
směru jízdy na sedadle, které je
chráněno před sedadlem AKTIVNÍM
AIRBAGEM. Mohlo by dojít k
VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ
DÍTĚTE.
SK: NIKDY nepoužívajte detskú
sedačku otočenú vzad na sedadle
chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM,
pretože môže dôjsť k SMRTI alebo
VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.
LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal
atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos
sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI
ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI
ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.

LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek
aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu
AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo
pretējā gadījumā BĒRNS var gūt
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.
ET: ÄRGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see võib
põhjustada LAPSE SURMA või
TÕSISE VIGASTUSE.
Покрај предупредувањето
потребно според ECE R94.02,
поради безбедносни причини не
користете ни систем за врзување
деца свртен нанапред на
совозачко седиште со активно
предно воздушно перниче.

9 Опасност
Не користете систем за
врзување деца на совозачкото
седиште со активно предно
воздушно перниче.
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Деактивирање на воздушното
перниче 3 55.

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 може
да се препознаат по зборот
AIRBAG.
Системот на предни воздушни
перничиња се активира во случај
на сообраќајна незгода со
одредена тежина. Палењето треба
да биде вклучено.
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Носете го безбедносниот ремен
правилно врзан. Дури тогаш
може воздушното перниче да Ве
заштити.

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

Систем на странични
воздушни перничиња

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

9 Предупредување
Оптимална заштита се дава
само кога седиштето е во
правилната положба 3 43.
Чувајте го пределот во којшто се
надува воздушното перниче
слободен од препреки.

Системот на странични воздушни
перничиња се состои од воздушно
перниче во потпирачот за грб на
секое предно седиште. Тоа може
да се препознае по зборот
AIRBAG.

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

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

Седишта, потпирачи
Забелешка
Само такви заштитни навлаки за
седиштата употребувајте кои
биле одобрени за Вашето возило.
Внимавајте да не ги прекриете
воздушните перничиња.

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

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

Деактивирање на
воздушното перниче

Систем на завесни
воздушни перничиња

Ризикот од повреди на главата во
случај на страничен судир е
значително намален.
Системот на завесни воздушни
перничиња се состои од воздушно
перниче во рамката на покривот на
секоја страна. Тоа може да се
препознае по зборот AIRBAG на
столбовите на покривот.
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9 Предупредување
Чувајте го пределот во којшто се
надува воздушното перниче
слободен од препреки.

Системите на предните воздушни
перничиња и страничните
воздушни перничиња за совозачот
треба да се деактивираат 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
ќе останат активни.
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Активирајте го системот на
предните воздушни перничиња
кога има возрасен човек на
совозачкото седиште.

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.

9 Предупредување
Деактивирајте го системот на
предните воздушни перничиња
кога на совозачкото седиште
седи дете.

Користете го клучот за палање за
да ја изберете положбата:

Седишта, потпирачи
Wисклучување = воздушните
перничиња на
совозачот се
деактивирани и
нема да се
надуваат во
случај на судир.
Контролната
сијаличка Wза
исклучување
свети
непрекинато.
Може да се
инсталира
систем за
врзување на
деца во
согласност со
табелата Места
за инсталирање
на системи за
врзување на
деца 3 60.
Vвклучување = воздушните
перничиња на
совазочот се
активни. Не
смеат да се
инсталираат

системи за
врзување на
деца.

Се додека не е запалена
контролната сијаличка Wза
исклучување, системите на
воздушните перничиња за
совозачкото седиште ќе 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 3 87.
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Системи за врзување
на деца
Го препорачуваме системот за
врзување на деца на ГМ кој е
прилагоден специфично на
возилото.
Кога се користи систем за
врзување на деца, обрнете
внимание на следните упатства за
употреба и инсталација, и на оние
кои се приложени со системот за
врзување на деца.
Секогаш исполнувајте ги
локалните или државните прописи.
Во некои држави, употребата на
системите за врзување на деца е
забранета на некои седишта.

9 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.
Деактивирање на воздушното
перниче 3 55.

Избор на правилниот систем

Задните седишта се
најпрактичното место за
прицврстување на систем за
врзување на деца.
Децата треба да патуваат свртени
наназад во возилото колку е можно
подолго. Тоа обезбедува ’рбетот
на детето, кој е уште многу слаб, да
е под помал притисок во случај на
сообраќајка.
Погодни се системи за врзување
што се според стандардите
ECE 44-03 или ECE 44-04. Видете

ги локалните закони и правила за
задолжителното користење
системи за врзување деца.
Никогаш не го држете детето в
раце додека се возите во возилото.
Детето ќе стане претешко за
држење в раце во случај на судир.
Кога возите деца, користете систем
за врзување деца соодветен на
тежината на детето.
Уверете се дека системот за
врзување на деца што има да се
инсталира е компатибилен со
моделот на возилото.
Уверете се дека местото за
монтирање на системот за
врзување на деца во возилото е
правилно.
Дозволувајте им на децата да
влегуваат во возилото и да
излегуваат од него само од таа
страна на којашто нема сообраќај.
Кога системот за врзување на деца
не е во употреба, прицврстете го
седиштето со безбедносен ремен
или извадете го од возилото.

Седишта, потпирачи
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
напрегнување при сообраќајка
треба да се замени.
Ве молиме да се уверите дека
бебињата и децата се седнати на
задните седишта со употребата
на системи за врзување на деца.
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.
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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

На надворешните На средишното
задни седишта
задно седиште

активирано
воздушно
перниче

деактивирано
воздушно перниче

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
X
или приближно од 8 месеци до 4 години

U1

U2

U

Група II: 15 до 25 кг
или приближно од 3 до 7 години

X

X

U

U

Група III: 22 до 36 кг
или приближно од 6 до 12 години

X

X

U

U

Класа по тежина и возраст

Седишта, потпирачи

61

= Само ако системите на воздушните перничиња за совозачкото седиште се деактивирани. Ако системот за
врзување на деца се обезбедува со употребата на трикратно прицврстен безбедносен ремен, поместете го
дотерувањето на височината на седиштето во најгорната положба и уверете се дека безбедносниот ремен на
возилото оди нанапред од горното котвиште.
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.
1

Дозволени можности за монтирање на ISOFIX систем за врзување на деца
Класа по
Класа по тежина големина

Вграден
елемент

На совозачкото
седиште

На надворешните
задни седишта

На средишното
задно седиште

Група 0: до 10 кг

E

ISO/R1

X

IL1

X

Група 0+: до 13 кг E

ISO/R1

X

IL1

X

D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

Група I: 9 до 18 кг D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

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

ISOFIX класа по големина и уред за седиштето
A - ISO/F3

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

= Систем за врзување на деца со поглед напред за деца со максимална големина во класата по
тежина од 9 до 18 кг.
= Систем за врзување на деца со поглед напред за помали деца во класата по тежина од 9 до
18 кг.
= Систем за врзување на деца со поглед напред за помали деца во класата по тежина од 9 до
18 кг.
= Систем за врзување на деца со поглед назад за деца со максимална големина во класата по
тежина до 18 кг.
= Систем за врзување на деца со поглед назад за помали деца во класата по тежина до 18 кг.
= Систем за врзување на деца со поглед назад за мали деца во класата по тежина до 13 кг.

Седишта, потпирачи

„Isofix“ системи за
врзување на деца
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„Top-tether“ системи за
врзување на деца
Top-tether алките за врзување се
обележани со симболот : на
капакот од товарниот простор.

Прицврстете ги ISOFIX системите
за врзување на деца одобрени за
возилото за рамките за монтирање
ISOFIX. Положбите на ISOFIX
системот за врузвање на деца кои
се специфични за возилото се
обележани во табелата со IL.
ISOFIX рамките за монтирање се
осначени со натпис на потпирачот
за грб.

Отворете ја вратичката на
потребната алка за врзување
обележана со симболот детско
седиште.

Освен монтирањето на ISOFIX,
прицврстете го ременот Top-tether
за алките за врзување Top-tether.
Каишот треба да поминува помеѓу
двете шипки на потпирачот за
глава.
Положбите на системите за
врзување на деца ISOFIX од
универзалната категорија се
обележани во табелата со IUF.
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Простори за
складирање
9 Предупредување

Складирање во таблата
со инструменти
Складирање на врвот од
таблата со инструменти

Не чувајте тешки или остри
предмети во просторите за
складирање. Инаку, капакот на
просторот за складирање може
да се отвори и патниците може
да се повредат од исфрлени
предмети во случај на нагло
сопирање, ненадејна промена
на правецот или сообраќајка.

Повлечете ја рачката за да се
преклопи капакот нагоре.

Складирање
Складирање под
прекинувачот за светлата

Повлечете ја рачката за да се
отвори кутијата.

Касета

Држачи за чаши

За отворање повлечете ја рачката.
Касетата се заклучува со клучот за
возилото.

Држачи за чаши се наоѓаат во
средишната конзола.

9 Предупредување
За да се намали ризикот од
повреда при сообраќајка или
нагло застанување, секогаш
чувајте ја вратата на касетата
затворена додека возите.
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Дополнителни држачи за чаши се
наоѓаат во задниот потпирач за
рака кога истиот е преклопен
надолу.

Складирање на очилата
за сонце

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

Складирање во
потпирачот за рака
Складирање во предниот
потпирач за рака

Товарен простор
Преклопување на
потпирачите за грб на задните
седишта надолу

Задниот потпирач за грб е поделен
на два дела. И двата дела може да
се преклопат надолу.
Турнете ги потпирачите за глава
надолу со притиснување на патент
бравата.
Преклопете го задниот потпирач за
рака нагоре.

Турнете го лостот за да се лизне и
да се преклопи потпирачот за рака
нагоре.

Складирање
Повлечете ја рачката за
ослободување на едната или двете
страни и преклопете ги
потпирачите за грб надолу врз
седалото.
Пред да ги преклопите
потпирачите за грб на седиштата,
ставете ги безбедносните ремени
на бочните седишта во шините на
ремените.

Преклопете ги нагоре потпирачите
за грб во исправена положба и
извадете ги безбедносните ремени
од шините за држење.

Закочете ги потпирачите за грб на
седиштата во положбата со
туркање кај горниот дел од
потпирачот за грб додека не се
заглават чујно.
Повлечете ги потпирачите за грб
напред повторно за да се уверите
дека се правилно заглавени.
Потпирачите за грб се заглавени
само кога црвените ознаки на
двете страни близу до рачката за
ослободување не се гледаат.
Вметнете ги сите безбедносни
ремени во нивните процепи ако
безбедносните ремени не се
вовлекуваат автоматски.
Средишниот заден безбедносен
појас може да се заклучи кога ќе го
подигнете задното седиште. Ако се
случи тоа, пуштете го ременот да
се врати докрај и почнете
повторно.
Никогаш не преклопувајте го
потпирачот за грб кога средишниот
безбедносен ремен е закопчан или
извлечен.
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Кука за торби

Користете ја куката за торби само
за лесни предмети.

Задна преграда за
складирање
Кај Караванот има тацна зад
задните седишта.
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Вадење на тацната

Хечбек со 5 врати
Вадење

Притиснете ја тацната нагоре од
предниот дел за да ја одглавите
Повлечете ја тацната наназад и
извадете ја

Ставање на тацната

Заглавете ја тацната во задните
странични шини и проклопете
надолу.

Капак на товарниот
простор
Не ставајте предмети врз капакот.

Откачете ги каишевите за држење
од задната врата.

Кренете го капакот на задниот дел
и турнете го нагоре на предниот
дел.
Извадете го капакот.
Местење
Заглавете го капакот во
страничните шини и преклопете го
удолу. Закачете ги каишевите за
држење за задната врата.

Складирање
Караван
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Капак во горна положба

Вадење на капакот

Притиснете ја рачката на крајот на
капакот надолу. Задниот дел на
капакот автоматски се насочува и
води нагоре.

Отворете го капакот на багажниот
простор.
Притиснете ја бравата навнатре и
кренете го капакот. Извадете го
капакот.

Затворање на капакот
Повлекувајте го капакот кон
задницата користејќи ја рачката
додека не се заглави во
страничните држачи.
Отворање на капакот

Повлечете ја рачката на крајот на
капакот кон задниот дел и надолу.
Автоматски се намотува.

Монтирање на капакот
Вметнете го капакот во
страничниот држач. Притиснете ја
бравата од другата страна на
капакот навнатре и држете.
Спуштете го капакот и оставете
бравата да се заглави.
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Капак на задната
преграда за складирање
под подот

Алки за врзување

Монтирање
Зад задните седишта

Капак на задниот под, караван

Отклучете го капакот на задниот
под притискајќи ги двете брави
навнатре. Кренете го капакот со
влечење на рачката. Преклопете го
и ставете го капакот зад задните
седишта.

Не смее да се превозуваат патници
зад безбедносната мрежа.

Алките за врзување се предвидени
за обезбедување на предметите
против лизгање, на пр. користење
на каишеви за врзување или мрежа
за багаж.

Безбедносна мрежа
Караван верзијата е опремена со
безбедносна мрежа што може да
се монтира зад задните седишта
или, ако потпирачите на задните
седишта се преклопени, зад
предните седишта.

Прицврстете ја долната кука со
отворот свртен наназад за алката
од десниот и левиот ѕид.
Приспособете ја должината на
ремените за затегање на
безбедносната мрежа преку на
отворите во ременот за горната
кука. Држете го ременот затегнат
додека ја монтирате шипката.

Складирање
Зад предните седишта

Монтирање на шипката
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Извадената безбедносна мрежа
може да се складира под капакот
на задниот под 3 70.

Предупредувачки
триаголник
4 врати

Закачете го ременот за алките под
задното седало.
Преклопете ги потпирачите за грб
нанапред.
Поместете ги предните седишта
нанапред за да ја намалите
затегнатоста, ако е потребно.

Има два отвора за монтирање во
рамката на покривот: закачете и
заглавете ја шипката на мрежата
од едната страна, притиснете ја
шипката по должина и закачете ја и
заглавете ја од другата страна.
Товарен простор 3 66.

Вадење

Откачете ги шипките на
безбедносната мрежа од држачите
во рамката на покривот. Откачете
ги ремените од алките. Замоткајте
ја мрежата и прицврстете ја со
ремен.

Прицврстете го
предупредувачкиот триаголник со
велкро лентата.

72

Складирање

Хечбек со 5 врати

Сместете го предупредувачкиот
триаголник во преградата за
складирање под покривачот на
задниот под.

Прибор за прва помош

Караван

4 врати

Караван

Складирајте го приборот за прва
помош во мрежата на десната
страна од товарниот простор.
Склопете ги ремените надолу.
Складирајте го предупредувачкиот
триаголник во просторот зад
каишевите на внатрешната страна
од задната врата.

Хечбек со 5 врати

Сместете го комплетот за прва
помош во преградата за
складирање под покривачот на
задниот под.

Преклопете го ременот надолу.
Складирајте го приборот за прва
помош во просторот зад еден каиш
на внатрешната страна од задната
врата.

Складирање

Систем на багажници
за на покрив

Информации за
товарење

Багажник за на покрив
Поради безбедносни причини и да
се избегне оштетувањето на
пчокривот се препорачуваат
системи на багажници одобрени за
возилото.
Следете ги упатствата за
монтирање и кога не е во употреба
извадете го багажникот за на
покрив.
■ Тешките предмети во товарниот
простор треба да се местат до
потпирачите за грб. Уверете се
дека потпирачите за грб се
безбедно заглавени. Ако
предметите можат да се стават
еден врз друг, потешките
предмети треба да се стават
долу.
■ Прицврстувајте предмети со
еластичните каишеви закачени
за алките за врзување 3 70.
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■ 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
штрчи 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 менувачот, или да го
спречи слободното движење на
возачот. Не ставајте
неприцврстени предмети во
внатрешноста.
■ Не возете со отворен товарен
простор.
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■ Дозволената оптовареност е
разликата помеѓу дозволената
бруто тежина на возилото
(видете на идентификациската
табличка 3 346) и максималната
тежина.
За да ја пресметате
максималната тежина, внесете
ги податоците за Вашето возило
од табелата „Тежини“, на
страница 3 3.
Максималната тежина ги
вклучува тежините на возачот
(68 кг), багажот (7 кг) и сите
течности (о 90 % полн
резервоар).
Опционалната опрема и
додатоци 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 ремени за држење.
Дотерајте ги притисокот во
гумите и брзината на возилото
според условите на
оптовареноста. Често
проверувајте ги и повторно
затегнувајте ги ремените.
Не возете побрзо од 120 км/ч.

Иинструменти и контроли

Иинструменти и
контроли

Контроли
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Контроли на воланот

Местење на воланот

Контроли ..................................... 75
Предупредувачки светла,
мерачи и индикатори ................. 80
Информативни екрани ............... 92
Пораки за возилото .................... 99
Патен компјутер ....................... 101
Приспособување на возилото
кон индивидуалните потреби .. 103
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.

Со инфозабавниот систем и
контролата на патувањето може да
се управува со контролите на
воланот.
Видете во Прирачникот за
инфозабавата или во делот за
Инфозабавниот систем за повеќе
информации.
Контрола на патувањето 3 266.
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Сирена

Бришач на
шофершајбната/перач
Бришач на шофершајбната

Не го употребувајте ако
шофершајбната е замрзната.
Исклучете ги во перални за
автомобили.
Приспособлив период на
бришењето

Притиснете го j.
2 = брзо
1 = бавно
P = темпирано периодично
бришење
§ = исклучување
За единечно бришење кога
бришачите на шофершајбната се
исклучени, притиснете ја рачката
надолу.

Рачката за бришачот е во
положбата P.

Иинструменти и контроли
Свртете го тркалцето за местење
за да го наместите саканиот
период на бришењето:
пократки
= свртете го
периоди
тркалцето за
местење угоре
подолги
= свртете го
периоди
тркалцето за
местење удолу
Автоматско бришење со сензор за
дожд

Сензорот за дожд го приметува
количеството на водата на
шофершајбната и автоматски ја
регулира зачестеноста за
бришачот на шофершајбната. По
активирањето на режимот за
сензор за дожд или по
дотерувањето на чувствителноста
на сензорот за дожд новата
поставка се потврдува со единечно
бришење.
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Свртете го тркалцето за местење
за да ја дотерате чувствителноста:
ниска
= свртете го
чувствителнос тркалцето за
т
местење удолу
висока
= свртете го
чувствителнос тркалцето за
т
местење угоре

Приспособлива чувствителност на
сензорот за дожд

Чувајте го сензорот да биде чист од
прашина, нечистотија и мраз.
P = автоматско бришење со
сензор за дожд
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Миење на шофершајбната

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

Бришач/перач на
задното стакло

Притиснете го преклопникот за да
се активира бришачот на задното
стакло:
горна положба = непрекинато
работење
пониска
= прекинато
положба
работење
средна
= исклучување
положба

Притиснете ја рачката. Течноста за
миење се прска врз задното стакло
и бришачот брише неколку пати.
Не употребувајте го ако задниот
прозорец е замрзнат.
Исклучете ги во перални за
автомобили.
Бришачот на задното стакло се
вклучува автоматски кога е вклучен
бришачот на шофершајбната и
менувачот е ставен во рикверц.

Иинструменти и контроли
Активирањето или
деактивирањето на оваа функција
може да се смени во изборникот
Settings (поставки) на
Инфо-екранот.
Приспособување на возилото кон
индивидуалните потреби 3 103.
Системот за миење на задното
стакло се деактивира кога нивото
на течноста е ниско.

Падот во температурата се
прикажува веднаш, а
покачувањето на истата со
временско доцнење.

Надворешна
температура

Часовник
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9 Предупредување
Површината на патот може да
биде веќе подмрзната иако
екранот означува неколку
степени над 0 °C.

Датумот и времето се прикажуваат
на Инфо-екранот.

Наместете ги датумот и
времето
CD 300, CD 400, Navi 600
Притиснете го копчето CONFIG.
Изборникот Settings (поставки) се
прикажува.
Изберете го Time Date (време,
датум).
Приспособување на возилото кон
индивидуалните потреби 3 103.

Поставките за времето и датумот
може да се наместат.
Аудио систем, MyLink текстуален
систем, MyLink систем со икони со
NAVI
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
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Штекери за напојување

Штекери од 12V се наоѓаат во
предната и задната подна конзола.
Спортс турер: Приклучок за струја
со 12 волти се наоѓа на левот ѕид
во товарниот простор.
Не ја надминувајте максималната
потрошувачка на струја од
120 вати.
При исклучено палење штекерот за
струја е деактивиран. Освен тоа,
штекерот за струја се деактивира
во случај на низок напон во
акумулаторот.

Не приклучувајте апарати што
произведуваат електрична струја,
на пр. електрични уреди за
полнење или акумулатори.
Не оштетувајте ги штекерите со
употреба на несоодветни
приклучоци.
Систем за сопирање-поаѓање
3 254.

Предупредувачки
светла, мерачи и
индикатори
Брзиномер

Ја означува брзината на возилото.

Иинструменти и контроли

Километража

За ресетирање, притиснете го и
држете го копчето за ресетирање
неколку секунди кога палењето е
вклучено.

Вртежомер
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Внимание
Ако стрелката е во
предупредувачката зона,
надминат е максимално
дозволениот број на вртежи на
моторот. Моторот е во опасност.

Мерач за гориво

Долната линија го прикажува
запишаното растојание.

Дневна километража
Горната линија го прикажува
запишаното растојание од
последното препоставување
(најголема вредност е 1999,9). Кога
запишаното растојание ќе достигне
1999,9, дневната километража
автоматски покажува 0 без
препоставување.

Го прикажува вртежот на моторот
на минута.
Возете со мал број вртежи на
моторот во секоја брзина колку е
можно подолго.

Го прикажува нивото на горивото
во резервоарот.
Контролната сијаличка i се пали
ако нивото во резервоарот е ниско.
Наполнете гориво веднаш.
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Никогаш не дозволувајте
резервоарот да се испразни докрај.
Поради останатото гориво во
резервоарот, количината н
аполнењето може да биде помалку
од назначената зафатнина.

Мерач за температурата
на течноста за ладење на
моторот

лева зона

средишна
зона
десна зона

= уште не е
постигната
работната
температура на
моторот
= нормална
работна
температура
= температурата е
превисока

Внимание
Ако температурата на течноста
за ладење на моторот е
превисока, запрете го возилото,
изгаснете го моторот. Опасност
за моторот. Проверете го
новито на течноста за ладење.

Ја прикажува температурата на
течноста за ладење.

Екран за сервисирање
Систем за работниот век на
моторното масло за мотори на
дизел
Кога да се смени моторното
масло?
Ова возило има компјутерски
систем кој означува кога да се
сменат моторното масло и
филтерот. Тоа е засновано врз
бројот на вртежи на моторот и
температурата на моторот, а не врз
километражата. Врз основа на
условите за возење,
километражата при којашто се
укажува на менување на маслото
може да варира во голема мера.
За да работи системот за
работниот век на маслото
правилно, системот мора да се
препостави секој пат кога ќе се
смени маслото. Кога системот ќе
пресмета дека работниот век на
маслото е намален, истиот
означува дека неопходно е
менување на маслото. CodE 82 се
појавува во Информативниот
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центар за возачот. Сменете го
маслото колку е можно поскоро во
текот на следните 1000 км.
Возможно е, ако се вози во
најдобри услови, системот за
работниот век на маслото да
означи дека не е потребно
менување на маслото дури и
подолго од една година.
Моторното масло и филтерот
треба да се сменат барем еднаш
годишно и тогаш системот треба да
се препостави. Вашиот дилер има
обучени лица за сервисирање кои
можат да ја извршат таа работа и
да го препостават системот.
Исто така е важно редовно да се
проверува нивото на маслото и да
се надополнува доколку е
неопходно. Ако системот било
когаш се препостави случајно,
маслото треба да се смени на 5000
км од последното менување на
маслото. Не заборавајте да го
препоставите системот за
работниот век на маслото кога и да
се смени маслото.

Прикажување на преостанатиот
работен век на моторното масло

Времетраењето на преостанатиот
работен век на моторното масло се
прикажува на Информативниот
центар за возачот со контролната
сијаличка I, следено од вредност
во процент која го покажува
преостанатиот работен век на
моторното масло. За таа цел,
палењето мора да биде вклучено
без да работи моторот.
Информативен центар за возачот
3 92.
Сервисни информации 3 335.
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Како да се препостави системот за
работниот век на моторното
масло?
Препоставувајте го системот кога и
да се смени моторното масло за да
може системот да го пресмета
следното менување на моторното
масло. За да се препостави
системот за работниот век на
моторното масло, сторете едно од
следните:
■ Користење на средство за
дијагностика:
Вашиот автомеханичар ќе го
препостави системот користејќи
такво средство по менувањето
на моторното масло.
■ Користење на копчето SET/CLR
кај возилата со екран со средно
ниво:
Притиснете го копчето MENU на
рачката за трепкачите за да се
избере Vehicle Information Menu
(изборник за информации за
возилото). Завртете го тркалцето
за местење додека не се прикаже
изборникот со времетраењето на
преостанатиот работен век на
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моторното масло. Притискајте го
копчето SET/CLR неколку
секунди додека е вклучено
палењето. Ако CodE 82 се уште
се појавува на Информативниот
центар за возачот откако ќе се
запали возилото, системот за
работниот век на моторното
масло не е ресетиран. Повторете
ја постапката.

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

сино
бело

= потврдување на
активирањето
= потврдување на
активирањето

Иинструменти и контроли
Контролни сијалички во инструментот
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Контролни сијалички во
средишната конзола

Брзо трепкање: прегорување на
некој трепкач за вртење или на
поврзаниот осигурувач.
Замена на сијалиците 3 293.
Осигурувачи 3 304.
Трепкачи 3 118.

Потсетник за
безбедносниот ремен
Потсетник за безбедносните
ремени на предните седишта

Трепкач
O се пали или трепка зелено.

Свети

Контролната сијаличка се пали
накратко кога паркирните светла ќе
се вклучат.

Трепка

Контролната сијаличка трепка ако
е активиран некој трепкач или
предупредувачките трепкачи.

X за возачкото седиште се пали
или трепка црвено.
k за седиштата на совозачот свети
или трепка црвено кога седиштето
е зафатено.
Свети
4 секунди по вклучувањето на
палењето, 100 секунди по
палењето на моторот или по
достигнувањето на некое
конкретно растојание, односно
брзина додека не се врзе
безбедносниот ремен.

Трепка
За 100 секунди по палењето на
моторот или по достигнувањето на
некое конкретно растојание,
односно брзина додека не се врзе
безбедносниот ремен.
Врзување на безбедносниот ремен
3 48.

Воздушно перниче и
затегнувачи на ремените
v свети црвено.
Кога палењето ќе се вклучи,
контролната сијаличка свети околу
4 секунди. Ако не светне или не се
изгасне за 4 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
сообраќајка.
Активирањето на затегнувачите на
ремените или на воздушните
перничиња се означува со
непрекинато светење на v.
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9 Предупредување
Нека Ви ја елиминира веднаш
причината на дефектот
автомеханичар.
Систем на воздушни перничиња,
затегнувачи на ремените 3 50,
3 47.

Деактивирање на
воздушното перниче
V за воздушното перниче на
совозачот свети жолто.
Кога контролната сијаличка се
пали, воздушното перниче на
совозачот се активира.
* за воздушното перниче на
совозачот свети жолто.
Кога контролната сијаличка се
пали, воздушното перниче на
совозачот се деактивира.

Систем за полнење
p се пали или трепка црвено.

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

Свети кога работи моторот

Застанете, изгаснете го моторот.
Акумулаторот не се полни. Може
да биде прекинато ладењето на
моторот. Во мотори на дизел,
напојувањето кон уредот за серво
сопирање може да биде прекинато.
Побарајте помош од
автомеханичар.

Индикаторско свтело за
дефект
Z свети или трепка жолто.
Светнува кога ќе се вклучи
палењето и се гасне наскоро по
палењето на моторот.

Внимание
Показното светло сигнализира
дека возилото има проблем на
којшто треба да му се обрати
внимание. Возење со запалено

87

или трепкаво индикаторско
светло за дефект може да го
оштети системот за контрола на
издувните гасови и да влијае
врз економичноста на
потрошувачката на гориво и
возноста на вашето возило.
Побарајте помош од
автомеханичар.
Препорачуваме да се
посоветувате со Вашиот
овластен сервисер.

Наскоро сервисирајте го
возилото
g се пали жолто кога на возилото
му е потребно сервисирање.
Свети заедно со предупредувачка
шифра.
Пораки за возилото 3 99.
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Течност за системите на
сопирачките и куплунгот

Систем за деблокирање
на сопирачките (ABS)

Серво управување

Ниво на течноста за
сопирачките и за куплунгот

u свети жолто.
Свети неколку секунди откако ќе се
вклучи палењето. Системот е готов
за работа кога ќе 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 сопирачки
останува функционален, но без
регулирање од ABS.
Систем за деблокирање на
сопирачките 3 263.

Свети кога серво
управувањето е намалено

& свети црвено.
Свети кога рачната сопирачка е
отпуштена ако нивото на течноста
за сопирачките/куплунгот е
прениско или ако има дефект во
системот на сопирачки 3 290.

9 Предупредување
Застанете. Не го продолжете
патувањето. Посоветувајте се
со автомеханичар.
Се пали по вклучувањето на
палењето ако рачната сопирачка
за паркирање се применува 3 264.

Ракувајте со педалата

0 трепка жолто.
Педалата за куплунгот треба да се
притисне за да се запали моторот.
Систем за сопирање-поаѓање
3 254.

Менување во поголема
брзина
[ свети зелено како контролна
сијаличка или е прикажано како
симбол во Информативниот
центар на возачот со горен екран
кога се препорачува ставање во
поголема брзина поради штедење
гориво.

c свети жолто.

Серво управувањето е намалено
поради прегревање на системот.
Контролната сијаличка се гаси кога
системот ќе се излади.
Систем за сопирање-поаѓање
3 254.

Свети кога е исклучено серво
управувањето
Дефект во системот за серво
управување. Посоветувајте се со
автомеханичар.

Свети по прекин на
напојувањето

Сензорот за аголот на воланот
мора да се наштелува за да биде
функционален системот за серво
управување.

Иинструменти и контроли
■ За автоматско штелување,
возете праволиниски со
постојана мала брзина.
■ Ако контролниот индикатор
остане осветлен, свртете го
воланот од граничната позиција
до граничната позиција за рачно
штелување.
Контролната сијаличка се гасне
кога системот повторно
функционира.

Ултрасонично помагање
за паркирање
r свети жолто.
Дефект во системот
или
Дефект поради сензорите кои се
извалкани или се покриени со мраз
или снег
или
Пречење поради надворешни
извори на ултра звук. Кога ќе се
отстрани изворот на
интерференциите, системот ќе
работи нормално.

Нека Ви ја отстрани причината на
дефектот во системот
автомеханичар.
Ултрасонични сензори за
паркирање 3 268.

Електронската контрола
на стабилноста е
исклучена
n свети.
Свети кога системот е
деактивиран.

Електронска контрола на
стабилноста и Систем за
контрола на
превртувањето
b свети или трепка жолто.

Свети

Присутен е дефект во системот.
Може да се продолжи со возењето.
Меѓутоа, стабилноста при
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возењето може да се влоши
зависно од условите на
површината на патот.
Нека Ви ја отстрани причината на
дефектот автомеханичар.

Трепка

Системот е активно вклучен.
Моќноста на моторот може да се
намали и возилото може да се
сопира автоматски до мал степен.
Електронска контрола на
стабилноста 3 265, Систем за
контрола на превртувањето 3 265.

Системот за контрола на
превртувањето е
исклучен
k свети.
Свети кога системот е
деактивиран.

Предзагревање
! свети жолто.
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Свети кога е активирано
предзагревањето. Дури тогаш се
активира кога надворешната
температура е ниска.

Свети

Филтер за дизелски
честички

Трепка

% свети или трепка жолто.
Свети или трепка ако на филтерот
за дизелски честички му е
потребно чистење и претходните
услови на возењето не овозможија
автоматско чистење. Продолжете
да возите и, ако е возможно, не
дозволувајте брзината на моторот
да падне под 2000 врт/мин.
% се гасне штом ќе заврши
процесот на самочистење.
Филтер за дизелски честички
3 257, Систем за сопирањепоаѓање 3 254.

Систем за контрола на
притисокот во гумите
w свети или трепка жолто.

Намален притисок во гумите.
Сопрете веднаш и проверете го
притисокот во гумите.
Дефект на системот или гума без
монтиран сензор за притисокот (на
пр. резервно тркало). По
60-90 секунди контролната
сијаличка свети постојано.
Посоветувајте се со
автомеханичар.

Притисок на моторното
масло
I свети црвено.
Светнува кога ќе се вклучи
палењето и се гасне наскоро по
палењето на моторот.

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.
1. Притиснете го куплунгот.
2. Ставете во лер, наместете ја
рачката на менувачот во N.
3. Иставете го возилото од
сообраќајниот тек колку е
можно побрзо без попречување
на другите возила.
4. Исклучете го палењето.

9 Предупредување
Кога моторот е изгаснат,
потребна е значително
поголема сила за сопирање и за

Иинструменти и контроли
управување. За време на
Autostop, серво-уредот на
сопирачките сеуште работи.
Не вадете го клучот додека
возилото е во мирување, инаку
може неочекувано да се заклучи
воланот.
Проверете го нивото на маслото
пред да побарате помош од
автомеханичар 3 287.

Ниско ниво на гориво
i свети жолто.
Се пали кога нивото во
резервоарот за гориво е прениско.
Катализатор 3 258.
Цедење на системот за дизел
гориво 3 292.

Имобилизатор
d свети или трепка жолто.
Дефект во системот на
електронскиот имобилизатор.
Моторот не може да се запали.

Сопирајте со ножната
сопирачка
0 трепка жолто.
Трепка кога педалот на
сопирачките или куплунгот треба
да се притисне за палење на
возила со систем на електронскиот
клуч 3 24.

Надворешно светло
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Заден фар за магла
r свети жолто.
Свети кога е запален задниот фар
за магла 3 119.

Сензор за дожд
< свети зелено.
Свети кога е активиран
автоматскиот сензор за дожд 3 76.

8 свети зелено.
Свети кога надворешните светла
се запалени 3 116.

Контрола на патувањето

Долго светло

Системот е вклучен.

C свети сино.
Свети кога долгото светло се
запалено и за време на
аблендирањето 3 117.

Светло за магла
> свети зелено.
Свети кога се запалени предните
фарови за магла 3 119.

m се пали во бело или зелено.

Свети бело

Свети зелено

Се снима извесна брзина.
Контрола на патувањето 3 266.

Хаубата е отворена
/ свети жолто.
Свети кога хаубата е отворена.
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Систем за сопирање-поаѓање
3 254.

Отворена врата
h свети црвено.
Свети кога отворена е некоја врата
или задната врата.

Информативни екрани
Информативен центар за
возачот

На средниот екран, следниве
главни изборници може да се
изберат со притискање на копчето
MENU:
■ Vehicle Information Menu
(изборник за информации за
возилото)
■ Trip/Fuel Information Menu
(изборник за информации за
патувањето/горивото)

Информативниот центар за
возачот (DIC) се наоѓа во групата
инструменти и достапен е како
Екран со средно ниво или Екран со
високо ниво.
На горниот екран, изборниците
може да се изберат со притискање
на копчето MENU. Симболите за
изборниците се појавуваат во
горниот ред на екранот:

Иинструменти и контроли
■ X Vehicle Information Menu
(изборник за информации за
возилото)
■ W Trip/Fuel Information Menu
(изборник за информации за
патувањето/горивото)
■ s ECO Information Menu
(Изборник за еко-информации)
Некои од функциите на екранот се
разликуваат помеѓу возењето и
мирувањето на возилото, и некои
функции се активни само кога
возилото се вози.
Приспособување на возилото кон
индивидуалните потреби 3 103.

Одбирање изборници и
функции

Изборниците и функциите може да
се изберат преку копчињата на
рачката за трепкачите.

Притиснете го копчето MENU да се
префрлувате помеѓу изборниците
или да се вратите од подизборник
на следното повисоко ниво на
изборниците.
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Свртете го тркалцето за местење
за да селектирате изборна опција
или да поставите нумеричка
вредност.
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Притинете го копчето SET/CLR за
да изберете функција или да
потврдите порака.

Vehicle Information Menu
(изборник за информации за
возилото)

На средниот екран, притиснете го
копчето MENU за да изберете
Vehicle Information Menu (изборник
за информации за возилото), или
на горниот екран изберете X.
Свртете го тркалцето за местење
за да изберете подизборник.
Притиснете го копчето SET/CLR за
да се потврди.
Проследете ги упатствата дадени
во подизборникот.
■ Unit (единица): прикажаните
единици може да се сменат
■ Tire Pressure (притисок во
гумите): го проверува притисокот
на гумите на сите тркала за
време на возењето 3 312

Trip/Fuel Information Menu
(изборник за информации за
патувањето/горивото)

На средниот екран, притиснете го
копчето MENU за да изберете Trip/
Fuel Information Menu (изборник за
информации за патувањето/
горивото), или на горниот екран
изберете W.
Свртете го тркалцето за местење
за да изберете подизборник.
Притиснете го копчето SET/CLR за
да се потврди.

■ Дневна километража 1
■ Дневна километража 2

Дневната километража 2 е
достапна само кај возилата со
горен екран.
Кај возилата со патен компјутер се
достапни повеќе подизборници.
Изборник за информации за
патувањето/горивото, патен
компјутер 3 101.

ECO Information Menu
(Изборник за екоинформации)

Притиснете го копчето MENU за да
изберете s во горниот ред на
горниот екран.
Свртете го тркалцето за местење
за да изберете подизборник.
Притиснете го копчето SET/CLR за
да се потврди.

Иинструменти и контроли
Подизборниците се:

■ Показател за менување брзина:
Моменталната брзина е
покажана во стрелка. Бројакта
над неа препорачува менување
во поголема брзина за штедење
гориво.
Приказ на еко-индексот:
Моменталната потрошувачка на
гориво е прикажана со сегменти.
За економично возење,
приспособете го начинот на
возење така што зацрнетите
сегменти ќе бидат во подрачјето
"еко". Колку повеќе сегменти се
зацрнети, толку е поголема
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потрошувачката на гориво.
Истовремено се покажува и
моменталната потрошувачка.

■ Top Consumers (Врвни
потрошувачи): Списокот
најголеми потрошувачи што се
моментално вклучени е
прикажан по надолен редослед.
Покажан е потенцијалот за
штедење гориво. Исклучен
потрошувач исчезнува од
списокот и вредноста на
потрошувачката се ажурира.

■ Economy Trend (Економичен
тренд): Го прикажува развојот на
просечната потрошувачка за
растојание од 50 км. Поцрнетите
сегменти ја прикажуваат
потрошувачката во чекори од
5 км и прикажано е влијанието на
топографијата или начинот на
возење врз потрошувачката.
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Сликовен информативен
екран, Информативен
екран во боја

CD 400:

Зависно од конфигурацијата на
возилото, возилото има
■ Сликовен инфо-екран
или
■ Инфо-екран во боја на допир.

Сликовен инфо-екран

Зависно од Инфозабавниот
систем, Сликовниот инфо-екран е
достапен во три верзии.
CD 300:

Аудио систем:

Изборниците и поставките се
достапни преку екранот.
Сликовниот инфо-екран ги
прикажува:
■ времето 3 79
■ надворешната температура
3 79
■ датумот 3 79
■ поставките на електронска
контрола на климатизацијата
3 242
■ Инфозабавниот систем, видете
во описот за Инфозабавниот
систем
■ поставките за приспособување
на возилото кон индивидуалните
потреби 3 103

Иинструменти и контроли
Избирање со инфозабавните
системи CD 400, CD 300

Притиснете го копчето CONFIG: Се
прикажува изборната страница
Settings (поставки).
Вртете го тркалцето MENU за да
изберете поставка или вредност.
Притиснете го тркалцето MENU за
да потврдите поставка или
вредност.
Притиснете го копчето BACK за да
излезете од изборник.

Избирање со инфозабавниот
систем Аудио систем
Притиснете го копчето CONFIG за
изборникот за конфигурирање на
системот.
Вртете го тркалцето MENU-TUNE
за да изберете поставка или
вредност.
Притиснете го тркалцето
MENU-TUNE за да потврдите
поставка или вредност.
Притиснете го копчето BACK за да
излезете од изборник.
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MyLink текстуален систем:

Инфо-екран во боја

Зависно од Инфозабавниот
систем, Инфо-екранот во боја е
достапен во три верзии.
Navi 600:

MyLink систем со икони со NAVI:
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Изборниците и поставките се
достапни преку екранот.
Инфо-екранот во боја ги прикажува
во боја:
■ времето 3 79
■ надворешната температура
3 79
■ датумот 3 79
■ поставките на електронска
контрола на климатизацијата
3 242

■ Инфозабавниот систем, видете
го описот во упатството на
Инфозабавниот систем
■ поставките за приспособување
на возилото кон индивидуалните
потреби 3 103
Видот на информациите и начинот
на нивното прикажување зависат
од опременоста на возилото и од
извршените поставки.

Избирање со инфозабавниот
систем MyLink текстуален систем
Притиснете ;: Се прикажува
изборната страница settings
(поставки).
Притиснете ја саканата изборна
ставка на екранот за да изберете и
потврдите.
Притиснете го q за да излезете од
изборник.

Избирање со инфозабавниот
систем Navi 600
Вртете го тркалцето Menu за да
обележите изборна опција или да
поставите нумеричка вредност.
Притискајте го тркалцето Menu за
да ја изберете или активирате
обележаната опција, да потврдите
поставена вредност или да
вклучите или исклучите функција
на системот.
Притиснете го копчето BACK за да
излезете од изборник.

Избирање со инфозабавниот
систем MyLink систем со икони со
NAVI
Притиснете CONFIG за изборникот
за конфигурирање на системот.
Вртете го тркалцето Menu/SEL за
да изберете поставка или
вредност.
Притиснете го тркалцето
Menu/SEL за да потврдите
поставка или вредност.
Притиснете го копчето BACK за да
излезете од изборник.
Инфозабавниот систем може да се
контролира и со копчињата на
допирниот екран.

Иинструменти и контроли

Пораки за возилото
Пораките се даваат преку
Информативниот центар за
возачот (DIC), Инфо-екранот или
како предупредувачки и звучни
сигнали. Потврдете ги
предупредувачките пораки со
копчето за повеќе функции. Ако е
потребно, побарајте помош од
автомеханичар.

Пораки за возилото на
екранот со средно ниво

Пораките за возилото се
прикажуваат како шифра броеви.
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Бр. Пораки за возилото

Бр. Пораки за возилото

2

65

Обид за кражба

67

Сервисирајте ја бравата на
управувачкиот столб

75

Сервисирајте го
климатизерот

76

Сервисирајте го системот за
известување за странична
слепа точка

Ако не се приметува
далечински управувач,
притиснете го куплунгот за
повторно палење

5

Управувачкиот столб е
закочен

25

Дефект во левиот преден
трепкач

26

Дефект во левиот заден
трепкач
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27

Дефект во десниот преден
трепкач

Дотурете моторно масло
3 287

81

Сервисирајте го менувачот

28

Дефект во десниот заден
трепкач

82

Сменете го моторното масло
наскоро

35

Заменете ја батеријата во
далечинскиот управувач

84

Намалена е моќноста на
моторот

48

Исчистете го системот за
известување за странична
слепа точка

89

Наскоро сервисирајте го
возилото

54

Има вода во филтерот за
дизел гориво

100

Иинструменти и контроли

Бр. Пораки за возилото
91

Не се приметува далечински
управувач. Сменете го
местото на електронскиот
клуч или користете го
штекерот сместен во
средишната конзола
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Не се приметува далечински
управувач. Притиснете ја
сопирачката за повторно
палење

94

Префрлете се на паркирање

95

Сервисирајте го воздушното
перниче

134 Дефект на помошта при
паркирање, исчистете го
браникот
136 Сервисирајте ја помошта за
паркирање

Пораки за возилото на
екранот со високо ниво

Пораките за возилото се
прикажуваат како текст.
Проследете ги упатствата дадени
во пораките.
Системот прикажува пораки во
поглед на следниве теми:
■ Нивоата на течностите
■ Систем за тревожење при
кражба
■ Сопирачки
■ Системи за возење

■ Системи за контрола на
возењето
■ Контрола на патувањето
■ Систем за препознавање на
предмети
■ Светла, замена на сијалиците
■ Систем за бришење/миење
■ Врати, прозорци
■ Далечински управувач
■ Безбедносни ремени
■ Системи на воздушни
перничиња
■ Мотор и менувач
■ Притисок во гумите
■ Филтер за дизелски честички
■ Акумулатор
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Предупредувачки
мелодии
Кога се пали моторот или
додека се вози

Патен компјутер
Изборниците и функциите може да
се изберат со копчињата на
рачката за трепкачите 3 92.

■ Ако безбедносниот ремен не е
врзан.
■ Ако извесна брзина е надмината
при активирана рачна сопирачка.
■ Ако во Информативниот центар
за возачот се појави
предупредувачка шифра.
■ Ако помошта при паркирање
примети пречка.

Кога возилото е паркирано и/
или некоја врата е отворена
■ Кога клучот е во бравата за
палење.
■ Кога надворешните светла се
запалени.

За време на Autostop

■ Ако е отворена возачката врата.
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На средниот екран, притиснете го
копчето MENU за да изберете Trip/
Fuel Information Menu (изборник за
информации за патувањето/
горивото), или на горниот екран
изберете W.

Свртете го тркалцето за местење
за да изберете еден од
подизборниците:
■ Дневна километража 1
■ Дневна километража 2
(само на горниот екран)
■ Досег
■ Просечна потрошувачка
■ Моментална потрошувачка
■ Просечна брзина
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Патен компјутер 1 и 2

Информациите од двата патни
компјутери може да се ресетираат
посебно за километражата,
просечната потрошувачка и
просечната брзина, со што е можно
да се прикажуваат различни патни
информации за различни возачи.
За препоставување притискајте го
копчето SET/CLR во секој режим
неколку секунди.

Дневна километража

Дневната километража го
прикажува регистрираното
растојание од одредено
препоставување.
Дневната километража брои до
2000 километри и потоа пак
почнува од 0.

Досег

Досегот се пресметува според
моменталната содржина на
резервоарот за гориво и тековната
потрошувачка. Екранот прикажува
просечни вредности.
По дотурањето гориво, возилото
автоматски го пресметува досегот
по кратка пауза.
Кога нивото на горивото во
резервоарот е ниско, во
Информативниот центар за
возачот се појавува порака.
Дополнително контролната
сијаличка i во мерачот за гориво
се пали.

Просечна потрошувачка

За препоставување притиснете го
копчето за препоставување или
притискајте го копчето SET/CLR
неколку секунди.

Прикажување на просечната
потрошувачка. Мерењето може да
се препостави во кое било време.
За ресетирање, притискајте го
копчето SET/CLR неколку секунди.

Моментална потрошувачка

Екран на моменталната
потрошувачка. При мали брзини се
прикажува потрошувачката на час.

Иинструменти и контроли
Внимание
Моменталната и просечната
потрошувачка може да
варираат, зависно од условите
на возење, начинот на возење
или брзината на возилото.

Просечна брзина

Прикажување на просечната
брзина. Мерењето може да се
препостави во кое било време.
За препоставување притискајте го
копчето SET/CLR неколку секунди.
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Приспособување на
возилото кон
индивидуалните
потреби
Параметрите на возилото може да
се приспособат кон
индивидуалните потреби со
менување на поставките во
Информативниот центар за
возачот и на Инфо-екранот.
Зависно од опременоста на
возилото некои од функциите
опишани подолу може да не бидат
достапни.

Поставки во Информативниот
центар за возачот

Поставките Unit (единица) може да
се изберат со копчињата на
рачката за трепкачите.

Притиснете го копчето MENU за да
изберете Vehicle Information Menu
(изборник за информации за
возилото), или на горниот екран
изберете X.
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Поставки на Сликовниот
инфо-екран

CD 300/CD 400
Вклучете го Инфозабавниот
систем и притиснете го копчето
CONFIG. Изборникот Settings
(поставки) се прикажува.

■ Radio settings (поставки на
радиото)
■ Vehicle settings (поставки на
возилото)
Во соодветните подизборници
следните поставки може да се
сменат:
Languages (јазици)
Избор на саканиот јазик.

Изборникот за поставки Unit
(единица) се прикажува.
Прикажаните единици може да се
сменат.
Притиснете го копчето SET/CLR и
вртете го тркалцето за да изберете
една од мерните единици.
■ Unit (единица)1: Велика
Британија
■ Unit (единица)2: САД
■ Unit (единица)3: Европа
Притиснете го копчето SET/CLR за
да се потврди.

Time Date (време, датум)
Видете во делот за Часовникот
3 79 и Инфозабавниот систем за
повеќе информации.

Може да се изберат следните
поставки со копчето MENU:
■ Languages (јазици)
■ Time Date (време, датум)

Radio settings (поставки на
радиото)
Видете во делот за
Инфозабавниот систем за повеќе
информации.

Иинструменти и контроли
Vehicle settings (поставки на
возилото)

■ Climate and air quality (клима и
квалитет на воздухот)
Auto fan speed (автоматска
јачина на ладилникот): Ја мести
брзината на вентилаторот на
брзо / средно / бавно.
Automatic air recirculation
(автоматско кружење на
воздухот): Ја мести
чувствителноста на AQS (Air
Quality Sensor (сензор за
квалитет на воздухот)) на ниска /
висока.

Auto demist (автоматско
одмаглување): вклучување /
исклучување (активирање или
деактивирање на автоматското
одмаглување).
Auto rear demist (автоматско
задно одмаглување):
вклучување / исклучување
(активирање или деактивирање
на автоматското задно
одмаглување).
■ Comfort settings (поставки за
удобност)
Chime volume (гласност на
мелодиите): Менување на
гласноста на предупредувачките
мелодии.
Rear auto wipe in reverse
(автоматско бришење при
возење во рикверц): Активирање
или деактивирање автоматското
вклучување на бришачот од
задното стакло кога е ставено во
рикверц.
■ Park assist / Collision detection
(помош при паркирање /
приметување на судир)
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Park assist (помош за
паркирање): Активирање или
деактивирање на
ултрасоничините сензори.
Side blind zone alert (опомена за
бочна мртва зона): Го активира
или деактивира системот за
известување за странична слепа
точка.
■ Exterior ambient lighting
(надворешно амбиентално
осветлување)
Exterior lighting by unlocking
(надворешно осветлување со
отклучувањето): Активирање или
деактивирање на осветлувањето
при влегување.
Duration upon exit of vehicle
(времетраење при излегување
од возилото): Активирање или
деактивирање и менување на
времетраењето на
осветлувањето при излегување.
■ Power door locks (електрични
брави на вратите)
Stop door lock if door open
(запирање на заклучувањето на
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вратата ако истата е отворена):
Активирање или деактивирање
на функцијата за автоматско
заклучување додека има
отворена врата.
■ Remote locking, unlocking, starting
(далечинско заклучување,
отклучување, палење)
Remote unlock feedback
(повратен извештај за
далечинското отклучување):
Активирање или деактивирање
на потврдувањето од
предупредувачките трепкачи за
време на отклучувањето.
Remote lock feedback (повратен
извештај за далечинското
заклучување): Активирање или
деактивирање на потврдувањето
од предупредувачките светла за
време на отклучувањето.
Remote door unlock (далечинско
отклучување на вратите):
Изменете ја конфигурцијата така
што ќе се отклучи само возачката

врата или целото возило за
време на отклучувањето.
■ Restore factory settings (враќање
на фабричките поставки)
Restore factory settings (враќање
на фабричките поставки):
Препоставување на сите
поставки на стандардните
поставки.

Поставки на Сликовниот
инфо-екран

Аудио систем
Притиснете го копчето CONFIG за
изборникот за поставување.

Вртете ја контролата MENU-TUNE
за да дојдете до саканиот изборник
за поставување, а потоа
притиснете го копчето
MENU-TUNE.
Може да се изберат следните
поставки:
■ Јазици
■ Време и датум
■ Поставки за радиото
■ Поставки за Bluetooth
■ Поставки на возилото
Во соодветните подизборници
следните поставки може да се
сменат:
Јазици
Избор на саканиот јазик.
Време и датум
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
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Поставки за радиото
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
Поставки за Bluetooth
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
Поставки на возилото
■ Квалитет на климата и воздухот
Автоматска брзина на
вентилаторот: Ја мести брзината
на вентилаторот на брзо /
средно / бавно.
Автоматско кружење на
воздухот: Ја мести
чувствителноста на AQS (Air
Quality Sensor (сензор за
квалитет на воздухот)) на ниска /
висока.
Автоматско одмаглување:
вклучување / исклучување
(активирање или деактивирање
на автоматското одмаглување).
Автоматско задно одмаглување

: вклучување / исклучување
(активирање или деактивирање
на автоматското задно
одмаглување).
■ Поставки за удобност
Гласност на ѕвон: Менување на
гласноста на предупредувачките
мелодии.
Заден бришач во рикверц
: Активирање или деактивирање
автоматското вклучување на
бришачот од задното стакло кога
е ставено во рикверц.
■ Помош за паркирање/Откривање
судар
Помош за паркирање:
Активирање или деактивирање
на ултрасоничните сензори.
■ Надворешно осветлување
Надворешно осветлување со
отклучување:
Активирање или деактивирање
на осветлувањето при
влегување.
Траење по излегување од
возилото:
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Активирање или деактивирање и
менување на времетраењето на
осветлувањето при излегување.
■ Електрични брави за вратите
Сопри заклучување ако е
отворена врата: Активирање или
деактивирање на функцијата за
автоматско заклучување додека
има отворена врата.
■ Далечинско заклучување,
отклучување, палење
Сигнал за далечинско
отклучување:
Активирање или деактивирање
на потврдувањето од
предупредувачките трепкачи за
време на отклучувањето.
Сигнал за далечинско
заклучување: Активирање или
деактивирање на потврдувањето
од предупредувачките светла за
време на заклучувањето.
Пасивно отклучување на
вратите: Менување на
конфигурцијата така што ќе се
отклучи само возачката врата
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или целото возило за време на
отклучувањето.
Аларм за далечинско оставено
во возилото: Изберете вклучено
или исклучено.
■ Враќање на фабричките
поставки:
Препоставување на сите
поставки на стандардните
поставки.

Поставки на Информативниот
екран во боја

Navi 600
Притиснете го копчето CONFIG.
Изборникот Settings (поставки) се
прикажува.

Во соодветните подизборници
следните поставки може да се
сменат:
Languages (Јазици)
Избор на саканиот јазик.
Time & Date (Време и датум)
Видете под "Часовник" 3 79.

Следните поставки може да се
изберат со вртење и притискање на
повеќенаменското копче:
■ Languages (Јазици)
■ Time & Date (Време и датум)
■ Radio settings (поставки на
радиото)
■ Phone settings (поставки на
телефонот)
■ Navigation settings (поставки на
навигацијата)
■ Vehicle settings (поставки на
возилото)
■ Display settings (Поставки за
приказ)

Radio settings (поставки на
радиото)
Видете го описот на
Инфозабавниот систем во
инфозабавниот дел.
Phone settings (поставки на
телефонот)
Видете го описот на
Инфозабавниот систем во
инфозабавниот дел.
Navigation settings (поставки на
навигацијата)
Видете го описот на
Инфозабавниот систем во
инфозабавниот дел.
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Vehicle settings (поставки на
возилото)

■ Climate and air quality (Клима и
квалитет на воздухот)
Auto fan speed (Автоматска
брзина на вентилаторот): Го
модификува регулирањето на
вентилаторот. Сменетите
поставки ќе бидат активни по
исклучување, па повторно
вклучување на палењето.
Climate control mode (Режим за
контрола на климата):
Активирање или деактивирање
на ладењето.

Auto demist (Автоматско
одмаглување): Го олеснува
сушењето на шофершајбната со
автоматско избирање на
потребните поставки и режимот
за автоматска климатизација.
Auto rear demist (Автоматско
одмаглување одзади):
Автоматско активирање на
греењето на задното стакло.

■ Comfort settings (поставки за
удобност)
Chime volume (Гласност на
мелодиите): Менување на
гласноста на предупредувачките
мелодии.
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Rear auto wipe in reverse
(автоматско бришење при
возење во рикверц): Активирање
или деактивирање автоматското
вклучување на бришачот од
задното стакло кога е ставено во
рикверц.
■ Park assist / Collision detection
(Помош при паркирање /
Откривање судир)
Park assist (Помош при
паркирање): Активирање или
деактивирање на
ултрасоничната помош за
паркирање.
Side blind zone alert
(Известување за странична
слепа точка): Го активира или
деактивира системот за
известување за странична слепа
точка.
■ Exterior ambient lighting
(Надворешно амбиентално
осветлување)
Duration upon exit of vehicle
(Траење при излегување од
возилото): Активирање или
деактивирање и менување на
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времетраењето на
осветлувањето при излегување.
Exterior lighting by unlocking
(Надворешно осветлување со
отклучување): Активирање или
деактивирање на
"добредојдовте" светлото.
■ Power door locks (електрични
брави на вратите)
Prevent doorlock while door open
(Спречи заклучување кога има
отворена врата): Активирање
или деактивирање на функцијата
за автоматско заклучување
додека има отворена врата.
■ Lock / Unlock / Start by remote
(Заклучување / Отклучување /
Стартување со далечинскиот)
Remote unlock feedback
(повратен извештај за
далечинското отклучување):
Активирање или деактивирање
на потврдувањето од
предупредувачките трепкачи за
време на отклучувањето.
Remote door unlock (далечинско
отклучување на вратите):

Изменете ја конфигурцијата така
што ќе се отклучи само возачката
врата или целото возило за
време на отклучувањето.
Auto relock doors (автоматско
повторно заклучување на
вратите): Активирање или
деактивирање на функцијата за
автоматско повторно
заклучување по отклучувањето
без да се отвори возилото.
■ Restore factory settings (Врати
фабрички поставки)
Restore factory settings (Врати
фабрички поставки):
Препоставување на сите
поставки на стандардните
поставки.

Display settings (Поставки за
приказ)
Поставките на екранот што се
одбираат:
■ Day mode (Дневен режим):
Оптимизирање за дневни
услови.
■ Night mode (Ноќен режим):
Оптимизирање за темница.
■ Automatic mode (Автоматски
режим): Екранот менува режим
кога светлата на возилото ќе се
вклучат/исклучат.

Поставки на Информативниот
екран во боја
MyLink текстуален систем
Кога е вклучено аудиото,
притиснете го ; на контролната
табла.

Иинструменти и контроли
■ max startup volume (максимална
гласност при поаѓање)
■ system version (верзија на
системот)
■ DivX(R) VOD (видео по барање)
Во соодветните подизборници
следните поставки може да се
сменат:

Притиснете settings (поставки).
Може да се изберат следните
поставки:
■ time & date settings (поставки за
време и датум)
■ radio settings (поставки за радио)
■ connection settings (поставки за
поврзување)
■ vehicle settings (поставки на
возилото)
■ language (јазик)
■ text scroll (листање на текстот)
■ touch beep volume (гласност на
сигналот при допир)

time & date settings (поставки за
време и датум)
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
radio settings (поставки за радио)
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
connection settings (поставки за
поврзување)
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
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vehicle settings (поставки на
возилото)
■ climate & air quality (квалитет на
климата и воздухот)
auto fan speed (автоматска
брзина на вентилаторот): Ја
мести брзината на вентилаторот
на брзо / средно / бавно.
сензор за квалитет на воздухот:
Ја мести чувствителноста на
AQS (Air Quality Sensor (сензор за
квалитет на воздухот)) на ниска /
висока.
air conditioning mode (режим на
климатизација): искл. / вкл. /
последна поставка
auto defog (автоматско
одмаглување): вкл. / искл.
auto rear defog (автоматско
одмаглување одзади): вкл. / искл.
■ comfort & convenience (удобност
и практичност)
chime volume (гласност на ѕвон):
Менување на гласноста на
предупредувачките мелодии.
auto wipe in reverse gear
(автоматско бришење во
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рикверц): Активирање или
деактивирање автоматското
вклучување на бришачот од
задното стакло кога е ставено во
рикверц.
■ collision / detection (судар /
откривање)
park assist (помош за
паркирање): Активирање или
деактивирање на
ултрасоничните сензори.
■ lighting (светла)
exit lighting (осветлување при
излегување): Искл./ 30 сек./ 60
сек. / 120 сек.
vehicle locator lights (светла за
лоцирање на возилото):
Изберете вклучено или
исклучено.
■ power door locks (eлектрични
брави за вратите)
unlocked door anti lock out
(отклучена врата, заштита од
заклучување): Изберете
вклучено или исклучено.
delazed door lock (одложено
заклучување на вратите):

Изберете вклучено или
исклучено.
■ lock, unlock settings (поставки за
заклучување, отклучување)
passive entry unlock (пасивно
отклучување за влез): Изберете
сите врати или возачката врата
remote unlock light feedback
(светлосен сигнал за
отклучување со далечинското):
Изберете трепкачи / без светла.
remote lock light & horn feedback
(сигнал со светла и сирена при
заклучување со далечинското):
Изберете само светла / светла и
сирена / само сирена / исклучено.
remote door unlock (далечинско
отклучување врати): Изберете
сите врати или возачката врата
remote left in vehicle reminder
(потсетник за далечинско
оставено во возилото): Изберете
вклучено или исклучено.
■ rear camera option (опција за
ретровизорска камера): Овој
изборник се прикажува само кога

во возилото е инсталирана
ретровизорска камера (RVC).
symbols (симболи): Изберете
вклучено или исклучено.
guidelines (наведувачки линии):
Изберете вклучено или
исклучено.
■ vehicle factory settings (фабрички
поставки на возилото): Враќање
на вредностите на поставките на
основните фабрички поставки.
language (јазик)
Избор на саканиот јазик.
text scroll (листање на текстот)
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
touch beep volume (гласност на
сигналот при допир)
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.

Иинструменти и контроли
max startup volume (максимална
гласност при поаѓање)
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.

■ Navigation Settings (Поставки за
навигација)
■ Vehicle Settings (Поставки на
возилото)
■ Display Settings (Поставки за
екранот)
Во соодветните подизборници
следните поставки може да се
сменат:

system version (верзија на
системот)
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
DivX(R) VOD (видео по барање)
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.

Поставки на Информативниот
екран во боја

MyLink систем со икони со NAVI
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Притиснете го копчето за екранот
за конфигурација на почетната
страница или копчето CONFIG на
предната плоча за да влезете во
изборникот за конфигурација.
Држете ја лентата за листање
додека не се прикаже саканата
опција. Изберете ја поставката што
сакате да ја смените.
■ Languages (Јазици)
■ Time and Date (Време и датум)
■ Radio Settings (Поставки за
радио)
■ Phone Settings (Поставки за
телефон)

Languages (јазици)
Избор на саканиот јазик.
Time and Date (Време и датум)
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
Radio settings (поставки на
радиото)
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
Phone Settings (Поставки за
телефон)
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
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Navigation Settings (Поставки за
навигација)
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
Поставки на возилото
■ Квалитет на климата и воздухот
Auto Fan Speed (Автоматска
брзина на вентилаторот): Ја
мести брзината на вентилаторот
на брзо / средно / бавно.
Air Quality Sensor (Сензор за
квалитет на воздухот): Ја мести
чувствителноста на AQS (Air
Quality Sensor (сензор за
квалитет на воздухот)) на ниска /
висока.
Air Conditioning Mode (Режим за
климатизација): искл. / вкл. /
последна поставка
Auto Defog (Автоматско
одмаглување): вкл. / искл.
(активирање или деактивирање
на автоматското одмаглување)
Auto Rear Defog (Задно
одмаглување): вкл. / искл.

(активирање или деактивирање
на задното одмаглување)
■ Удобност и практичност
Chime Volume (Гласност на
ѕвон): Менување на гласноста на
предупредувачките мелодии.
Автоматски бришач при рикверц
: Активирање или деактивирање
автоматското вклучување на
бришачот од задното стакло кога
е ставено во рикверц.
■ Системи за детекција можен
судир
Park Assist (Помош за
паркирање): Активирање или
деактивирање на
ултрасоничните сензори.
Side Blind Zone Alert
(Известување за странична
слепа точка) Го активира или
деактивира системот за
известување за странична слепа
точка.
■ Светла
Vehicle Locator Lights (Светла за
лоцирање на возилото):
Активирање или деактивирање

на осветлувањето при
влегување.
Exit Lighting (Осветлување при
излегување): Активирање или
деактивирање и менување на
времетраењето на
осветлувањето при излегување.
■ Електрични брави за вратите
Auto Door Lock (Автоматско
заклучување на вратите):
Активирање или деактивирање
на функцијата за автоматско
заклучување на вратите.
Delay Door Lock (Одложено
заклучување на вратите):
Активирање или деактивирање
на функцијата за одложено
заклучување на вратите.
Open Door Anti Lock Out (Заштита
од заклучување при отворена
врата): Активирање или
деактивирање на функцијата за
автоматско заклучување додека
има отворена врата.
■ Далечинско заклучување/
отклучување/стартување

Иинструменти и контроли
Remote Lock Feedback (Сигнал
за далечинско заклучување):
Активирање или деактивирање
на потврдувањето од
предупредувачките светла за
време на заклучувањето.
Remote Unlock Feedback (Сигнал
за далечинско отклучување):
Активирање или деактивирање
на потврдувањето од
предупредувачките трепкачи за
време на отклучувањето.
Remote Door Unlock (Далечинско
отклучување врати): Менување
на конфигурцијата така што ќе се
отклучи само возачката врата
или целото возило за време на
отклучувањето.
Remote Left in Veh. Reminder
(Потсетник за далечинско
оставено во возилото):
Активирање или деактивирање

на потсетник ако електронскиот
клуч се остави во возилото.
■ Return to Factory Settings?
(Враќање на фабричките
поставки?): Враќање на сите
поставки на основните
фабрички.
Display Settings (Поставки за
екранот)
■ Home Page Menu (Изборник на
почетната страница):
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
■ Rear Camera Options (Опции за
ретровизорска камера):
Притиснете за прилагодување на
опциите за ретровизорската
камера 3 271.
■ Display Off (Исклучен екран):
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
■ Map Settings (Поставки за
картата):
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Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
■ Map Display (Прикажување на
картата):
Видете во Прирачникот на
инфозабавниот систем за повеќе
информации.
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Светла

Светла

Надворешни светла
Прекинувач за светлата

Кај возилата со автоматска
контрола на светлата:
7 = исклучување
Кога се вклучува палењето,
контролата на автоматските
светла секогаш е активна.
Кога се запалени светлата, 8
светнува. Контролна сијаличка 8
3 91.

Надворешни светла ................. 116
Внатрешно светло ................... 120
Карактеристики на
осветлувањето ......................... 121

Автоматска контрола на
светлата
Прекинувач за светлата:
AUTO = автоматска контрола на
светлата во зависност од
надворешните услови на
осветлување.
m
= активирање или
деактивирање на
автоматската контрола на
светлата. Прекинувачот
се враќа на AUTO.
= Странични светла
8
= Предни фарови
9

Светла
Функција за автоматска
контрола на светлата

Долго светло

Кога функцијата за автоматска
контрола на светлата е вклучена и
моторот работи, системот се
префрлува помеѓу светлата за
дневно возење и предните фарови
автоматски зависно од
светлосните услови и
информациите дадени од системот
на сензорот за дожд.
Светло за дневно возење 3 118.
Автоматско активирање на
предните фарови
При лоши услови на осветлување,
предните фарови и задните светла
се вклучуваат.
Понатаму предните фарови се
вклучуваат ако бришачите на
шофершајбната беа активирани за
повеќе бришења.
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насока или кога има други
возила напред. Предните
фарови со долго светло може
привремено да заслепат други
возачи, што може да резултира
со судир.

Аблендирање
За да се активира аблендирањето
повлечете го лостот.

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.

9 Предупредување
Секогаш префрлувајте ги
предните фарови со долго
светло на средно светло кога се
приближувате кон возила што
се движат од спротивната

Регулирање на
височината на фаровите
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Светла

За приспособување на височината
на предните фарови според
оптовареноста на возилото за да
се спречи отсјајот: свртете го
малото тркалце ? во саканата
положба.
0 = предните седишта се зафатени
1 = сите седишта се зафатени
2 = сите седишта се зафатени и
товарниот простор е натоварен
3 = возачкото седиште е зафатено
и товарниот простор е
натоварен.

Нека Ви ги намести предните
фарови автомеханичар.

Светла за дневно возење
Светлото за дневно возење ја
зголемува видливоста на возилото
на дневно светло.

Предупредувачките трепкачи
автоматски се активираат ако
воздушни перничиња се
активираат.

Трепкачи за вртење и
менување ленти

Предупредувачки
трепкачи

Предните фарови кога се
вози во странство
Снопот на несиметричните предн
светла ја зголемува видливоста на
работ на патот од страната на
совозачот.
Меѓутоа, кога возите во држави
каде што сообраќајот се одвива на
спротивната страна на патот,
дотерајте ги предните фарови да
се спречи заслепувањето на
сообраќајот од спротивната
насока.

рачката угоре = десен трепкач
рачката удолу = лев трепкач
Со нив се ракува со копчето ¨.

Ако рачката се помрдне преку
отпорната точка, трепкачот е
вклучен постојано. Кога воланот се
враќа назад, трепкачот автоматски
се деактивира.

Светла
За да трепнува трипати, на пр. кога
се менуваат ленти, притиснувајте
ја рачката додека не се
почувствува отпор и тогаш
отпуштете ја.
Помрднете ја рачката до отпорната
точка и држете ја таму за подолго
трепкање.
Исклучете ги трепкачите рачно со
поместување на рачката во
првобитната положба.
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Задни фарови за магла

Паркирни светла

Со нив се ракува со копчето r.
Прекинувачот за светлата во
положбата Auto: вклучувањето на
задниот фар за магла ќе ги вклучи
предните светла автоматски.
Прекинувачот за светлата во
положбата 8: задниот фар за
магла може да се запали само со
предните фарови за магла.

Кога возилото е паркирано,
позиционите светла напред и
назад од една страна може да се
активираат:
1. Исклучете го палењето.
2. Помрднете ја рачката за
трепкачите докрај нагоре
(десни паркирни светла) или
надолу (леви паркирни светла).
Се потврдува со сигнал и
соодветната контролна сијаличка
на трепкачите.

Предни фарови за магла

Со нив се ракува со копчето >.
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Светла

Светло за рикверц
Светлото за рикверц свету кога
палењето е вклучено и е ставено
во рикверц.

Замаглени капаци на
светлата

Внатрешно светло
Контрола на
осветлувањето на
таблата со инструменти

Свртете го малото тркалце A и
држете го додека саканата
осветленост не се постигне.

Внатрешни светла
Внатрешно светло

Внатрешноста на куќиштето на
светлата може накратко да се
замагли при лоши, влажни и
студени временски услови, при
силен дожд или по миење.
Замагленоста исчезнува брзо сама
од себе; за потпомагање запалете
ги фаровите.

Осветленоста на следниве светла
може да се дотера кога се запалени
надворешните светла:
■ Осветлување на таблата со
инструменти
■ Инфо-екран
■ Осветлени прекинувачи и
работни компоненти

При влегување во возилото и
излегување од него, внатрешните
светла автоматски се вклучуваат и
потоа се исклучуваат по пауза. Се
пали кратко време дури ако клучот
е извлечен од бравата за палење.

Светла
Ракување со преклопникот:
w
= автоматско
вклучување и
исклучување
притиснете
= секогаш вклучено
го u
притиснете
= секогаш
го v
исклучено

Светла за читање

Со нив се ракува со копчињата s и
t.

Светло во заштитникот
за сонце
Светнува кога капакот ќе се отвори.

121

Карактеристики на
осветлувањето
Осветлување при
влегување
Осветлување
"добредојдовте"

Предните фарови, страничните
светла, задните светла и
внатрешните светла се палат
кратко време кога се отклучува
возилото со далечинскиот
управувач. Оваа функција го
олеснува наоѓањето на возилото
кога е темно.
Осветлувањето веднаш се
исклучува кога палењето ќе се
сврти во споредната положба.
Поаѓање 3 18
Активирањето или
деактивирањето на оваа функција
може да се смени во изборникот
Settings (поставки) на Инфоекранот. Приспособување на
возилото кон индивидуални
потреби 3 103.
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Светла

Поставките може да се зачуваат со
клучот кој е во употреба 3 24.

4. Повлечете ја рачката на
трепкачите.
5. Затворете ја возачката врата.
Ако возачката врата не е
затворена, светлата се гаснат по
две минути.
Осветлувањето веднаш се гасне
ако рачката за трепкачите се
повлече додека е отворена
возачката врата.

Осветлување при влегување

Следниве светла дополнително ќе
се запалат кога возачката врата ќе
се отвори:
■ Некои прекинувачи
■ Некои внатрешни светла

Осветлување при
излегување
Предните фарови, страничните
светла и задните светла го
осветлуваат патот за време што се
дотерува по напуштањето на
возилото.

Вклучување

Активирањето, деактивирањето и
времетраењето на осветлувањето
на оваа функција може да се
изменат во изборникот Settings
(поставки) на Инфо-екранот.
Приспособување на возилото кон
индивидуалните потреби 3 103.
Поставките може да се зачуваат со
клучот кој е во употреба 3 24.
1. Исклучете го палењето.
2. Извадете го клучот за палење.
3. Отворете ја возачката врата.

Заштита од празнење на
акумулаторот
За да се спречи празнењето на
акумулаторот кога палењето е
исклучено, некои внатрешни
светла се исклучуваат автоматски
за некое време.
Ако го исклучите палењето додека
се запалени надворешните светла,
тие автоматски ќе се исклучат
веднаш или по неколку минути,
зависно од тоа колку е темно
надвор или од условите на
поставките.

Светла
Но надворешните светла постојано
ќе се палат ако ги вклучите рачно
додека е исклучено палењето.
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Инфозабавнен
систем
Вовед ........................................ 124
Радио ........................................ 148
ЦД плеер ................................... 162
AUX приклучок ......................... 168
USB приклучок ......................... 170
Музика Bluetooth ...................... 173
Дигитална рамка за слики ....... 176
Навигација ................................ 179
Препознавање говор ............... 224
Телефон .................................... 230

Вовед
Општи информации
Инфозабавниот систем Ви пружа
најсовремена инфозабава во
автомобилот.
За брановите должини AM и FM,
радиото е опремено со дванаесет
претходни поставки за канали што
се назначуваат автоматски. Згора
на тоа, може да се доделат 36
канали рачно (зависно од
брановата должина).
Вградениот аудио плеер ќе Ве
забавува со аудио ЦД-а и ЦД-а со
MP3/WMA.
Освен тоа, можете да приклучите
надворешни уреди за чување
податоци, на пр.iPod, MP3 плеер
или USB (не со CD 300), или
пренослив ЦД плеер кон
Инфозабавниот систем како
понатамошни извори на звукот.
Дигиталниот процесор на звук Ви
пружа повеќе претходно поставени
режими на еквилајзерот за
оптимизирање на звукот.

Системот за навигација (само со
Navi 600) со динамичко планирање
на маршрутата ќе ве доведе
сигурно до вашата дестинација и,
ако сакате, автоматски ќе ги
избегнува застоите во сообраќајот
или другите сообраќајни проблеми.
Дополнително, со Инфозабавниот
систем може да се ракува со
употреба на контролите на
воланот.
Освен тоа, Инфозабавниот систем
може да биде опремен со портал за
мобилен телефон.
Добро обмислената конструкција
на контролните елементи, јасните
екрани и копчето MENU за повеќе
функции Ви овозможуваат да го
контролирате системот лесно и
интуитивно.

Инфозабавнен систем
Важни инфорамции за
ракувањето, и безбедноста во
сообраќајот
9 Предупредување
Инфозабавниот систем мора да
се користи така што возилото да
може да се вози секогаш
безбедно. Ако не сте сигурни,
запрете го Вашето возило и
ракувајте со Инфозабавниот
систем додека возилото е во
мирување.

9 Предупредување
Употребата на системот за
навигација (само со Navi 600) не
го ослободува возачот од
одговорноста за правилно,
будно однесување во патниот
сообраќај. Поврзаните
сообраќајни прописи секогаш
треба да се следат.

Вршете внесувања (на пр.
адреси) само кога возилото е во
мирување.
Ако некое навигациско
напатствие противречи на
сообраќајните прописи, секогаш
важат сообраќајните прописи.

9 Предупредување
Во некои предели
еднонасочните улици и други
патишта и влезови (на пр.
пешачки зони) во коишто не
смеете да влезете не се
обележани на картата. Во
таквите предели
Инфозабавниот систем може да
даде предупредување што
треба да се прифати. Тука треба
да обрнете посебно внимание
на еднонасочни улици, патишта
и влезови во коишто не смеете
да влезете со возилото.
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Радио прием

На радио приемот може да му
пречи статичен електрицитет,
бучава, изобличување или губење
на приемот поради
■ промените во растојанието од
предавателот,
■ повеќекратниот прием поради
одбивањето,
■ засенувањето.

Функција за аларм при
кражба
Инфозабавниот систем е опремен
со електронски безбедносен
систем со цел на тревожење при
кражба.
Затоа Инфозабавниот систем
функционира само во Вашето
возило и е безвреден за крадците.
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Контроли на звукот на
воланот

Ако радиото е активно:
завртете ја угоре/удолу
за да ја изберете
следната/претходната
однапред наместена
радио станица ................... 148

Почнете ја
репродукцијата на ЦДто/MP3-то/WMA-та или
сменете го изворот на
звук ..................................... 169
20 BAND .................................. 148
Активирање на радиото
или менување на
брановата должина ........... 148
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Зголемување на
гласноста ........................... 135
Намалување на
гласноста ........................... 135
Активирање/
деактивирање на
стишувањето ..................... 135
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Употреба
Контролни елементи

Со Инфозабавниот систем се
ракува преку функциските
копчиња, копчињата за повеќе
функции и изборниците кои се
прикажуваат на екранот.
Внесувањата се вршат опционално
преку:
■ централниот контролен уред на
таблата со инструменти 3 126
■ контролите на воланот 3 126

Вклучување или исклучување
на Инфозабавниот систем

Притиснете го копчето X накратко.
По вклучувањето на
Инфозабавниот систем последно
одбраниот извор е активен.
Автоматско исклучување
Ако Инфозабавниот систем се
вклучи со помош на копчето X кога
палењето е исклучено, тој ќе се
исклучи повторно автоматски по
30 минути.

Местење на гласноста

Свртете го копчето X. Актуелната
поставка се покажува на екранот.
Кога Инфозабавниот систем ќе се
вклучи, последно одбраната
гласност се мести, ако таа гласност
е помала од максималната
гласност при поаѓање.
Следните може да се наместат
посебно:
■ најголемата гласност при
вклучување 3 144
■ гласноста на сообраќајните
соопштенија 3 144
■ гласноста на пораките за
навигацијата (само со Navi 600)
3 180
Гласност коригирана според
брзината на возилото
Кога ќе се активира гласноста
коригирана според брзината
3 144, гласноста се приспособува
автоматски за да се компензира за
бучавата од патот и ветарот
додека возите.
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Стишување
Притиснете го копчето MUTE за да
се стишат изворите на звук.
За откажување на стишувањето
повторно: свртете го копчето X или
притиснете го копчето MUTE
повторно.
Ограничување на гласноста при
високи температури
При многу високи температури
внатре во возилото
Инфозабавниот систем ја
ограничува најголемата гласност
што се дотерува. Ако е потребно,
гласноста се намалува автоматски.

Начини на работењето
Радио
Притиснете го копчето BAND за да
се отвори главниот изборник на
радиото или за да се префрлува
помеѓу различните бранови
должини.
Притиснете го копчето MENU за да
се отвори некој подизборник со
опции за одбирање станици.
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Детален опис на функциите на
радиото 3 148.

Детален опис на функциите на
системот за навигација 3 180.

Аудио плеери
Притиснете го копчето CD/AUX за
отворање на изборниците CD,
USB, iPod или AUX (ако ги има) или
за да се префрлате меѓу овие
изборници.
Притиснете го копчето MENU за да
се отвори некој подизборник со
опции за одбирање песни.
Детален опис на:
■ Функции на ЦД плеерот 3 164
■ Функции на AUX влезот 3 169
■ Функции на USB приклучокот (не
со CD 300) 3 170

Основни функции

Navigation (навигација)
(само со Navi 600)
Притиснете го копчето NAV за да
се прикаже карта што ја прикажува
областа околу тековната позиција
на возилото.
Притиснете го копчето MENU за да
се отвори главниот изборник за
навигација.

MENU копче

Копчето MENU е централниот
контролен елемент за
изборниците.
Вртење
■ за обележување на изборна
опција
■ CD 300: за прикажување изборна
опција
■ за местење на нумеричка
вредност
Притиснување
■ за одбирање или активирање на
обележаната опција
■ CD 300: за одбирање или
активирање на прикажаната
опција
■ за потврдување на некоја
наместена вредност
■ за вклучување/исклучување на
некоја системска функција

BACK копче

Притиснете го копчето накратко за:
■ излегување од некој изборник
■ враќање од некој подизборник на
следното повисоко ниво во
изборникот
■ бришење на последниот
карактер во низа карактери
Притиснете го и држете го копчето
неколку секунди за да се избрише
целото внесување.

Инфозабавнен систем
Примери за ракувањето со
изборникот
Примери во однос на Navi 600
Одбирање опција

Завртете го копчето MENU за да го
поместите курзорот (= заднина во
боја) на саканата опција.
Притиснете го копчето MENU за да
ја одберете обележаната опција.
Подизборници

Стрелката од десниот раб на
изборникот означува дека по
одбирањето на опцијата ќе се
отвори подизборник со
понатамошни опции.
Активирање на поставка

Завртете го копчето MENU за да ја
обележите саканата поставка.
Притиснете го копчето MENU за да
ја активирате поставката.
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Местење на вредност

Завртете го копчето MENU за да ја
измените актуелната вредност на
поставката.
Притиснете го копчето MENU за да
ја потврдите наместената
вредност.
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Вклучување или исклучување на
некоја функција

Завртете го копчето MENU за да ја
обележите функциата која ќе се
вклучи или исклучи.
Притиснете го копчето MENU за
префрлување помеѓу поставките
On (Вкл.) и Off (Искл.).

Внесување низа карактери

За внесување низа знаци, на пр.
имиња на улици или броеви на
куќи:
Завртете го копчето MENU за да го
изберете саканиот карактер.
Последниот карактер во низата
карактери може да се избрише со
употреба на копчето BACK.
Притиснувањето и држењето на
копчето BACK го бришат целото
внесување.
Притиснете го копчето MENU за да
го потврдите одбраниот карактер.

Примери во однос на CD 400
Одбирање опција

Завртете го копчето MENU за да го
поместите курзорот (= заднина во
боја) на саканата опција.
Притиснете го копчето MENU за да
ја одберете обележаната опција.
Подизборници
Стрелката од десниот раб на
изборникот означува дека по
одбирањето на опцијата ќе се
отвори подизборник со
понатамошни опции.

Инфозабавнен систем
Активирање на поставка

Местење на вредност

Завртете го копчето MENU за да ја
обележите саканата поставка.
Притиснете го копчето MENU за да
ја активирате поставката.

Завртете го копчето MENU за да ја
измените актуелната вредност на
поставката.
Притиснете го копчето MENU за да
ја потврдите наместената
вредност.
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Вклучување или исклучување на
некоја функција

Завртете го копчето MENU за да ја
обележите функциата која ќе се
вклучи или исклучи.
Притиснете го копчето MENU за
префрлување помеѓу поставките
On (вклучување) и Off
(исклучување).
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Примери во однос на CD 300
Изборни елементи и симболи

Притиснете го копчето MENU за да
ја изберете прикажаната опција и
да го отворите соодветниот
подизборник.
Стрелката која посочува десно 3
означува: првото ниво на
подизборниците е активно (две
стрелки = второто ниво на
подизборниците е активно).
Стрелката надолу 4 означува: во
активниот подизборник има
понатамошни опции на
располагање.

Притиснете го копчето MENU за да
го отворите изборникот за
соодветните поставки.
Завртете го копчето MENU за да ја
прикажете саканата поставка.
Притиснете го копчето MENU за да
ја активирате поставката.
Местење на вредност

Активирање на поставка
Стрелките за нагоре и надолу 1
означуваат: горното ниво на
изборникот е активно. Во
активниот изборник има
понатамошни опции на
располагање.
Завртете го копчето MENU за да се
прикажат другите опции во
активниот изборник.
Косата стрелка 2 означува: има
подизборник со понатамошни
опции на располагање.

Притиснете го копчето MENU за да
го отворите изборникот за
соодветните поставки.
Завртете го копчето MENU за да ја
измените актуелната вредност на
поставката.

Инфозабавнен систем
Притиснете го копчето MENU за да
ја потврдите наместената
вредност.

Поставки на тонот

Вклучување или исклучување на
некоја функција

Во изборникот за поставки на тонот
својствата на тонот може да се
наместат различно за секоја
бранова должина на радиото и
секој извор на аудио плеерот.

Притиснете го копчето MENU за да
го отворите изборникот за
соодветните поставки.
Завртете го копчето MENU за да ја
обележите поставката On
(вклучување) или Off
(исклучување).
Притиснете го копчето MENU за да
ја потврдите обележаната
поставка.

Navi 600
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Местење на басовите, средните
тонови и високите тонови

Изберете го Bass (Басови), Middle
(Средни) или Treble (Високи).
Наместете ја саканата вредност за
одбраната опција.
Притиснете го копчето TONE за да
се отвори изборникот на тонот.
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Местење на распределбата на
гласноста помеѓу предниот и
задниот дел

Местење на распределбата на
гласноста помеѓу десната и левата
страна

Изберете го Fader (Распределба).
Наместете ја саканата вредност.

Изберете го Balance (Баланс).
Наместете ја саканата вредност.
Местење на поединечни поставки
на „0“ или „Off (Искл.)“
Одберете ја саканата опција и
притиснете го и држете го копчето
MENU неколку секунди.
Местење на сите поставки на
„0“ или „Off (Искл.)“
Притискајте го и држете го така
копчето TONE неколку секунди.

Оптимизирање на тонот за стилот
на музиката

Одберете го EQ (Еквилајзер).
Прикажаните опции пружаат
оптимизирани претходи поставки
на басовите, средните тонови и
високите тонови за соодветниот
стил на музиката.
Изберете ја саканата опција.

CD 300 / CD 400

Во изборникот за поставки на тонот
својствата на тонот може да се
наместат различно за секоја
бранова должина на радиото и
секој извор на аудио плеерот.

Инфозабавнен систем
Местење на басовите, средните
тонови и високите тонови
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Местење на распределбата на
гласноста помеѓу предниот и
задниот дел

Притиснете го копчето TONE за да
се отвори изборникот на тонот.
Изберете го Bass: (басови:),
Midrange: (среден досег:) или
Treble: (високи тонови:).
Наместете ја саканата вредност за
одбраната опција.

Изберете го Fader: (распределба
на звукот:).
Наместете ја саканата вредност.
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Местење на распределбата на
гласноста помеѓу десната и левата
страна

Оптимизирање на тонот за стилот
на музиката

Поставки на гласноста
Navi 600
Maximum startup volume
(максимална гласност при
вклучување)

Изберете го Balance: (баланс:).
Наместете ја саканата вредност.
Местење на поединечни поставки
на „0“
Одберете ја саканата опција и
притиснете го и држете го копчето
MENU неколку секунди.
Местење на сите поставки на
„0“ или „Off“ (исклучување)
Притискајте го и држете го така
копчето TONE неколку секунди.

Одберете го EQ: (Еквилајзер).
Прикажаните опции пружаат
оптимизирани претходни поставки
на басовите, средните тонови и
високите тонови за соодветниот
стил на музиката.
Одберете ја саканата опција.

Притиснете го копчето CONFIG за
да се отвори изборникот на
системските поставки.
Одберете го Radio settings
(поставки на радиото) а потоа
Maximum startup volume
(максимална гласност при
вклучување).

Инфозабавнен систем
Наместете ја саканата вредност.
Speed dependent volume (Гласност
зависно од брзината)

приспособувањето на гласноста
може да се одбере во прикажаниот
изборник.
Изберете ја саканата опција.
Гласност на сообраќајните
соопштенија (TA)
Гласноста на сообраќајните
соопштенија може да се зголеми
или намали во споредба со
нормалната гласност на звукот.

Притиснете го копчето CONFIG за
да се отвори изборникот на
системските поставки.
Одберете го Radio settings
(поставки на радиото) а потоа
Speed dependent volume (Гласност
зависно од брзината).
Гласноста во зависност од
брзината може да се деактивира
или степенот на

Притиснете го копчето CONFIG за
да се отвори изборникот на
системските поставки.
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Изберете го Radio settings
(поставки на радиото), RDS options
(Опции за RDS) и TA volume
(гласност на сообраќајните
соопштенија).
Наместете ја саканата вредност.

CD 300 / CD 400
Maximum startup volume
(максимална гласност при
вклучување)

Притиснете го копчето CONFIG за
да се отвори изборникот на
системските поставки.
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Одберете го Radio settings
(поставки на радиото) а потоа
Maximum startup volume
(максимална гласност при
вклучување).
CD 300: одберете го Audio settings
(поставки на звукот) а потоа Start
up volume (гласност при
вклучување).
Наместете ја саканата вредност.
Speed compensated volume
(гласност со надоместување
според брзината на возилото)

Притиснете го копчето CONFIG за
да се отвори изборникот на
системските поставки.
Одберете го Radio settings
(поставки на радиото) а потоа Auto
volume control (автоматска
контрола на гласноста).
CD 300: одберете го Audio settings
(поставки на звукот) а потоа Auto
volume control (автоматска
контрола на гласноста).
Гласноста коригирана според
брзината може да се деактивира
или степенот на
приспособувањето на гласноста
може да се одбере во прикажаниот
изборник.
Одберете ја саканата опција.
Гласност на сообраќајните
соопштенија (TA)
Гласноста на сообраќајните
соопштенија може да се зголеми
или намали во споредба со
нормалната гласност на звукот.

Притиснете го копчето CONFIG за
да се отвори изборникот на
системските поставки.
Изберете го Radio settings
(поставки на радиото), RDS options
(„RDS“ опции) и TA volume
(гласност на сообраќајните
соопштенија).
CD 300: изберете го Audio settings
(поставки на звукот), RDS options
(„RDS“ опции) и TA volume
(гласност на сообраќајните
соопштенија).
Наместете ја саканата вредност за
зголемување или намалување на
гласноста.

Инфозабавнен систем

Приспособување кон
индивидуалните потреби
(само со CD 400)
Разни Инфозабавни системски
поставки можат да се
меморизираат за секој клуч (на
возачот) од автомобилот.

Меморизирани поставки

Со вадење на клучот на возилото
од прекинувачот за палење
следните поставки автоматски се
зачувуваат за клучот кој е во
употреба:
■ последните поставки на
гласноста; едно ниво на
гласноста за сите нетелефонски
аудио извори (радио, ЦД плеер,
AUX, USB)
■ сите претходно поставени радио
станици
■ сите поставки на тонот; секоја од
овие поставки се снима посебно
за секој аудио извор од следниве
аудио извори (ако го има): AM,
FM, ЦД плеер, AUX, USB
■ последниот активен аудио извор

■ последната активна радио
станица (посебно за секоја
бранова должина)
■ последниот активен екран
■ последната положба на Аудио/
ЦД со MP3 или менувачот (ако го
има) вклучувајќи бројот на
дискот, на записот, папката
■ состојба на поставката на
мешање на песните (ЦД плеер)
■ состојба на поставката на TP
(Traffic Programme) (сообраќајна
програма)
■ положбата на курзорот за секој
изборник на екранот

Активирање/деактивирање на
персонализацијата
Притиснете го копчето CONFIG за
да се отвори изборникот на
системските поставки.
Одберете го Vehicle settings
(поставки на возилото) а потоа
Comfort settings (поставки за
удобност).
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Наместете го Personalization by
driver (приспособување кон
индивидуалните потреби на
возачот) на On (вклучување) или
Off (исклучување).
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Радио
Употреба
Контролни копчиња

Најважните копчиња за контрола
на радиото се следниве:
■ BAND: Активирање на радиото
■ t v: Пребарување станици
■ AS: Списоци за автоматско
зачувување
■ FAV: Списоци со миленици
■ 1...6: Копчиња за препоставка
■ TP : Радио сообраќајна услуга
3 157

Активирање на радиото

Притиснете го копчето BAND за да
се отвори главниот изборник на
радиото.
Последно пуштената станица ќе се
прима.

Одбирање на брановата
должина

Притиснете го копчето BAND
еднаш или повеќе пати за да се
избере саканата бранова должина.
Последно пуштената станица во
таа бранова должина ќе се прима.

Пребарување станици
Автоматско пребарување на
станици

Накратко притиснете го копчето
t или v за да се пушти следната
станица во меморијата за станици.

Рачно пребарување на
станици
Navi 600
Притиснете го копчето t или v и
држете го притиснато. Отпуштете
го копчето кога саканата
фреквенција речиси ќе се достигне
на екранот за фреквенции.
Се врши барање на следната
станица која може да се прими и
таа се пушта автоматски.

CD 300 / CD 400
Притискајте го копчето t или v
неколку секунди за барање на
следната станица со прием во
актуелната бранова должина.
Кога ќе се стигне до бараната
фреквенција станицата се пушта
автоматски.
Забелешка
Рачно пребарување на станици:
Ако радиото не наоѓа станици,
истото автоматски се префрлува
на ниво за почувствително
пребарување. Ако се уште не
наоѓа станици, фреквенцијата
која последно беше активна се
мести повторно.
Забелешка
Бранова должина FM: Кога
функцијата за RDS е активирана,
се бараат само RDS станици
3 157, а кога радио сообраќајната
услуга (TP) е активирана, се
бараат само станици со
сообраќајна услуга 3 157.

Инфозабавнен систем
Рачно штелување на станици

Navi 600:
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CD 400:

Бранова должина FM
Само со Navi 600: притиснете го
копчето MENU за да го отворите
изборникот за FM и изберете го
Manual tuning FM (рачно
штелување станици FM).
Завртете го копчето MENU и
наместете ја фреквенцијата за
оптимален прием на појавувачкиот
екран за фреквенции.
Бранова должина AM
Завртете го копчето MENU и
наместете ја фреквенцијата за
оптимален прием на појавувачкиот
екран за фреквенции.

Списоци за автоматско
зачувување
Станиците кои најдобро можат да
се примат во некоја бранова
должина, може да се побараат и
зачуваат автоматски преку
функцијата за автоматско
зачувување.

Забелешка
Моментално приманата станица
се селектира.

Забелешка
Моментално приманата станица
се обележува со i.
Секоја бранова должина има два
списока за автоматско зачувување
(AS 1, AS 2), во секој од коишто
може да се зачуваат 6 станици.

Автоматско зачување на
станици

Држете го копчето AS притиснато
додека не се прикаже пораката за
автоматско зачување. 12-те најјаки
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станици во актуелната бранова
должина ќе се зачуваат на двата
списока за автоматско зачувување.
За прекинување на постапката за
автоматско зачувување
притиснете го копчето MENU.

Рачно зачувување станици

Станици може да се зачуваат и
рачно, на списоците за автоматско
зачувување.
Наместете ја станицата која ќе се
зачува.
Накратко притиснете го копчето
AS за да се отвори список за
автоматско зачувување или да се
префрли на друг список за
автоматско зачувување.
За снимање на станицата во некоја
позиција во списокот: притиснете
го соодветното копче на станицата
1...6 додека не се прикаже порака
за потврдување.
Забелешка
Рачно зачуваните станици се
бришат во процес за автоматско
зачувување на станици.

Повикување на станица

Накратко притиснете го копчето
AS за да се отвори список за
автоматско зачувување или да се
префрли на друг список за
автоматско зачувување.
Накратко притиснете едно од
копчињата за станици 1...6 за да се
отвори станицата во соодветната
позиција на списокот.

Navi 600

Списоци со миленици
Станици од сите бранови должини
може да се зачуваат рачно на
списоците со миленици.

6 станици може да се зачуваат на
секој список со миленици. Бројот на
достапните списоци со миленици
не може да се намести (видете
подолу).
Забелешка
Моментално приманата станица
се селектира.
Зачувување станица
Наместете ја станицата која ќе се
зачува.

Инфозабавнен систем
Накратко притиснете го копчето
FAV за да се отвори список со
миленици или да се префрли на
друг список со миленици.
За снимање на станицата во некоја
позиција во списокот: притиснете
го соодветното копче на станицата
1...6 додека не се прикаже порака
за потврдување.
Повикување на станица
Накратко притиснете го копчето
FAV за да се отвори список со
миленици или да се префрли на
друг список со миленици. Накратко
притиснете едно од копчињата за
станици 1...6 за да се отвори
станицата кај поврзаната позиција
на списокот.

Одредување на бројот на
достапните списоци со миленици

Притиснете го копчето CONFIG.
Одберете го Radio settings
(поставки на радиото) а потоа
Radio favourites (миленици во
радиото).
Одберете го саканиот број на
достапните списоци со миленици.
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6 станици може да се зачуваат на
секој список со миленици. Бројот на
достапните списоци со миленици
не може да се намести (видете
подолу).
CD 300: Бројот на достапните
списоци со миленици не може да се
конфигурира.
Забелешка
Моментално приманата станица
се обележува со i.
Зачувување станица
Наместете ја станицата која ќе се
зачува.
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Накратко притиснете го копчето
FAV за да се отвори список со
миленици или да се префрли на
друг список со миленици.
За снимање на станицата во некоја
позиција во списокот: притиснете
го соодветното копче на станицата
1...6 додека не се прикаже порака
за потврдување.

При активен главен изборник на
радиото притиснете го копчето
MENU за да го отворите
соодветниот изборник за бранови
должини.

Повикување на станица
Накратко притиснете го копчето
FAV за да се отвори список со
миленици или да се префрли на
друг список со миленици.
Накратко притиснете едно од
копчињата за станици 1...6 за да се
отвори станицата кај поврзаната
позиција на списокот.

Navi 600

Одредување на бројот на
достапните списоци со миленици
(не со CD 300)

Забелешка
Следните прикажувања
специфични за FM се покажуваат
како примери.

Притиснете го копчето CONFIG.
Одберете го Radio settings
(поставки на радиото) а потоа
Radio favourites (миленици во
радиото).
Одберете го саканиот број на
достапните списоци со миленици.

Изборници за бранови
должини
Има алтернативни можности за
избирање станици на располагање
преку изборниците кои се
специфични за брановите
должини.

Favourites list (список на миленици)
Изберете го Favourites list (список
на миленици). Сите станици
зачувани во листата на омиленици
се прикажуваат.

Инфозабавнен систем
Забелешка
Ако не се создал список на
станици однапред,
Инфозабавниот систем извршува
автоматско пребарување на
станици.

Изберете ја саканата станица.
Забелешка
Моментално приманата станица
се обележува со i.
Рачно местење
За опис, видете во „Рачно бирање
станици“ погоре.
Списоци со станици
Изберете го AM station list (список
на AM станици) или FM station list
(список на FM станици).
Сите AM/FM станици со прием во
актуелниот предел на приемот се
прикажуваат.

Изберете ја саканата станица.
Забелешка
Моментално приманата станица
се обележува со i.
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Ажурирање на списоците со
станици
Ако станиците зачувани на список
со станици кои се специфични за
брановата должина веќе не може
да се примат:
Изберете ја соодветната команда
за ажурирање на листата со
станици.
Почнува пребарување на станици.
Штом ќе заврши пребарувањето,
се пушта претходно одбраната
станица.
За откажување на барањето
станици: притиснете го копчето
MENU.
Забелешка
Ако се ажурира список на станици
специфични за бранови должини,
соодветниот список на категории
(ако го има) исто така се ажурира.
Важни информации за ажурирање
на списоците со станици
Двојниот тјунер во Инфозабавниот
систем постојано ги ажурира
списоците со станици во
заднината. Тоа обезбедува на
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пр.списоците со станици секогаш
да ги содржат станиците коишто
може да се примат во локалниот
предел за време на долго
патување по автопат. Бидејќи
автоматското ажурирање трае
извесно време, не сите станици кои
може да се примат, можат да бидат
достапни веднаш на списокот со
станици при ненадејна промена во
пределот на приемот. При такви
услови ажурирањето на списоците
со станици може да се забрза со
употреба на соодветната
наредбата за ажурирање на
списокот со станици.
Списоци со категории
Бројни станици со RDS 3 157
емитуваат PTY шифра којашто го
определува видот на емитуваната
програма (на пр. вести). Некои
станици ја менуваат и PTY
шифрата зависно од содржината
што моментално се емитува.
Инфозабавниот систем ги
зачувува тие станици, подредени
според видот на програмата, на
соодветниот список со категории.

За барање вид на програма
одредена од станицата: изберете
ја опцијата на список со категории,
специфична за брановата
должина.

Се прикажува список на видовите
на програмите кои се достапни
моментално.
Одберете го саканиот вид на
програмата.
Се прикажува список на станиците
коишто емитуваат програма од
одбраниот вид.

Изберете ја саканата станица.
Списокот со категории исто така се
ажурира кога ќе се ажурира
соодветниот список со категории
специфичен за брановата
должина.
Забелешка
Моментално приманата станица
се обележува со i.

Инфозабавнен систем
CD 300 / CD 400
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Забелешка
Ако не се создал список на
станици однапред,
Инфозабавниот систем извршува
автоматско пребарување на
станици.

Изберете ја саканата станица.
Favourites list (список на миленици)
Изберете го Favourites list (список
на миленици). Сите станици
зачувани во листата на омиленици
се прикажуваат.

Забелешка
Моментално приманата станица
се обележува со i.
Списоци на станици
Изберете го AM stations list (список
на AM станици) или FM stationѕ list
(список на FM станици).
Сите AM/FM станици со прием во
актуелниот предел на приемот се
прикажуваат.

Изберете ја саканата станица.
Забелешка
Моментално приманата станица
се обележува со i.
Ажурирање на списоците со
станици
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Ако станиците зачувани на список
со станици кои се специфични за
брановата должина веќе не може
да се примат:
Изберете ја соодветната команда
за ажурирање на листата со
станици.
CD 400: Двојниот тјунер на
Инфозабавниот систем постојано
го ажурира списокот на FM
станиците во заднината. Нема
потреба од рачно ажурирање.
Почнува пребарување на станици.
Штом ќе заврши пребарувањето,
последно примената станица ќе се
пушти.
За прекинување на пребарувањето
станици, притиснете го копчето
MENU.
Забелешка
Ако се ажурира список на станици
специфични за бранови должини,
соодветниот список на категории
(ако го има) исто така се ажурира.

Списоци со категории
Бројни станици со RDS 3 157
емитуваат PTY шифра којашто го
определува видот на емитуваната
програма (на пр. вести). Некои
станици ја менуваат и PTY
шифрата зависно од содржината
што моментално се емитува.
Инфозабавниот систем ги
зачувува тие станици, подредени
според видот на програмата, на
соодветниот список со категории.
За барање вид на програма
одредена од станицата: изберете
ја опцијата на список со категории,
специфична за брановата
должина.

Се прикажува список на видовите
на програмите кои се достапни
моментално.
Одберете го саканиот вид на
програмата.
Се прикажува список на станиците
коишто емитуваат програма од
одбраниот вид.

Инфозабавнен систем

Радио податочен систем
(RDS)
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RDS е услуга на FM станиците која
значително го олеснува наоѓањето
на саканата станица и приемот за
неа без грешка.

Предности на RDS

Одберете ја саканата станица.
CD 300: Се бара и се пушта
следната станица со прием од
одбраниот вид.
Списокот со категории исто така се
ажурира кога ќе се ажурира
соодветниот список со категории
специфичен за брановата
должина.
Забелешка
Моментално приманата станица
се обележува со i.

■ На екранот името на програмата
на наместената станица се
појавува наместо нејзината
фреквенција.
■ При автоматско пребарување
Инфозабавниот систем мести
само станици со RDS.
■ Инфозабавниот систем секогаш
ја мести фреквенцијата на
емитувањето со најдобар прием
на наместената станица со
помош на AF (алтернативна
фреквенција).
■ Зависно од станицата којашто се
прима Инфозабавниот систем
прикажува радио текст кој може
да содржи, на пример,
информации за актуелната
програма.

Конфигурирање на RDS
За отворање на изборникот за
конфигурирање на RDS:
Притиснете го копчето CONFIG.
Одберете го Radio settings
(поставки на радиото) а потоа RDS
options (Опции за RDS).
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Вклучување и исклучување на RDS
Наместете го RDS на On (Вкл.) или
Off (Искл.).
Забелешка
Ако RDS е исклучено, автоматски
ќе се вклучи повторно кога ќе се
смени радио станица (со
функцијата за барање или со
копче за станица од меморијата).
Вклучување и исклучување на
регионализацијата
(RDS треба да биде активирано за
регионализацијата)

Во извесни времиња некои RDS
станици емитуваат регионално
различни програми на различни
фреквенции.
Наместете го Regional
(Регионално) на On (Вкл.) или Off
(Искл.).
Се избираат само алтернативни
фреквенции (AF) со исти
регионални програми.
Ако регионализацијата е
исклучена, се избираат
алтернативни фреквенции на
станиците без оглед на
регионалните програми.
RDS текст со скролирање
Некои станици со RDS ги користат
редовите за означување на името
на програмата, и да означат
дополнителни информации. За
време на тој процес името на
програмата е скриено.
За да се избегне појавувањето на
дополнителни информации:
Наместете го RDS-text scroll freeze
(Без листање на RDS-текстот) на
On (Вкл.).

Радио текст
Ако RDS и приемот на RDS станица
се активирани, информациите за
програмата која моментално може
да се прими, и за музичката нумера
која се пушта во моментов се
прикажуваат под името на
програмата.
За покажување или криење на
информацијата:
Наместете го Radio text (радио
текст) на On (Вкл.) или Off (Искл.).
TA volume (гласност на
сообраќајните соопштенија)
Гласноста на сообраќајните
соопштенија (TA) може да се
намести однапред 3 144.
Радио сообраќајна услуга
(TP = Traffic Programme
(сообраќајна програма))
Станиците со радио сообраќајна
услуга се RDS станици кои
емитуваат сообраќајни вести.

Инфозабавнен систем
Вклучување и исклучување на
радио сообраќајната услуга
За вклучување и исклучување на
функцијата за готовност на
сообраќајните соопштенија на
Инфозабавниот систем:
Притиснете го копчето TP.
■ Ако е вклучена радио
сообраќајната услуга, [ ] се
означува на екранот со црна боја
(сива ако радио сообраќајната
услуга е исклучена).
■ Се примаат само станици со
радио сообраќајна услуга.
■ Ако актуелната станица не е
станица со радио сообраќајна
услуга, автоматски почнува
пребарување на следната
станица со радио сообраќајна
услуга.
■ Ако се пронашла станица со
радио сообраќајна услуга, [TP] се
означува на екранот со црна боја.
Ако не се наоѓаат станици со
радио сообраќајни услуги, TP се
прикажува со сива боја.

■ Сообраќајните соопштенија се
пуштаат со претходно
поставената гласност за TA
3 144.
■ Ако е вклучена радио
сообраќајната услуга,
репродукцијата на ЦД/МР3 се
прекинува за времетраење на
сообраќајното соопштение.
Слушање само сообраќајни
соопштенија
Вклучете ја радио сообраќајната
услуга и намалете ја гласноста на
Инфозабавниот систем докрај.
Блокирање на сообраќајните
соопштенија
За блокирање на сообраќајното
соопштение, на пр. за време на
репродукција на ЦД/МР3:
Притиснете го копчето TP или
копчето MENU за да ја потврдите
пораката за откажување на
екранот.
Сообраќајното соопштение се
прекинува, но радио сообраќајната
услуга останува вклучена.
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EON (Enhanced Other Networks
(зголемени други мрежи))
Со EON можете да слушате радио
сообраќајни соопштенија дури ако
станицата којашто сте ја наместиле
не ја емитува својата радио
сообраќајна услуга. Ако е
наместена таква станица, таа се
прикажува со црна боја како што за
станици со радио сообраќајна
услуга TP.

CD 300 / CD 400

Конфигурирање на RDS
За отворање на изборникот за
конфигурирање на RDS:
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Притиснете го копчето CONFIG.
Одберете го Radio settings
(поставки на радиото) а потоа RDS
options („RDS“ опции).
CD 300: Одберете го Audio settings
(поставки на звукот) а потоа RDS
options („RDS“ опции).

TA volume (гласност на
сообраќајните соопштенија)
Гласноста на сообраќајните
соопштенија (TA) може да се
намести однапред 3 144.
Вклучување и исклучување на RDS

Наместете ја опцијата RDS на On
(вклучување) или Off
(исклучување).
Забелешка
Ако RDS е исклучено, автоматски
ќе се вклучи повторно кога ќе се
смени радио станица (со
функцијата за барање или со
копче за станица од меморијата).
Traffic announcement (TA)
(сообраќајни соопштенија (TA))
За трајно вклучување или
исклучување на функцијата TA:
Наместете ја опцијата Traffic
announcement (TA) (сообраќајни
соопштенија (TA)) на On
(вклучување) или Off
(исклучување).
Вклучување и исклучување на
регионализацијата
(RDS треба да биде активирано за
регионализацијата)
Во извесни времиња некои RDS
станици емитуваат регионално
различни програми на различни
фреквенции.

Наместете ја опцијата Regional
(REG) (регионални (REG)) на On
(вклучување) или Off
(исклучување).
Се избираат само алтернативни
фреквенции (AF) со исти
регионални програми.
Ако регионализацијата е
исклучена, се избираат
алтернативни фреквенции на
станиците без оглед на
регионалните програми.
RDS текст со скролирање
Некои станици со RDS го бришат
името на програмата во линијата
на екранот за да се прикажат
дополнителни информации.
За да се избегне појавувањето на
дополнителни информации:
Наместете го RDS-Text scroll freeze
(запирање на скролирањето на
текстот) на On (вклучување).
Radio text: (радио текст:)
Ако RDS и приемот на RDS станица
се активирани, информациите за
програмата која моментално може
да се прими, и за музичката нумера
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која се пушта во моментов се
прикажуваат под името на
програмата.
За покажување или криење на
информацијата:
Наместете ја опцијата Radio text:
(радио текст:) на On (вклучување)
или Off (исклучување).
Радио сообраќајна услуга
(TP = Traffic Programme
(сообраќајна програма))
Станиците со радио сообраќајна
услуга се RDS станици кои
емитуваат сообраќајни вести.
Вклучување и исклучување на
радио сообраќајната услуга
За вклучување и исклучување на
функцијата за готовност на
сообраќајните соопштенија на
Инфозабавниот систем:
Притиснете го копчето TP.
■ Ако радио сообраќајната услуга е
вклучена, се прикажува [ ] во
главниот изборник на радиото.
■ Се примаат само станици со
радио сообраќајна услуга.

■ Ако актуелната станица не е
станица со радио сообраќајна
услуга, автоматски почнува
пребарување на следната
станица со радио сообраќајна
услуга.
■ Штом ќе се пронајде станица со
радио сообраќајна услуга, [TP] се
прикажува во главниот изборник
на радиото.
■ Сообраќајните соопштенија се
пуштаат со претходно
поставената гласност за TA
3 144.
■ Ако е вклучена радио
сообраќајната услуга,
репродукцијата на ЦД/МР3 се
прекинува за времетраење на
сообраќајното соопштение.
Слушање само сообраќајни
соопштенија
Вклучете ја радио сообраќајната
услуга и намалете ја гласноста на
Инфозабавниот систем докрај.
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Блокирање на сообраќајните
соопштенија
За блокирање на сообраќајното
соопштение, на пр. за време на
репродукција на ЦД/МР3:
Притиснете го копчето TP или
копчето MENU за да ја потврдите
пораката за откажување на
екранот.
Сообраќајното соопштение се
прекинува, но радио сообраќајната
услуга останува вклучена.
EON (Enhanced Other Networks
(зголемени други мрежи))
Со EON можете да слушате радио
сообраќајни соопштенија дури ако
станицата којашто сте ја наместиле
не ја емитува својата радио
сообраќајна услуга. Ако е
наместена таква станица, таа се
прикажува со црна боја како што за
станици со радио сообраќајна
услуга TP.
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ЦД плеер
Општи информации
Navi 600

ЦД плеерот на Инфозабавниот
систем може да репродуцира
аудио ЦД-а и ЦД-а со MP3/WMA.
Важни информации за аудио ЦД-а
и ЦД-а со MP3/WMA

Внимание
Не ставајте под никакви услови
ДВД-а, сингл ЦД-а со пречник од
8 см или ЦД-а со посебен облик
во аудио плеерот.
Немојте да ставите налепници
на ЦД-ата. Тие дискови може да
се заглават во единицита за ЦД
и да ја расипат единицата.
Тогаш неопходна ќе биде скапа
замена на уредот.
■ Аудио ЦД-а со заштита од
прекопирање кои не се во
согласност со стандардот за

аудио ЦД-а може да не се
репродуцираат правилно или
воопшто да не се репродуцираат.
■ Самозапишаните ЦД-а за
запишување (CD-R) или ЦД-а за
повеќекратно запишување (CDRW) се поранливи во поглед на
неправилното ракување од
однапред запишаните ЦД-а.
Правилното ракување треба да
се обезбеди, особено во случај
на ЦД-а за запишување (CD-R) и
ЦД-а за повеќекратно
запишување (CD-RW); видете
подолу.
■ Самозапишаните ЦД-а за
запишување, и ЦД-а за
повеќекратно запишување може
да не се репродуцираат
правилно или воопшто да не се
репродуцираат.
■ На ЦД-а со мешан модус
(комбинација на аудио и на
податоци на пр. МП3), ќе се
поронајдат и ќе се
репродуцираат само аудио
записите.

■ Гледајте да не оставате
отпечатоци од прстите кога
менувате ЦД-а.
■ Вратете ги ЦД-ата во нивните
омоти веднаш откако ќе ги
извадите од аудио плеерот за да
се заштитат од оштетувања и
валканост.
■ Валканоста и течностите на ЦДата можат да ги замачкаат леќите
на аудио плеерот внатре во
уредот и да предизвикаат
дефекти.
■ Заштитувајте ги ЦД-ата од
топлина и директна сончева
светлина.
■ Следните ограничувања важат
за податоците зачувани на ЦД
со MP3/WMA:
Длабочина на структурата на
папката: 11 нивоа.
Максимален број на MP3/WMA
папки кои можат да се зачуваат:
1000.
WMA дадотеки со дигитално
ракување со правата (Digital
Rights Management) (DRM) од

Инфозабавнен систем
онлајн музички продавници не
може да се репродуцираат.
WMA датотеки може да се
репродуцираат безбедно само
ако тие беа создадени со
верзијата 8 или понова на
Windows Media Player.
Применливи проширувања на
списоците со
репродукции: .m3u, .pls
Внесувањата на списокот со
репродукции треба да бидат во
обликот на споените патеки.
■ Ова поглавје се занимава само
со репродуцирањето на датотеки
во MP3 бидејќи ракувањето со
датотеките во MP3 и во WMA е
исто. Кога е ставено ЦД со
датотеки во WMA формат, се
прикажуваат изборници
поврзани со MP3.

CD 300 / CD 400

ЦД плеерот на Инфозабавниот
систем може да репродуцира
аудио ЦД-а и ЦД-а со MP3/WMA.

Важни информации за аудио ЦД-а
и ЦД-а со MP3/WMA

Внимание
Не ставајте под никакви услови
ДВД-а, сингл ЦД-а со пречник од
8 см или ЦД-а со посебен облик
во аудио плеерот.
Немојте да ставите налепници
на ЦД-ата. Тие дискови може да
се заглават во единицита за ЦД
и да ја расипат единицата.
Тогаш неопходна ќе биде скапа
замена на уредот.
■ Следните ЦД формати можат да
се користат:
CD-ROM Режим 1 и Режим 2.
CD-ROM XA Режим 2, Форма 1 и
Форма 2.
■ Следните формати на датотеки
можат да се користат:
ISO9660 Ниво 1, Ниво 2, (Romeo,
Joliet).
Датотеки во MP3 и WMA
запишани во било кој формат
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освен наброените погоре може
да не се репродуцираат
правилно, и нивните имиња на
датотеки и имиња на папки може
да не се прикажуваат правилно.
Забелешка
ISO 13346 не е поддржано. Може
да ви се побара рачно да го
изберете ISO 9660 кога режете
аудио ЦД како пример со
Windows 7.
■ Аудио ЦД-а со заштита од
прекопирање кои не се во
согласност со стандардот за
аудио ЦД-а може да не се
репродуцираат правилно или
воопшто да не се репродуцираат.
■ Самозапишаните ЦД-а за
запишување (CD-R) или ЦД-а за
повеќекратно запишување (CDRW) се поранливи во поглед на
неправилното ракување од
однапред запишаните ЦД-а.
Правилно ракување треба да се
обезбеди, особено во случај на
самозапишаните ЦД-а за
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запишување, и ЦД-а за
повеќекратно запишување.
Видете подолу.
Самозапишаните ЦД-а за
запишување, и ЦД-а за
повеќекратно запишување може
да не се репродуцираат
правилно или воопшто да не се
репродуцираат. Во таквите
случаи не е виновна опремата.
На ЦД-а со мешан модус (аудио
запици и на компримирани папки
на пр. MP3, се зачувани), делот
со аудио записите и
компримираниот дел може да се
репродуцира посебно.
Гледајте да не оставате
отпечатоци од прстите кога
менувате ЦД-а.
Вратете ги ЦД-ата во нивните
омоти веднаш откако ќе ги
извадите од аудио плеерот за да
се заштитат од оштетувања и
валканост.
Валканоста и течностите на ЦДата може да ги загадат леќите на
ЦД плеерот внатре во уредот и
да предизвикаат дефекти.

■ Заштитувајте ги ЦД-ата од
топлина и директна сончева
светлина.
■ Следните ограничувања важат
за податоците зачувани на ЦД
со MP3/WMA:
Број на снимките: макс. 999.
Број на папките: макс. 255.
Длабочина на структурата на
папката: макс. 64 нивоа (се
препорачува: макс. 8 нивоа).
Број на списоците на
репродукции: макс. 15.
Број на песните по список со
репродукции: макс. 255.
Применливи проширувања на
списоците со репродукции: .m3u,
.pls, .asx, .wpl.
■ Ова поглавје се занимава само
со репродуцирањето на датотеки
во MP3 бидејќи ракувањето со
датотеките во MP3 и во WMA е
исто. Кога е ставено ЦД со
датотеки во WMA формат, се
прикажуваат изборници
поврзани со MP3.

Употреба
Navi 600

Почнување со репродукција на
ЦД-то
Вметнете го ЦД-то со страната со
натписот нагоре во отворот за ЦД
додека не се вовлече.
Репродукцијата на ЦД-то почнува
автоматски и изборникот Audio CD
(аудио ЦД) или Audio MP3 (аудио
MP3) се прикажува.

Инфозабавнен систем
Ако веќе има ЦД во уредот, но
изборникот Audio CD (аудио ЦД)
или Audio MP3 (аудио MP3) не е
активен:
Притиснете го копчето CD/AUX.
Изборникот Audio CD (аудио ЦД)
или Audio MP3 (аудио MP3) се
отвора и почнува репродукцијата
на ЦД-то.
Зависно од податоците зачувани
на аудио ЦД-то или ЦД-то со MP3,
на екранот ќе се покажат различни
информации за ЦД-то и актуелната
музичка нумера.
Ако изборникот Audio CD (аудио
ЦД) или Audio MP3 (аудио MP3) не
се појавува по притиснувањето на
копчето CD/AUX, се уште има ЦД
за навигација во отворот за ЦД.
Притиснете го копчето d за да се
извади ЦД-то.
Избор на запис
Завртете го копчето MENU за да се
прикаже список на сите записи на
ЦД-то. Актуелно репродуцираниот
запис се преселектира.
Одберете ја саканата песна.

Скокнување на следниот или
претходниот запис
Накратко притиснете го копчето
t или v еднаш или повеќе пати.
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Избирање на зиписи со употреба
на изборникот за аудио ЦД или
MP3
При репродукција на аудио ЦД

Пребарување на записи напред
или назад
Накратко притиснете го копчето
t или копчето v и потоа
притиснете го копчето t или
копчето v повторно и држете го
притиснато додека не се прикаже
саканата песна.
Брзо вртење напред или назад
Притиснете го копчето t или v и
држете го така за брзо вртење на
актуелниот запис напред или
назад.

Притиснете го копчето MENU за да
го отворите изборникот поврзан со
аудио ЦД-то.
Репродукција на сите записи по
случаен редослед: наместете го
Shuffle songs (RDM) (мешање
песни (RDM)) на On (Вкл.).
За избор на запис на аудио ЦД-то:
изберете го Track list (Список на
песни) а потоа изберете го
саканиот запис.
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При репродукција на MP3

Изберете една папка или листа за
репродукција и потоа саканиот
запис.
Изберете го Search (Барај) за да
отворите изборник со
дополнителни опции за
пребарување и избор на записи.

Вадење на ЦД
Притиснете го копчето d.
ЦД-то исфрлува од процепот за
ЦД.
Ако ЦД-то не се извади по
исфрлувањето, истото автоматски
ќе се повлече повторно назад по
неколку секуди.

CD 300 / CD 400

Притиснете го копчето MENU за да
го отворите изборникот поврзан
со MP3.
Репродукција на сите записи по
случаен редослед: наместете го
Shuffle songs (RDM) (мешање
песни (RDM)) на On (Вкл.).
За одбирање на запис од папка или
список со репродукции (ако е
достапен): изберете го Folders
(папки) или Playlists (Музички
листи).

Зависно од количината на
зачуваните записи, процесот на
пребарувањето може да потрае
повеќе минути.
Изберете една опција за
пребарувањето и потоа изберете
го саканиот запис.

Почнување со репродукција на
ЦД-то
Притиснете го копчето CD/AUX за
да се отвори изборникот за ЦД
или MP3.

Инфозабавнен систем
Ако има ЦД во ЦД плеерот, почнува
репродукцијата на ЦД-то.
Зависно од податоците зачувани
на аудио ЦД-то или ЦД-то со MP3,
на екранот ќе се покажат различни
информации за ЦД-то и актуелната
музичка нумера.
Вметнување на ЦД
Со печатената страна свртена
угоре вметнувајте ЦД во отворот за
ЦД-а додека не се вовлече.
Забелешка
Ако е вметнато ЦД, во горниот ред
на екранот се прикажува симбол
за ЦД.
Менување на стандардниот вид на
страницата
(само со CD 300)
За време на репродукција на ЦД
или MP3: притиснете го копчето
MENU и потоа одберете го Default
CD page view (стандарден поглед
на страницата за ЦД) или Default
MP3 page view (стандарден поглед
на страницата за MP3).
Одберете ја саканата опција.

Менување на нивото на папките
(само со CD 300, MP3
репродукција)
Притиснете го копчето g или e за
да се префрли на повисоко или
пониско ниво на папките.
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Избирање на зиписи со употреба
на изборникот за аудио ЦД или
MP3
При репродукција на аудио ЦД

Скокнување на следниот или
претходниот запис
Накратко притиснете го копчето
t или v.
Брзо вртење напред или назад
Притиснете го копчето t или v и
држете го така за брзо вртење на
актуелниот запис напред или
назад.

Притиснете го копчето MENU за да
го отворите изборникот поврзан со
аудио ЦД-то.
Репродукција на сите записи по
случаен редослед: наместете го
Shuffle songs (мешање на песни) на
On (вклучување).
За избор на запис на аудио ЦД-то:
изберете го Trackѕ list (список на
песните) а потоа изберете го
саканиот запис.
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При репродукција на MP3

Притиснете го копчето MENU за да
го отворите изборникот поврзан
со MP3.
Репродукција на сите записи по
случаен редослед: наместете го
Shuffle songs (мешање на песни) на
On (вклучување).
За одбирање на запис од папка или
список со репродукции (ако е
достапен): одберете го Playlists/
Folders (списоци на песни/папки).
Изберете една папка или листа за
репродукција и потоа саканиот
запис.

Забелешка
Ако ЦД-то содржи и аудио и MP3
податоци, аудио податоците може
да се изберат од Playlists/Folders
(списоци на песни/папки).
За отворање на изборник со
дополнителни опции за
пребарување и избор на записи:
одберете го Search (пребарување).
Кои опции се достапни зависи од
податоците зачувани на ЦД-то со
MP3.
Процесот на пребарувањето на
ЦД-то со МР3 може да потрае
повеќе минути. За тоа време
последно пуштената станица ќе се
прима.
Вадење на ЦД
Притиснете го копчето d.
ЦД-то исфрлува од процепот за
ЦД.
Ако ЦД-то не се извади по
исфрлувањето, истото автоматски
ќе се повлече повторно назад по
неколку секуди.

AUX приклучок
Општи информации
Под капакот на средишната
конзола има AUX приклучок за
приклучување надворешни извори
на звукот.
Navi 600:

CD 300 / CD 400:

Инфозабавнен систем

Употреба
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CD 300 / CD 400

Navi 600

Забелешка
Штекерот секогаш треба да се
чува чист и сув.
Возможно е, на пример, да се
приклучи кон AUX влезот
пренослив ЦД плеер со џек
приклучок од 3,5 мм.

Притиснете го копчето CD/AUX
еднаш или повеќе пати за да се
активира AUX режимот.
Со изворот на звук кој е приклучен
кон AUX приклучокот може да се
ракува само преку контролните
елементи на изворот на звук.

Притиснете го копчето CD/AUX
еднаш или повеќе пати за да се
активира AUX режимот.
Со изворот на звук кој е приклучен
кон AUX приклучокот може да се
ракува само преку контролните
елементи на изворот на звук.

170

Инфозабавнен систем

USB приклучок
Општи информации
Navi 600

Забелешка
Пред преклопување на капакот на
централната конзола, уверете се
дека USB уредот не може да се
оштети.
Плеер на MP3, USB уред или iPod
може да се приклучи кон USB
портот.
Со тие уреди се ракува преку
контролите и изборниците на
Инфозабавниот систем.
Забелешка
Инфозабавниот систем не ги
поддржува сите модели на МП3
плеери, USB уреди и iPod.

Под капакот на средишната
конзола има USB приклучок за
приклучување надворешни извори
на звукот.
Забелешка
Штекерот секогаш треба да се
чува чист и сув.

Важни информации
MP3 плеер / USB единици
■ Приклучените MP3 плеери и USB
единици треба да ја исполнат
спецификацијата за Класата за
масовно чување со USB (USB
Mass Storage Class specification)
(USB MSC).

■ Само MP3 плеери и USB единици
со големина на кластер помала
или еднаква на 64 Кбајти во
системот на датотеки FAT16/
FAT32 се поддржуваат.
■ Единиците со тврд диск (HDD) не
се поддржуваат.
■ USB хабови не се поддржуваат.
■ Следните ограничувања важат
за податоците зачувани на MP3
плеер или USB уред:
Длабочина на структурата на
папката: 11 нивоа.
Максимален број на MP3/WMA
папки кои можат да се зачуваат:
1000.
WMA дадотеки со дигитално
ракување со правата (Digital
Rights Management) (DRM) од
онлајн музички продавници не
може да се репродуцираат.
WMA датотеки може да се
репродуцираат безбедно само
ако тие беа создадени со
верзијата 8 или понова на
Windows Media Player.

Инфозабавнен систем
Применливи проширувања на
списоците со
репродукции: .m3u, .pls
Внесувањата на списокот со
репродукции треба да бидат во
обликот на споените патеки.
Атрибутот на системот за
директориуми/папки кои содржат
аудио податоци не смее да се
поставува.

CD 400

Под капакот на средишната
конзола има USB приклучок за
приклучување надворешни извори
на звукот.

Забелешка
Штекерот секогаш треба да се
чува чист и сув.

Репродукција на
зачувани аудио папки

Забелешка
Не вметнувајте уред за единицата
за USB подолг од 70 мм.
Подолгите уреди може да се
оштетат кога се преклопува
потпирачот за рака надолу.

Navi 600

Следните уреди може да се
приклучат кон USB приклучокот :
■ iPod
■ Zune
■ PlaysForSure уред (PFD)
■ USB единица
Со тие уреди се ракува преку
контролите и изборниците на
Инфозабавниот систем.
Забелешка
Не сите модели на единицата за
iPod, Zune, PFD или USB ги
поддржува Инфозабавниот
систем.
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MP3 плеер / USB единици

Притиснете го копчето CD/AUX
еднаш или повеќе пати за да се
активира USB режимот.
Репродукцијата на зачуваните
аудио податоци на USB уредот
почнува.
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Ракувањето со изворите на
податоци приклучени преку USB е
исто како за аудио ЦД со MP3/WMA
3 164.

Подолу се опишани тие аспекти на
ракувањето кои се поинакви/
дополнителни.
Функции на iPod-от

CD 400

iPod

Притиснете го копчето CD/AUX
еднаш или повеќе пати за да се
активира iPod режимот.
Репродукцијата на зачуваните
аудио податоци на iPod уредот
почнува.
Ракувањето со iPod-от приклучен
преку USB е претежно исто како за
аудио ЦД со MP3/WMA 3 164.

Зависно од зачуваните податоци,
има разни опции за избирање и
репродуцирање на записи.
Притиснете го копчето MENU и
потоа одберете го Search (Барај) за
да се прикажат достапните опции.
Процесот на пребарувањето на
уредот може да потрае повеќе
секунди.

Притиснете го копчето CD/AUX
еднаш или повеќе пати за да се
активира USB режимот.
Репродукцијата на зачуваните
аудио податоци на USB уредот
почнува.
Ракувањето со изворите на
податоци приклучени преку USB е
претежно исто како за аудио ЦД
со MP3 3 164.
Подолу се опишани тие аспекти на
ракувањето кои се поинакви/
дополнителни.

Инфозабавнен систем
Работењето и прикажувањата на
екраните се опишани само за USB
единиците. Ракувањето со дуги
уреди, како iPod или Zune е во
голема мера исто.
Избирање на записи со употреба
на изборникот за USB

Притиснете го копчето MENU за да
го отворите изборникот поврзан
со USB-то.
За репродуцирање на сите песни
по ред: одберете го Play all
(репродукција на сите).

За прикажување на изборник со
разни дополнителни опции за
пребарување и избор на записи:
одберете го Search (пребарување).
Процесот на пребарувањето на
USB уредот може да потрае повеќе
минути. За тоа време последно
пуштената станица ќе се прима.
Репродукција на сите записи по
случаен редослед: наместете го
Shuffle songs (random) (мешање
песни (произволно)) на On
(вклучување).
За повторување на актуелно
репродуцираниот запис: наместете
го Repeat (повторување) на On
(вклучување).
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Музика Bluetooth
Општи информации
(само CD 400 со Bluetooth PDIM)
Изворите на звук со вклучен
Bluetooth (на пр. музички мобилни
телефони, МП3-плеери со
Bluetooth итн.) што го поддржуваат
музичкиот протокол A2DP за
Bluetooth може да се поврзат
безжично со Инфозабавниот
систем.

Важни информации

■ Пред да може да се поврзе уред
Bluetooth со Инфозабавниот
систем, првин треба да се спои
со него 3 174.
■ Инфозабавниот систем се
поврзува само со уреди Bluetooth
што го поддржуваат A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile - Напреден профил за
дистрибуција на звук) верзија 1.2
или понова.
■ Уредот Bluetooth мора да
поддржува AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile - Профил
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за далечинско управување со
аудио-видео) верзија 1.0 или
понова. Ако уредот не го
поддржува AVRCP, преку
Инфозабавниот систем може да
се контролира само гласноста.
■ Пред да поврзете уред со
Bluetooth со Инфозабавниот
систем, запознајте се со
упатството за употреба за
функциите за Bluetooth.

Поставување музика
Bluetooth
Со изборникот Bluetooth music
setup (конфигурација на Bluetooth
музиката) се вршат спојување и
поврзување на уреди Bluetooth со
Инфозабавниот систем.

Активирање на изборникот
Bluetooth music setup
(конфигурација на Bluetooth
музиката)

Притиснете го копчето CD/AUX
еднаш или повеќепати за да се
активира режимот за AUX, USB
или Bluetooth.
Притиснете го копчето MENU и
потоа изберете Bluetooth setup
(конфигурација на Bluetooth).

Спојување уред Bluetooth
Важни информации
■ Не е можно спојување кога
возилото се движи.
■ Со системот може да се спојат до
пет уреди.
■ Инфозабавниот систем
автоматски се поврзува со
првиот уред на списокот
моментално споени уреди.
■ Само еден споен уред може да
биде поврзан со Инфозабавниот
систем во даден момент.
■ Спојувањето обично треба да се
изврши само еднаш, освен ако не
се сменети информациите за
спојување или уредот е
избришан.
Спојување
Изберете го Connect to new device
(приклучување кон новиот уред).
Инфозабавниот систем поставува
низа прашања за да одреди каков
вид уред Bluetooth се спојува.

Инфозабавнен систем
Откако ќе се заврши
одредувањето, уредот Bluetooth
треба да се стави во режим за
откривање (видете во упатството
за употреба на уредот Bluetooth).
За некои уреди Bluetooth може да е
потребен PIN за да се заврши
спојувањето. Најдете го уредот
наречен GMusicConnect на
списокот уреди Bluetooth и следете
ги упатствата на уредот за да го
внесете PIN-от даден од
Инфозабавниот систем.
Поврзување споен уред
Изберете го Select device
(избирање уред).
Се прикажува список на сите уреди
со Bluetooth што се моментно
споени со Инфозабавниот систем.
Изберете го саканиот уред. Уредот
е поврзан со Инфозабавниот
систем.
Ако друг уред Bluetooth е
моментално поврзан со
Инфозабавниот систем, се
прекинува поврзувањето на тој
уред со системот.

Отстранување споен уред
Изберете го Remove device
(вадење на уредот).
Се прикажува список на сите уреди
со Bluetooth што се моментно
споени со Инфозабавниот систем.
Изберете го саканиот уред. Уредот
е отстранет од списокот споени
уреди.
Менување на основниот PIN

Изберете го Change default PIN
(менување на стандардниот PIN).
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Изберете еден од дадените PINови или изберете Other (друго) за
да направите нов PIN.
Правење нов PIN:
Изберете Other (друго), а потоа
саканата должина на PIN-от.
Избирајте ги бројките на саканиот
PIN една по една.

Ракување

Притиснете го копчето CD/AUX
еднаш или повеќе пати за да се
активира режимот за Bluetooth.
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Првиот уред на списокот
моментално споени уреди
Bluetooth 3 174 автоматски се
поврзува (ако е достапно) со
Инфозабавниот систем.
За да се поврзете со друг споен
уред Bluetooth 3 174.

Почнување репродукција на
песни

Зависно од поврзаниот уред
Bluetooth:
■ автоматски почнува
репродукција на музиката или
■ репродукцијата на музиката
треба да се вклучи со контролите
на уредот Bluetooth.
Репродукцијата на музичките
податоци зачувани на уредот
Bluetooth сега може да се
контролира преку Инфозабавниот
систем со копчињата t, v и r.

Скокнување до следната или
претходната песна
Накратко притиснете го копчето
t или v.

Брзо вртење напред или
назад

Притиснете го копчето t или v и
држете го така за брзо вртење на
актуелниот запис напред или
назад.

Паузирање на репродукцијата

Притиснете го копчето r.
За повторен почеток на
репродукцијата: повторно
притиснете го копчето r.

Дигитална рамка за
слики
Општи информации
Со функцијата за дигитална рамка
(само Navi 600 / Navi 900) можете
да ги гледате своите омилени
слики (или фотографии) една по
една на екранот на Инфозабавниот
систем.
Може да ти преземете своите
омилени слики од USB-меморија
приклучена на портата за USB
3 170 на Инфозабавниот систем.
Во меморијата на Инфозабавниот
систем може да се сочуваат до 10
слики.
Сликите се прикажуваат на екранот
со своите оригинални сооднос
(рабовите, ако е потребно, се црни)
и ориентација.

Важни информации

■ Сликите што сакате да ги
преземете треба да се зачувани
во почетниот директориум (на
пр.F:\) на USB-меморијата.

Инфозабавнен систем
■ Само првите 100 слики
(подредени како што се зачувани
во почетниот директориум на
USB-меморијата) се нудат за
преземање.
■ Поддржани се само слики со
формат JPEG (на пр. со наставки
на фајл .jpg или .jpeg).
Пример: F:\myPicture.jpg каде F:\
е почетниот директориум на
USB-меморијата.
■ Максималната поддржана
резолуција на сликите е 12
мегапиксели.
Сликите со поголема резолуција
се намалуваат (им се менува
големината) за време на
преземањето.
Сликите со помала резолуција не
се зголемуваат (не им се менува
големината) за време на
преземањето и се центрирани на
средината на екранот.

Употреба
Преземање и/или
отстранување слики
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Изберете Add / Remove pictures
(Додај / Отстрани слики) за да го
отворите изборникот прикажан
подолу.

Приклучете USB-меморија на која
сте ги снимиле своите омилени
слики (или фотографии) во портата
за USB 3 170 на Инфозабавниот
систем.
Притиснете го копчето CONFIG,
изберете Display settings (Поставки
за приказ), а потоа изберете Picture
frame (Рамка на слика). Се
прикажува изборникот прикажан
подолу.
Изборникот прикажува список со
имињата на фајловите на сите
слики (забележете ги
ограничувањата опишани во
„Важни информации“ погоре)
зачувани во почетниот
директориум на приклучената
USB-меморија.
Ако се сликите веќе зачувани во
меморијата на Инфозабавниот
систем, тие „стари“ слики се
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наведени први на изборникот и на
нив укажува MEM, видете ја
сликата подолу.
Ако сакате да ги отстраните
„старите“ слики, треба да ги
одозначите пред да преземете
нови слики.

Се прикажува порака што покажува
колку слики ќе се преземат и/или
отстранат.
Изберете Continue (Продолжи) ако
сакате да го почнете преземањето
и/или отстранувањето.

Прикажување на сликите

Сликите зачувани во меморијата
на Инфозабавниот систем може да
се прикажуваат на екранот една по
една.
Притиснете го копчето CONFIG,
изберете Display settings (Поставки
за приказ), изберете Picture frame
(Рамка на слика), а потоа изберете
Picture selection (Избор на слики).
Се прикажува изборникот
прикажан подолу.
Изберете најмногу 10 слики што
сакате да се преземат (додадат) во
меморијата на Инфозабавниот
систем или да останат зачувани во
неа.
Изберете Confirm (потврдување) за
да го почнете преземањето и/или
отстранувањето на сликите.

Одберете ја сликата што сакате да
се прикаже на екранот.
Притиснете го копчето INFO
неколкупати додека не се прикаже
моментално избраната слика на
екранот.
За повторно прикажување на
основниот изборник на
Инфозабавниот систем,
притиснете кое било копче на него.
Додека сликата е одбрана во
изборникот Picture selection (Избор
на слики), може да се прикаже кога
било со копчето INFO.

Инфозабавнен систем

Навигација
Општи информации
Системот за навигација доверливо
ќе Ве доведе до Вашата
дестинација без да треба да
гледате на мапи, дури ако воопшто
немате никакво познавање на
местото.
Актуелната ситуација на
сообраќајот се зема во предвид
при пресметувањето на
маршрутата ако се користи
динамичното водење низ
маршрутата. За таа цел
Инфозабавниот систем прима
сообраќајни соопштенија во
актуелната област на приемот
преку RDS-TMC.
Меѓутоа, системот за навигација не
може да ги земе во обѕир
сообраќајните настани,
сообраќајните прописи изменети
без претходна најава и
опасностите или проблемите кои
се појавуваат ненадејно (на.пр.
работи на коловозот).

Внимание
Употребата на системот за
навигација не го ослободува
возачот од одговорноста за
правилно, будно однесување во
патниот сообраќај. Соодветните
сообраќајни прописи секогаш
треба да се следат. Ако некое
навигациско напатствие
противречи на сообраќајните
прописи, секогаш важат
сообраќајните прописи.

Функционирање на системот
за навигација

Положбата и движењето на
возилото се приметуваат со
употреба на сензори од страна на
системот за навигација.
Поминатото растојание го
одредува жиросензор врз основа
на сигналот од брзиномерот на
возилото и движењата со вртење
во свиоци. Положбата се одредува
со употреба на GPS сателитите
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((Global Positioning System) (систем
за глобално одредување на
положбата)).
Со споредување на сигналите од
сензорот со дигиталните карти на
SD-картичката за картата,
возможно е да се одреди
положбата со точност од околу
10 м.
Системот ќе работи и при слаб GPS
прием, меѓутоа точноста на
одредувањето на положбата ќе се
намали.
По внесувањето на адреса на
дестинацијата или на точки од
интерес (најблиска бензинска
пумпа, хотел, итн.) маршрутата се
пресметува од актуелното место
до избраната дестинација.
Водењето низ маршрутата се
остварува со звучен аутпут и
стрелка, како и со помош на
екранот со мапа во повеќе бои.
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TMC систем за сообраќајни
информации и динамично
водење низ маршрутата

TMC системот за сообраќајни
информации ги прима сите
актуелни сообраќајни информации
од TMC радио станици. Ако
динамичното водење низ
маршрутата е активно, тие
информации се вклучуваат во
пресметувањето на целата
маршрута. За време на овој
процес, се планира таква
маршрута која ги избегнува
сообраќајните проблеми поврзани
со претходно избраните
критериуми.
Ако има некој сообраќаен проблем
за време на активното водење низ
маршрутата, зависно од
претходната поставка се појавува
порака што се однесува до тоа
дали треба да се измени
маршрутата.
TMC сообраќајните информации
се прикажуваат на екранот за
водење низ маршрутата како

симболи или како детален текст на
изборникот TMC messages
(Пораки TMC).
За да може да се користат TMC
сообраќајните информации,
системот треба да прима TMC
станици во соодветниот регион.
Динамичното водење низ
маршрутата работи само ако
сообраќајните информации се
примаат преку TMC системот за
сообраќајни информации.
Функцијата за динамичко водење
низ маршрутата може да се
деактивира во изборникот
Navigation options (опции на
навигацијата), видете во
поглавјето „Водење“ 3 209.

Податоци за картата

Сите потребни податоци за картата
се зачувани на SD-картичката
дадена со Инфозабавниот систем.
Детални описи за управувањето и
замената на SD-картичката за
картата, видете во поглавјето
„Карти“ 3 218.

Употреба
Контролни елементи

Најважните контролни елементи
специфични за навигацијата се
следниве:
Копче NAV: активирање на
навигацијата; покажување на
актуелната положба (ако водењето
низ маршрутата е неактивно);
покажување на пресметаната
маршрута (ако водењето низ
маршрутата е активно);
префрлање помеѓу прикажување
на целата карта, прикажување на
стрелката (ако водењето низ
маршрутата е активно) и
прикажување со поделен екран,
видете во „Информации за
екранот“ подолу.
Копче DEST: отворање на
изборник со опции за внесување
дестинација.
Осмонасочен прекинувач:
поместете го прозорчето на
екранот во погледот за картата во
навигацијата; за да се избере
дестинација притиснете ја
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саканата насока за да се
поцзионира крстот врз
дестинацијата на мапата.
Копчето RPT NAV: повторување на
пораката од водењето низ
маршрутата.

Активирање на системот за
навигација

Притиснете го копчето NAV.
Картата на тековната локација е
прикажана на екранот, видете во
„Информации за екранот“ подолу.

Пораки за водење низ
маршрутата

Освен визуелните инструкции на
екранот (видете во „Информации
за екранот“ подолу), пораките за
водење низ маршрутата ќе се
објават кога е активно водењето
низ маршрутата.
Поставување однапред на
гласноста на пораките за водење
низ маршрутата: видете во
„Поставување на системот за
навигација“ подолу.

Прилагодување на гласноста на
пораките за водење низ
маршрутата при нивното
објавување: свртете го копчето X.
Повторување на последната
објавена порака за водење низ
маршрутата: притиснете го
копчето RPT NAV.

Информации на екранот
Водењето низ маршрутата не е
активно
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Ако водењето низ маршрутата не е
активно, се прикажуваат следните
информации:
■ Во горниот ред: времето, името
на улицата за моменталната
положба, надворешната
температура.
■ Адресата и географските
координати на моменталната
положба.
■ Прикажување на пределот околу
моменталната положба како
карта.
■ На картата: тековната позиција
обележана со црвен триаголник.
Компас симбол кој ја означува
насоката север.
Ако нема сигнал од GPS на
моменталната положба, под
симболот за компас се
прикажува прецртан симбол
„GPS“.
Тековно избраниот размер на
картата (менување на размерот:
завртете го копчето MENU).
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Забелешка
За да го смените целосниот
приказ на картата: притиснете го
копчето NAV.
Водењето низ маршрутата е
активно
Ако е активно водењето низ
маршрутата, се прикажуваат
следните информации (во
зависност од тековните поставки
на Navigation options (опции на
навигацијата), видете во
поглавјето „Водење“ 3 209):
Информации во горниот ред

■ Време
■ Растојание до крајната
дестинација
■ Време на пристигнувањето или
време на патувањето
■ Надворешната температура
Информации на екранот со стрелки
■ Голема стрелка што ја
претставува насоката што треба
да се следи.
■ Стрелка што ја претставува
претходната препорака за
возење.
■ Растојанието до следната
раскрсница.
■ Следува името на актуелната
улица.
■ Под симболот на стрелка:
следува името на актуелната
улица.
■ Над симболот на стрелка:
следува името на улицата по
следната раскрсница.

■ При возење на автопати:

Насоката на возење и
растојанието до следниот излез
на автопатот што треба да ги
следите.
Растојанијата до следните места
за сервис, места за паркинг,
крстосници и/или излези на
автопатот.
■ Кога се стигнува на раскрсница
од автопатот, се прикажуваат
информации во поглед на
водењето за ленти:
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Ако е активирана опцијата
Highway lane guidance (водење
по лента на автопат) во
изборникот Display route
guidance (прикажување на
водењето низ маршрутата)
(видете во поглавјето
„Водење“ 3 209), се прикажуваат
илустрации од следните видови:

Информации на екранот на картата
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На десната страна од екранот се
покажува следната информација:
■ Компас симбол кој ја означува
насоката север.
■ Ако нема сигнал од GPS на
моменталната положба (видете
во поглавјето „Општи
информации 3 179): под
симболот за компас се
прикажува прецртан симбол
„GPS“.
■ Тековно избраниот размер на
картата (менување на размерот:
завртете го копчето MENU).
На картата се покажува следната
информација:
■ Маршрутата како сина линија.
■ Актуелната положба како црвен
триаголник.
■ Крајната дестинација како црнобело знаме.
■ Разни симболи (видете во
поглавјето „Преглед на
симболите 3 220) кои укажуваат
на сообраќајни информации и
општи информации или на точки
од интерес.
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Конфигурација на системот за
навигација
Притиснете го копчето CONFIG и
потоа изберете го Navigation
settings (поставки на навигацијата)
за да го отворите изборникот со
поставки специфични за
навигацијата.

Navigation volume (гласност на
навигацијата)
Релативните гласности на
пораката за навигација
(Announcement (соопштение)) и
изворот на звук (Background

(заднина)) за време на порака за
навигација можат да се наместат
однапред.

информативните сообраќајни
пораки да се прикажат на мапата со
активно водење низ маршрутата.
Кога е избрано User defined
(одредени од корисникот), може да
се одредат видовите на
информациите кои треба да се
прикажат.
Sort criteria (подредување на
критериуми)
Изберете дали сообраќајните
пораки треба да се прикажат по
редослед заснован врз
растојанието или врз името на
улицата.

Наместете ги саканите вредности
за Announcement (соопштение) и
Background (заднина).
За проверка на актуелните
поставки: одберете го Volume test
(Проба на гласноста).

Warning messages when route
guidance is inactive
(предупредувачки пораки кога
водењето низ маршрута не е
активно)
Одлучете дали Инфозабавниот
систем да соопштува
предупредувачки пораки дури и ако
нема активно водење низ
маршрутата.

TMC settings („TMC“ поставки)
Изберете го Infotypes (видови на
информации) за отворање на
подизборник со разни опции за да
се одреди дали и кои видови на
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Delete lists (бришење на списоците)

Изберете дали сите записи во
Address book (Адресар) или во Last
destinations (Последни
дестинации) треба да се избришат.
Import individual POIs (Увези
поединечни ИМ)
Достапно е само ако USB уред со
податоци за точки од интерес (РОI)
зачувани на него е поврзан со USB
приклучокот 3 170 на
Инфозабавниот систем.

Внесување податоци за POI од
USB уред, видете во „Изнесување
и внесување податоци за
POI“ подолу.
Delete all imported POIs (Избриши
ги сите увезени ИМ)
Важи само доколку податоците за
точките од интерес се внесени во
Инфозабавниот систем, видете во
„Изнесување и внесување
податоци за POI“ подолу.
Изберете ја оваа ставка во
изборникот за да ги отстраните
сите внесени податоци за точките
од интерес од меморијата myPOIs
(мои точки од интерес) на
Инфозабавниот систем.
Забелешка
Не може директно да се
отстрануваат поединечните
внесени точки од интерес од
меморијата myPOIs (мои точки од
интерес).
Ако сакате да отстраните
поединечни внесени точки од
интерес: внесете ажурирани
податоци за POI во
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Инфозабавниот систем кои не
содржат податоци за адреси за
соодветните точки од интерес.
За да ги отстраните сите внесени
точки од интерес од одредена
категорија: внесете празна
датотека со податоци за POI од
соодветната категорија во
Инфозабавниот систем.
Export POIs (Извези ИМ)
Изнесете ги сите податоци за
точките од интерес од меморијата
myPOIs (мои точки од интерес) на
Инфозабавниот систем во USB
уред поврзан со USB приклучокот
3 170, видете во „Изнесување и
внесување податоци за
POI“ подолу.
Delete Home address (избриши
домашна адреса)
Ја брише тековно поставената
домашна адреса (прикажана во
изборникот Enter destination
(Внесете дестинација), видете во
поглавјето „Внесување
дестинација“ 3 191).
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Изнесување и внесување
податоци за POI
Воведни објаснувања
Типови на податоци за POI
Инфозабавниот систем ги дава
следните типови податоци за
точките од интерес:
■ Однапред дефинирани Points of
Interest (Интересни места)
зачувани на SD-картичката за
картата и означени со икони на
екранот на картата.
Можете да зачувате такви
однапред дефинирани точки од
интерес во адресарот или како
индивидуални точки од интерес
во меморијата myPOIs (мои
точки од интерес) на
Инфозабавниот систем, видете
подолу.
■ Омилени адреси на дестинации
кои се зачувани во Address book
(Адресар).
Можете да ги изнесете овие
податоци од адресарот во USB
уред за подоцнежна употреба, на
пр. во други автомобили.

■ Individual POIs (Поединечни ИМ):
омилени адреси на дестинации
кои се зачувани во меморијата
myPOIs (мои точки од интерес).
Можете да ги изнесете овие
податоци за поединечни точки од
интерес во USB уред за
подоцнежна употреба, на пр. во
други автомобили.
■ User defined POIs (Точки од
интерес дефинирани од
корисникот): адреси на омилени
дестинации што сте ги
дефинирале преку GPS
координати (земени, на пр., од
топографска карта) и што сте ги
внеле во текстуални датотеки.
Можете да ги зачувате овие
податоци за точките од интерес
дефинирани од корисникот во
USB уред и подоцна да ги
внесете податоците во
меморијата myPOIs (мои точки
од интерес) на Инфозабавниот
систем, видете подолу.
■ Imported POIs (Увезени ИМ):
адреси на омилени дестинации
кои се претходно зачувани во

USB уред и потоа се внесени во
меморијата myPOIs (мои точки
од интерес) на Инфозабавниот
систем.
Предности на внесувањето и
изнесувањето на POI
Изнесувањето и внесувањето на
податоци за точки од интерес ви ги
нуди, на пр., следните предности:
■ Дефинирајте и зачувајте ги
адресите на вашите омилени
дестинации само еднаш, а
подоцна употребете ги овие
податоци за адреси во други
автомобили.
Видете во „Изнесување и
внесување поединечни точки од
интерес и записи во
адресарот“ подолу.
■ Дефинирајте ги адресите на
вашите омилени дестинации на
згоден начин дома, а подоцна
употребете ги во вашиот
автомобил.
Видете во „Создавање и
внесување точки од интерес
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дефинирани од
корисникот“ подолу.
■ Јасно наредете голем број
адреси на дестинации, на пр.
адреси на омилени дестинации
на други членови на семејството
или адреси на дестинации за
вашето следно патување или
деловно патување во посебни
под-изборници.
Видете во „Организирање на
податоците за точките од
интерес во неколку подпапки“ подолу.
Изнесување и внесување
поединечни точки од интерес и
записи во адресарот
Краток опис:
1. Поврзете USB уред со USB
приклучокот на Инфозабавниот
систем на вашиот автомобил.
2. Зачувајте (изнесете) ги
адресите на вашите омилени
дестинации во USB уредот.

3. Поврзете го USB уредот со USB
приклучокот на автомобил
опремен со систем Navi 600
или Navi 900.
4. Преземете (внесете) ги
податоците за адресите во
Инфозабавниот систем на
автомобилот.
По внесувањето, адресите може да
се изберат како дестинации за
водење низ маршрутата.
Видете подолу за детални описи.
Изнесување податоци за POI во
USB уред
Поврзете USB уред со USB
приклучокот на Инфозабавниот
систем, видете во поглавјето „USB
приклучок“ 3 170.
Притиснете го копчето CONFIG,
изберете го Navigation settings
(поставки на навигацијата), а потоа
изберете го Export POIs (Извези
ИМ).
Изборникот Export POIs (Извези
ИМ) се прикажува.
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Како основна вредност, ќе се
изнесат сите поединечни точки од
интерес зачувани во меморијата
myPOIs (мои точки од интерес) и
сите записи во адресарот.
Ако сакате, отштиклирајте ги
типовите на податоци за адресите
што не сакате да се изнесат.
Изберете го Start export (Почни
извоз) за да ги зачувате
податоците за адресите на
избраните типови во поврзаниот
USB уред.
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Податоците за адресите ќе се
зачуваат во папка именувана како
myPOIs што се наоѓа во основниот
директориум на USB уредот.
За секоја изнесена категорија на
точки од интерес, на пр. Restaurant
(ресторан) или Private (Приватно),
ќе најдете соодветно именувана
датотека во таа папка.
Примери: F:\myPOIs\Restaurant
(ресторан)_3.poi или
F:\myPOIs\Private
(Приватно)_1.poi, каде F:\ е
основниот директориум на USB
уредот.
Забелешка
Ако датотеките со податоци за
POI од иста категорија се веќе
зачувани на USB уредот во
папката myPOIs, овие стари
верзии на датотеките ќе се
презапишат со истоимени нови
верзии на датотеките.
Папката myPOIs и датотеките со
податоци за POI не треба да се
преименуваат или преместуваат
во друга папка на USB уредот.

Инаку, Инфозабавниот систем
нема да може повторно да ги
внесе податоците за адресата.
Внесување податоци за POI од
USB уред
Поврзете USB уред со зачувани
податоци за POI на него
(погледнете ги деталите подолу)
со USB приклучокот на
Инфозабавниот систем, видете во
поглавјето “USB приклучок“ 3 170.
За да го започнете внесувањето:
притиснете го копчето CONFIG,
изберете го Navigation settings
(поставки на навигацијата),
изберете го Import individual POIs
(Увези поединечни ИМ) и потоа
изберете го Continue (Продолжи).
Сите податоци за POI зачувани во
USB уредот се внесуваат во
меморијата myPOIs (мои точки од
интерес) на Инфозабавниот
систем.
Откако ќе заврши внесувањето,
внесените точки од интерес може
да се избираат како дестинации
преку изборникот Enter destination

(Внесете дестинација), видете во
поглавјето „Внесување
дестинации“ 3 191.
Создавање и внесување точки од
интерес дефинирани од
корисникот
Точките од интерес дефинирани од
корисникот треба да се
дефинираат преку GPS
координати кои може да се земат,
на пр., од топографска карта.
GPS координатите и другите
податоци за адресите треба да се
внесат во текстуални датотеки, а
секоја датотека треба да
претставува категорија на POI.
Краток опис:
1. Создајте ги текстуалните
датотеки за податоците за POI.
2. Внесете ги саканите податоци
за адресите во текстуалните
датотеки.
3. Зачувајте ги текстуалните
датотеки со вашите податоци
за POI во USB уред.
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4. Поврзете го USB уредот со USB
приклучокот на Инфозабавниот
систем на вашиот автомобил.
5. Преземете (внесете) ги
текстуалните датотеки со
вашите податоци за POI во
Инфозабавниот систем.
По внесувањето, адресите може да
се изберат како дестинации за
водење низ маршрутата.
Видете подолу за детални описи.
Создавање текстуални датотеки за
податоците за POI
Можете на адресата на вашата
омилена дестинација да и
доделите 20 различни категории
на POI, со доделен број на секоја
категорија на POI, видете во
„Категории на POI и доделени
броеви“ подолу.
Треба да создадете посебна
текстуална датотека за секоја
категорија на POI.
Текстуалните датотеки може да се
создадат, на пр., со користење на
едноставен софтвер за уредување
текст.

Забелешка
Уредувачот на текст мора да го
поддржува шифрирањето на
знаци UTF-8 за Unicode.
Името на секоја текстуална
датотека треба да се состои од
името на категоријата, поединечна
долна црта, бројот на категоријата
и екстензијата на датотеката .poi.
Пример на имиња на датотеки:
■ Business (Деловно)_2.poi
■ Home & Living (Дом и
живеење)_8.poi
■ Culture (Култура)_15.poi
Забелешка
Должината на имињата на
текстуалните датотеки е
ограничена на 32 знаци.
Категории на POI и доделени
броеви:
(1) Private (Приватно), (2) Business
(Деловно), (3) Restaurant
(ресторан), (4) Hotel (Хотел), (5)
Automotive (Авто-мото), (6) Travel
(патување), (7) Cinema (Кино), (8)
Home & Living (Дом и живеење), (9)
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Shopping (купување), (10) Craft
(Занаети), (11) Sport (Спорт), (12)
Sight (Заменитост), (13) Health care
(Здравствена нега), (14) Leisure
(Слободно време), (15) Culture
(Култура), (16) Nightlife (Ноќен
живот), (17) Communication
(Комуникација), (18) News & broking
(Вести и брокерство), (19)
Government office (Владина
установа), (20) General (Општо).
Внесување податоци за POI во
текстуалните датотеки
Сликата подолу прикажува
примерок на текстуална датотека
именувана како Home & Living (Дом
и живеење)_8.poi со одредени
едноставни податоци за POI:
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Максималната должина на името
на POI е 60 знаци. Истото важи и за
низата на дополнителните
информации и за низата на
телефонскиот број.
Податоците за POI за секоја
адреса на дестинација треба да се
внесат во единечен посебен ред,
видете ја сликата погоре.

Податоците за POI треба да се
внесат во текстуалните датотеки
во следниот формат:
Координата на географска
должина, координата на
географска ширина, „Име на
точката од интерес“, “Било какви
дополнителни информации“,
“Телефонски број (по избор)“
Пример: 7.0350000, 50.6318040,
„Michaels Home“, „Bonn - Hellweg 6“,
„02379234567“, видете ја сликата
погоре.
GPS координатите треба да се
изразат во децимални степени.

Зачувување на текстуалните
датотеки во USB уред
Текстуалните датотеки си
податоци за POI треба да се
зачуваат во папка именувана како
myPOIs што се наоѓа во основниот
директориум на USB уредот.
Пример: F:\myPOIs\Home & Living
(Дом и живеење)_8.poi каде F:\ е
основниот директориум на USB
уредот.
По внесувањето на податоците за
поединечна POI во Инфозабавниот
систем (видете во описот на
внесувањето подолу), изборникот
Imported POIs (Увезени ИМ) ќе
прикаже список на категории на
POI што може да се избираат, како
што се следниве:

Организирање на податоците за
точките од интерес во неколку подпапки
По избор, можете да ги
организирате текстуалните
датотеки во неколку, произволно
именувани, под-папки.
Примери: F:\myPOIs\AnnsPOIs или
F:\myPOIs\MyJourney каде F:\ е
основниот директориум на USB
уредот.
По внесувањето на податоците за
поединечна POI организирани на
тој начин во Инфозабавниот
систем (видете во описот на
внесувањето подолу), изборникот
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Imported POIs (Увезени ИМ) ќе
прикаже список на под-изборници
што може да се избираат, како што
се следниве:

По изборот на под-изборник, ќе се
прикаже сродниот список на
внесени категории на POI.
Внесување податоци за POI во
Инфозабавниот систем
Поврзете го USB уредот со вашите
податоци за поединечна POI со
USB приклучокот на
Инфозабавниот систем, видете во
поглавјето „USB приклучок“ 3 170.

За да го започнете внесувањето:
притиснете го копчето CONFIG,
изберете го Navigation settings
(поставки на навигацијата),
изберете го Import individual POIs
(Увези поединечни ИМ) и потоа
изберете го Continue (Продолжи).
Сите податоци за POI зачувани во
USB уредот се внесуваат во
меморијата myPOIs (мои точки од
интерес) на Инфозабавниот
систем.
Откако ќе заврши внесувањето,
внесените точки од интерес може
да се избираат како дестинации
преку изборникот Enter destination
(Внесете дестинација), видете во
поглавјето „Внесување
дестинации“ подолу.

Внесување дестинација
Притиснете го копчето DEST за да
отворите изборник со различни
опции за внесување и избирање
дестинација.
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■ Home (дома): избор на тековно
поставената домашна адреса
(ако е достапно). Поставување/
промена на домашната адреса,
видете во „Поставување на
домашната адреса“ подолу.
По изборот на домашната
адреса, Инфозабавниот систем
веднаш ја пресметува
маршрутата од тековната
позиција до домашната адреса и
потоа започнува водењето низ
маршрутата.
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■ Enter address (Внесете адреса):
непосредно внесување на
адресата на дестинација со
државата, градот, улицата и
куќниот број. Видете во
„Внесување адреса
директно“ подолу.
■ Address book (Адресар):
избирање адреса на дестинација
која е зачувана во адресарот.
Видете во „Избирање адреса од
адресарот“ подолу.
Видете исто така во „Зачувување
адреса во адресарот или во
меморијата myPOIs (мои точки
од интерес)“ и во „Уредување или
бришење на зачувана
адреса“ подолу.
■ Last destinations (Последни
дестинации): избирање од
список на неодамна одбраните
дестинации. Видете во
„Избирање претходна
дестинација“ подолу.
■ myPOIs (Мои ИМ): избирање
адреса на дестинација која е
зачувана во меморијата myPOIs
(мои точки од интерес). Видете

во „Избирање адреса зачувана
во меморијата myPOIs (мои
точки од интерес)“ подолу.
Видете исто така во „Зачувување
адреса во адресарот или во
меморијата myPOIs (мои точки
од интерес)“ и во „Уредување или
бришење на зачувана
адреса“ подолу.
■ Points of Interest (Интересни
места): избор на точки од
интерес (адреси на, на пр.,
ресторани, бензински пумпи,
болници, итн.) зачувани во SDкартичката за картата на
Инфозабавниот систем. Видете
во „Избирање точка од
интерес“ подолу.
■ Select from map (избирање од
картата): избирање дестинација
од екранот на картата со
употреба на осумнасочниот
прекинувач 3 126. Видете во
„Избирање дестинација од
картата“ подолу.
■ Latitude / Longitude (ширина /
должина): избор на дестинација
со употребата на географски

координати. Видете во
„Избирање дестинација преку
географски координати“ подолу.

Избирање бензинска пумпа
како дестинација по
предупредување
Fuel level low (нивото на
горивото е ниско)

Кога нивото на горивото во
резервоарот на возилото е ниско,
се прикажува предупредувачка
порака.

Инфозабавнен систем
За почнување со пребарувањето
на бензински пумпи околу
актуелната местоположба на
возилото: одберете го Petrol
stations (бензински пумпи).
Откако ќе заврши пребарувањето,
се прикажува список на сите
пронајдени бензински пумпи.

Под списокот, прикажани се
детални информации за тековно
обележаните бензински пумпи:
приближната насока до
бензинската пумпа, адресата,
растојанието и расположивите
типови на гориво (покрај бензинот
и дизелот).
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Кратенки кои се користат за
типовите на гориво: CNG
(Компримиран природен гас), LPG
(Втечнет нафтен гас).
Започнување на водењето низ
маршрутата до бензинска пумпа
Одберете ја саканата бензинска
пумпа.
Изборникот Navigation
(навигација) се прикажува.
Изберете го Start navigation
(почнување на навигацијата) за да
го започнете водењето низ
маршрутата до прикажаната
адреса.
Опис на водењето низ маршрутата,
видете во поглавјето
„Водење“ 3 209.

Директно внесување на
адреса

Притиснете го копчето DEST, а
потоа изберете го Enter address
(Внесете адреса) за да го отворите
изборникот прикажан подолу.

За промена/избор на земјата:
обележете го полето за внесување
на земјата (видете ја сликата
подолу) и потоа притиснете го
копчето MENU за да се отвори
изборникот Countries (држави).
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Одберете ја саканата држава.
Внесување на адреса со употреба
на функцијата за дополнување
букви
Обележете го полето за внесување
City: (Град:) и потоа притиснете го
копчето MENU за да се активира
функцијата за азбучникот.

Користејќи го копчето MENU,
последователно обележувајте ги и
прифаќајте ги буквите за саканиот
град. За време на овој процес
системот автоматски ќе ги блокира
буквите кои не можат да бидат
следни во името на градот.
Следните симболи може да се
изберат во долниот ред:
⇧ : Во долниот ред се прикажуваат
списоци со специјални букви.
◀▶ : Се обележува претходната/
следната буква.
k: Се брише последната буква.
Aa : Голема, мала буква.

j : Функција за набројување - штом
се внесени две букви (во некои
случаи само една буква), се
прикажуваат сите достапни имиња
со тие букви. Што повеќе букви ќе
се внесат, толку пократок ќе биде
списокот.
OK : Завршете го внесувањето или
прифатете го терминот за
пребарување.
Со долго притискање на копчето
BACK веднаш се бришат сите
внесени букви од редот за
внесување.
Повторете го процесот за
преостанатите полиња за
внесување (внесувањето на број
на куќа или на главна станица е по
избор).

Инфозабавнен систем
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Зачувување на адресата
Изберете го Store (зачувување) ако
сакате да ја зачувате прикажаната
адреса во адресарот или во
меморијата myPOIs (мои точки од
интерес).
Се прикажува изборникот Store
(зачувување), видете во
„Зачувување адреса во адресарот
или во меморијата myPOIs (мои
точки од интерес)“ подолу.
По завршувањето на адресата,
изберете OK.
Изборникот Navigation
(навигација) се прикажува.
Започнување на водењето низ
маршрутата
Изберете го Start navigation
(почнување на навигацијата) за да
го започнете водењето низ
маршрутата до прикажаната
адреса.
Опис на водењето низ маршрутата,
видете во поглавјето
„Водење“ 3 209.

Одбирање на адреса од
адресарот

Притиснете го копчето DEST и
потоа одберете го Address book
(Адресар).

Изберете го саканото внесување
во адресарот.
Изборникот Navigation
(навигација) се прикажува.
Започнување на водењето низ
маршрутата
Изберете го Start navigation
(почнување на навигацијата) за да
го започнете водењето низ
маршрутата до прикажаната
адреса.
Опис на водењето низ маршрутата,
видете во поглавјето
„Водење“ 3 209.
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Одбирање претходна
дестинација

Притиснете го копчето DEST, а
потоа изберете го Last destinations
(Последни дестинации) за да го
отворите изборникот прикажан
подолу.

Се прикажува список со
најнеодамнешните користени
адреси на дестинации.
Одберете ја саканата дестинација.
Изборникот Navigation
(навигација) се прикажува.

Започнување на водењето низ
маршрутата
Изберете го Start navigation
(почнување на навигацијата) за да
го започнете водењето низ
маршрутата до прикажаната
адреса.
Опис на водењето низ маршрутата,
видете во поглавјето
„Водење“ 3 209.
Зачувување на адресата
Изберете го Store (зачувување) ако
сакате да ја зачувате прикажаната
адреса во адресарот или во
меморијата myPOIs (мои точки од
интерес).
Се прикажува изборникот Store
(зачувување), видете во
„Зачувување адреса во адресарот
или во меморијата myPOIs (мои
точки од интерес)“ подолу.

Избирање адреса зачувана во
меморијата myPOIs (мои
точки од интерес)
Притиснете го копчето DEST, а
потоа изберете го myPOIs (Мои
ИМ) за да го отворите изборникот
прикажан подолу.

Забелешка
Опцијата Imported POIs (Увезени
ИМ) може да се избере само ако
податоците за точките од интерес
(адресата) се преземени од USBмеморија, видете во „Изнесување
и внесување податоци за POI“ во
делот „Користење“ погоре.

Инфозабавнен систем
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Одберете ја саканата опција. Се
прикажува изборник со различни
опции за сортирање:

Опциите за сортирање одредуваат
по кој редослед ќе се прикажуваат
адресите на поединечните/
внесените точки од интерес
подоцна.
Изберете ја саканата опција за
сортирање.
Се прикажува изборник со тековно
достапните категории на точки од
интерес.

Изберете ја саканата категорија.
Се прикажува список со сите
достапни точки од интерес од
избраната категорија (на пр.
Restaurant (ресторан)).
Забелешка
Точките од интерес кои се далеку
од тековната позиција на
возилото не може да се прикажат
на списокот.

Под списокот, се прикажуваат
детални информации за тековно
обележаните точки од интерес:
приближната насока до точката од
интерес, адресата и растојанието.
Започнување на водењето низ
маршрутата до точка од интерес
Изберете ја саканата точка од
интерес.
Изборникот Navigation
(навигација) се прикажува.
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Изберете го Start navigation
(почнување на навигацијата) за да
го започнете водењето низ
маршрутата до прикажаната
адреса.
Опис на водењето низ маршрутата,
видете во поглавјето
„Водење“ 3 209.

Се прикажува изборник кој
обезбедува опции за понатамошно
прецизирање на пребарувањето за
бензинска пумпа.

Одбирање точка од интерес

Притиснете го копчето DEST и
потоа одберете го Points of Interest
(Интересни места).
Се прикажува изборник со разни
опции за избор на точки од интерес
(на пр. ресторани, бензински
пумпи, болници итн.).

Vicinity current position (близу до
моменталната положба)
Избирање на точки од интерес
близу до моменталната пложба на
возилото.
По изборот на опцијата, се
прикажува список на расположиви
категории на точки од интерес.
На пример, барате бензинска
пумпа:
Изберете го Automotive & Petrol
Stations (Бензински пумпи со
автомобилски услуги).

По избирањето на Start search
(почнување на пребарувањето),
започнува пребарување на сите
бензински пумпи во таа област.
При пребарувањето, сите
бензински пумпи кои ги
исполнуваат тековно поставените
критериуми за филтрирање за
Brand or chain name (име на
марката или синџирот) и Fuel type
(вид на горивото) се земаат
предвид (менување на
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критериумите за филтрирање,
видете во „Поставување на
филтрите за прецизирање на
пребарувањето“ подолу).
Откако ќе заврши пребарувањето,
се прикажува список на сите
пронајдени бензински пумпи.

Под списокот, прикажани се
детални информации за тековно
обележаните бензински пумпи:
приближната насока до
бензинската пумпа, адресата,
растојанието и расположивите
типови на гориво (покрај бензинот
и дизелот).

Кратенки кои се користат за
типовите на гориво: CNG
(Компримиран природен гас), LPG
(Втечнет нафтен гас).
Местење на филтрите за
прецизирање на пребарувањето
По избирањето на Brand or chain
name (име на марката или
синџирот), се прикажува список со
сите достапни марки/синџири на
бензински пумпи во областа.

Бројот на бензинските пумпи исто
така може да се намали со
обележување на барем една
марка/синџир на бензински пумпи.
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По обележувањето на саканите
марки/синџири: изберете го Start
search with selected filters (почни го
пребарувањето со избраните
филтри) или, за понатамошно
прецизирање на пребарувањето,
изберете го Continue with next filter
(продолжи со следниот филтер)
(типови на гориво).
По избирањето на Fuel type (вид на
горивото), се прикажува список со
сите достапни видови на горива
(покрај бензинот и дизелот) на
бензинските пумпи во областа.
Бројот на бензинските пумпи исто
така може да се намали со
обележување на барем еден вид
на гориво.
По обележувањето на саканите
типови гориво: изберете го Start
search with selected filters (почни го
пребарувањето со избраните
филтри) или, за понатамошно
прецизирање на пребарувањето,
изберете го Continue with next filter
(продолжи со следниот филтер)
(марки/синџири на бензински
пумпи).
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По започнувањето на
пребарување, се прикажува список
на сите бензински пумпи кои ги
исполнуваат претходно избраните
критериуми за филтрирање.

Се прикажува изборникот Store
(зачувување), видете во
„Зачувување адреса во адресарот
или во меморијата myPOIs (мои
точки од интерес)“ подолу.

Одберете ја саканата бензинска
пумпа.
Изборникот Navigation
(навигација) се прикажува.
Започнување на водењето низ
маршрутата
Изберете го Start navigation
(почнување на навигацијата) за да
го започнете водењето низ
маршрутата до прикажаната
адреса.
Опис на водењето низ маршрутата,
видете во поглавјето
„Водење“ 3 209.

Along freeway (по автопат)
Прикажување на точките од
интерес поврзани со автопатот
(на пр. бензински пумпи или
области со сервиси) долж
маршрутата. Функционира само
кога моментално возите по
автопат.
Одбирање на точка од интерес:
видете пример погоре за „Близина
на моменталната положба“.

Зачувување на адресата
Изберете го Store (зачувување) ако
сакате да ја зачувате прикажаната
адреса во адресарот или во
меморијата myPOIs (мои точки од
интерес).

Around destination (околу
дестинацијата)
Прикажување на точките од
интерес околу дестинацијата.
Одбирање на точка од интерес:
видете пример погоре за „Близина
на моменталната положба“.
Околу други градови
Прикажување на точки од интерес
околу било кој град.

По избирање на опцијата, се
прикажува список на земји.
Одберете ја саканата држава. Се
прикажува изборник за внесување
на името на градот.

Внесете го саканиот град со
користење на функцијата за
азбучникот, видете во „Внесување
адреса со користење на
функцијата за азбучникот“ погоре.
Штом записот е доволно
специфичен, се прикажува список
со можните градови. Понекогаш
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може да биде неопходно да се
избере j за прикажување на
листата.
Одберете го саканиот град. Се
појавува изборник во којшто
точките од интерес близу до
избраниот град се набројуваат по
категорија.
Одбирање на точка од интерес:
видете пример погоре за „Близина
на моменталната положба“.
Search by name (пребарување по
име)
Избор на точки од интерес со
внесување на име.
По избирање на опцијата, се
прикажува список на земји.
Одберете ја саканата држава. Се
прикажува изборник за внесување
на име.
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Започнување на водењето низ
маршрутата
Изберете го Start navigation
(почнување на навигацијата) за да
го започнете водењето низ
маршрутата до прикажаната
адреса.
Опис на водењето низ маршрутата,
видете во поглавјето
„Водење“ 3 209.
Внесете го името на саканата точка
од интерес користејќи ја
функцијата за азбучникот, видете
во „Внесување адреса со
користење на функцијата за
азбучникот“ погоре.
Штом записот е доволно
специфичен, се прикажува список
со можните точки од интерес.
Понекогаш може да биде
неопходно да се избере j за
прикажување на листата.
Изберете ја саканата точка од
интерес.
Изборникот Navigation
(навигација) се прикажува.

Зачувување на адресата
Изберете го Store (зачувување) ако
сакате да ја зачувате прикажаната
адреса во адресарот или во
меморијата myPOIs (мои точки од
интерес).
Се прикажува изборникот Store
(зачувување), видете во
„Зачувување адреса во адресарот
или во меморијата myPOIs (мои
точки од интерес)“ подолу.
Search by phone number
(пребарување по телефонски број)
Избор на точки од интерес со
внесување на телефонски број.
По избирање на опцијата, се
прикажува список на земји.
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Одберете ја саканата држава. Се
прикажува изборник за внесување
на број.

Внесете го саканиот телефонски
број со користење на функцијата за
азбучникот, видете во „Внесување
адреса со користење на
функцијата за азбучникот“ погоре.
Штом записот е доволно
специфичен, се прикажува список
со можните телефонски броеви
(секој број претставува точка од
интерес). Понекогаш може да биде
неопходно да се избере j за
прикажување на листата.

Изберете ја саканата точка од
интерес.
Изборникот Navigation
(навигација) се прикажува.
Започнување на водењето низ
маршрутата
Изберете го Start navigation
(почнување на навигацијата) за да
го започнете водењето низ
маршрутата до прикажаната
адреса.
Опис на водењето низ маршрутата,
видете во поглавјето
„Водење“ 3 209.
Зачувување на адресата
Изберете го Store (зачувување) ако
сакате да ја зачувате прикажаната
адреса во адресарот или во
меморијата myPOIs (мои точки од
интерес).
Се прикажува изборникот Store
(зачувување), видете во
„Зачувување адреса во адресарот
или во меморијата myPOIs (мои
точки од интерес)“ подолу.

Одбирање на дестинација од
мапата

Притиснете го копчето DEST и
потоа одберете го Select from map
(избирање од картата).
Се прикажува изборник со карта
која ја прикажува областа околу
тековната локација.

Забелешка
Размерот на мапата може да се
смени со вртење на копчето
MENU.
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Користејќи го осумнасочниот
прекинувач на копчето MENU
3 126, наместете го крстот врз
некоја дестинација на картата.
Притиснете го копчето MENU за да
го потврдите изборот.
Изборникот Navigation
(навигација) се прикажува.
Започнување на водењето низ
маршрутата
Изберете го Start navigation
(почнување на навигацијата) за да
го започнете водењето низ
маршрутата до прикажаната
адреса.
Опис на водењето низ маршрутата,
видете во поглавјето
„Водење“ 3 209.
Зачувување на адресата
Изберете го Store (зачувување) ако
сакате да ја зачувате прикажаната
адреса во адресарот или во
меморијата myPOIs (мои точки од
интерес).

Се прикажува изборникот Store
(зачувување), видете во
„Зачувување адреса во адресарот
или во меморијата myPOIs (мои
точки од интерес)“ подолу.

Избирање на дестинација
преку географски координати

Притиснете го копчето DEST и
потоа одберете го Latitude /
Longitude (ширина / должина).
Се прикажува изборник што
овозможува внесување
географски координати како
адреса на дестинација.
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Внесување на координатата на
географската ширина
1. Изберете го Latitude
(Географска ширина).
2. Завртете го копчето MENU за
одбирање на N (север) или S
(југ) (северно или јужно од
екваторот).
3. Притиснете го копчето MENU за
да го потврдите изборот.
4. Завртете го копчето MENU за
да ги внесете саканите степени
на географската ширина.
5. Притиснете го копчето MENU за
да го потврдите внесувањето.
6. Внесете ги саканите вредности
за минути и секунди на
географската ширина.
Внесување на координатата на
географската должина
1. Изберете го Longitude
(Географска должина).
2. Завртете го копчето MENU за
одбирање на W (запад) или E
(исток) (западно или источно од
почетниот меридијан во
Гринич).
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3. Притиснете го копчето MENU за
да го потврдите внесувањето.
4. Внесете ги и потврдете ги
саканите вредности за степени,
минути и секунди на
географската должина.
Изберете го Apply (примени) за да
ги потврдите прикажаните
координати.
Изборникот Navigation
(навигација) се прикажува.
Започнување на водењето низ
маршрутата
Изберете го Start navigation
(почнување на навигацијата) за да
го започнете водењето низ
маршрутата до прикажаната
адреса.
Опис на водењето низ маршрутата,
видете во поглавјето
„Водење“ 3 209.

Зачувување на адресата
Изберете го Store (зачувување) ако
сакате да ја зачувате прикажаната
адреса во адресарот или во
меморијата myPOIs (мои точки од
интерес).
Се прикажува изборникот Store
(зачувување), видете во
„Зачувување адреса во адресарот
или во меморијата myPOIs (мои
точки од интерес)“ подолу.

Зачувување адреса во
адресарот или во меморијата
myPOIs (мои точки од
интерес)
Инфозабавниот систем
обезбедува две посебни подрачја
за мемории кадешто можете да ги
зачувате адресите на вашите
омилени дестинации: адресарот и
меморијата myPOIs (мои точки од
интерес).

Пред зачувување на адреса во
една од овие подрачја за мемории,
треба да ја доделите адресата на
одредена категорија:
■ Ако сакате да зачувате адреса во
адресарот, треба да ја доделите
адресата на категориите Private
(Приватно) или Business
(Деловно).
■ Ако сакате да зачувате адреса во
меморијата myPOIs (мои точки
од интерес), можете да изберете
од 18 категории (на пр.
Restaurant (ресторан), Travel
(патување) или Culture
(Култура)).
Зачувување адреса во адресарот
Притиснете го копчето DEST за да
се отвори изборникот Enter
destination (Внесете дестинација),
а потоа изберете опција за
внесување или избирање адреса
на дестинација (на пр. Enter
address (Внесете адреса) или Last
destinations (Последни
дестинации)), видете погоре за
описите за внесување адреса или
за избирање.
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По внесувањето или избирањето
на адресата на саканата
дестинација, се прикажува
изборникот Navigation (навигација).
Изберете го Store (зачувување).
Се прикажува изборникот Store
(зачувување) со претходно
внесената или избрана адреса на
дестинација како основно име.
Основното име може да се
промени (видете го примерот на
сликата подолу) со користење на
функцијата за азбучникот, видете
во „Внесување адреса со
користење на функцијата за
азбучникот“ погоре.

Телефонски број може да се внесе
по избор.
Основната категорија Private
(Приватно) може да се промени во
Business (Деловно).
Изберете ја прикажаната
категорија за да се отвори
изборник со список на сите
достапни категории на адреси.

Забелешка
Ако изберете друга категорија која
не е Private (Приватно) или
Business (Деловно), адресата на
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дестинацијата ќе се зачува во
меморијата myPOIs (мои точки од
интерес), а не во адресарот.
Изберете го Business (Деловно).
Изборникот Store (зачувување) се
прикажува повторно.
Изберете го OK за да се зачува
адресата на дестинацијата во
адресарот со употреба на
прикажаното име и категорија.
Во адресарот може да се зачуваат
најмногу 100 адреси на
дестинации.
Зачувување адреса во меморијата
myPOIs (мои точки од интерес)
Зачувувањето на адреса на
дестинација во меморијата myPOIs
(мои точки од интерес)
функционира на ист начин како што
е опишано погоре за адресарот.
Единствена разлика: изберете
категорија различна од Private
(Приватно) или Business
(Деловно), на пр. Restaurant
(ресторан), Automotive (Авто-мото)
или Shopping (купување).
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Забелешка
Ако изберете една од категориите
Private (Приватно) или Business
(Деловно), адресата на
дестинацијата ќе се зачува во
адресарот, а не во меморијата
myPOIs (мои точки од интерес).

Уредување или бришење на
зачувана адреса

Податоците за адресите
(вклучувајќи ги категоријата и
телефонскиот број) зачувани во
адресарот или во меморијата
myPOIs (мои точки од интерес)
може да се уредат или целосно да
се избришат во секое време.

Уредување или бришење запис во
адресарот
Притиснете го копчето DEST,
изберете го Address book
(Адресар), изберете го саканиот
запис на адресата и потоа
изберете го Edit (Уреди).
Изборникот Edit (Уреди) се
прикажува.

Следните опции се достапни:
■ Address (Адреса): го отвора
изборникот Enter address
(Внесете адреса). Можете да ја
уредите прикажаната адреса со
користење на функцијата за
азбучникот, видете во
„Внесување адреса со
користење на функцијата за
азбучникот“ погоре.
По потврдата на уредената
адреса, повторно се прикажува
изборникот Navigation
(навигација).
Ако сакате да го уредите и името
или да ја промените

категоријата, треба повторно да
ја изберете соодветната адреса
во адресарот, видете погоре.
■ Name & Number (Име и број): по
избирањето на оваа опција,
можете да го уредите името на
записот во адресарот, да го
уредите телефонскиот број или
да изберете нова категорија,
видете во „Зачувување адреса
во адресарот“ погоре.
■ Delete (Избриши): се брише
прикажаната адреса од
адресарот.
■ Set as Home (постави како дома):
се поставува прикажаната
адреса како домашна адреса,
видете во “Поставување на
домашната адреса“ подолу.
Уредување или бришење на запис
во myPOIs (мои точки од интерес)
Притиснете го копчето DEST, а
потоа изберете го myPOIs (Мои
ИМ) за да го отворите изборникот
прикажан подолу.
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ист начин како што е опишано за
записот во адресарот, видете
погоре.

Уредување или бришење на
Individual POIs (Поединечни ИМ)
Изберете го Individual POIs
(Поединечни ИМ), изберете ја
саканата опција за сортирање (на
пр. Vicinity current position (близу до
моменталната положба)), изберете
ја саканата категорија (на пр.
Restaurant (ресторан)), изберете ја
саканата адреса и потоа изберете
го Edit (Уреди).
Изборникот Edit (Уреди) се
прикажува.
Уредувањето или бришењето на
прикажаниот запис во myPOIs (мои
точки на интерес) функционира на

Белешки за
Imported POIs (Увезени ИМ)
Внесените точки од интерес (точки
од интерес преземени од USB
уред) не може да се уредат
директно.
Ако сакате да ги уредите
податоците за адресата на
внесената точка од интерес:
■ Прво треба да ја зачувате
адресата во адресарот или како
поединечна точка од интерес.
Потоа можете да ги уредите
податоците за адресата на
соодветниот запис во адресарот
или на запис во myPOIs (мои
точки од интерес) (може да се
избере преку Individual POIs
(Поединечни ИМ)).
■ Или, можете да ги внесете
ажурираните податоци за
адресата од USB уред, видете во
„Изнесување и внесување
податоци за POI“ во поглавјето
„Користење“ погоре.
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Исто така, не може директно да се
отстранат податоците за адресите
на поединечните внесени точки од
интерес од меморијата myPOIs
(мои точки од интерес).
Ако сакате да отстраните
поединечни внесени точки од
интерес:
Внесете ги ажурираните податоци
за POI во Инфозабавниот систем
што не ги содржат податоците за
адресите на точките од интерес
што сакате да ги отстраните.
За да ги отстраните сите внесени
точки од интерес на одредена
категорија: внесете празна
датотека со податоци за POI за
соодветната категорија.
Описи за внесување податоци за
POI, видете во „Изнесување и
внесување податоци за POI“ во
поглавјето “Користење“ погоре.
Бришење на сите внесени точки од
интерес одеднаш:
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Притиснете го копчето CONFIG,
изберете го Navigation settings
(поставки на навигацијата), а потоа
изберете го Delete all imported POIs
(Избриши ги сите увезени ИМ).

Поставување на домашната
адреса

Поставување запис во myPOIs
(мои точки од интерес) како
домашна адреса
Притиснете го копчето DEST, а
потоа изберете го myPOIs (Мои
ИМ) за да го отворите изборникот
прикажан подолу.

Пред да можете да поставите
адреса како домашна адреса,
треба да ја зачувате оваа адреса
во адресарот или во меморијата
myPOIs (мои точки од интерес),
видете ги соодветните описи
погоре.

Поставување на запис во
адресарот како домашна адреса
Притиснете го копчето DEST,
изберете го Address book
(Адресар), изберете го саканиот
запис на адресата, изберете го Edit
(Уреди) и потоа изберете го Set as
Home (постави како дома).
Прикажата адреса се поставува
како нова домашна адреса и се
прикажува како прва опција во
изборникот Enter destination
(Внесете дестинација).

Поставување поединечна POI како
домашна адреса
Изберете го Individual POIs
(Поединечни ИМ), изберете ја
саканата опција за сортирање (на
пр. Vicinity current position (близу до
моменталната положба)), изберете
ја саканата категорија (на пр.
Restaurant (ресторан)), изберете ја

саканата адреса, изберете го Edit
(Уреди) и потоа изберете го Set as
Home (постави како дома).
Прикажата адреса се поставува
како нова домашна адреса и се
прикажува како прва опција во
изборникот Enter destination
(Внесете дестинација).
Белешки за
Imported POIs (Увезени ИМ)
Внесените точки од интерес (точки
од интерес преземени од USB
уред) не може да се постават како
домашна адреса директно.
Ако сакате да ја поставите
адресата на внесена POI како
домашна адреса:
Прво треба да ја зачувате
адресата во адресарот или како
поединечна точка од интерес.
Потоа можете да ги поставите
податоците за адресата на
соодветниот запис во адресарот
или на запис во myPOIs (мои точки
од интерес) (може да се избере
преку Individual POIs (Поединечни
ИМ)) како домашна адреса.

Инфозабавнен систем

Guidance (водење)
Притиснете го копчето NAV и потоа
копчето MENU за да се прикаже
главниот изборник за навигација.
Зависно од тоа дали водењето низ
маршрутата е моментално
неактивно или активно, достапни
се различни опции во изборникот.

Start navigation (почнување на
навигацијата)
По избирањето на Start navigation
(почнување на навигацијата), се
прикажува изборникот прикажан
подолу.

Функции при неактивно
водење низ маршрутата

Следните опции се достапни:
■ Start navigation (почнување на
навигацијата): почеток на
водењето низ маршрутата до
прикажаната адреса.
■ Show on map (покажување на
картата): приказ на
местоположбата на прикажаната
адреса на картата.
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■ Call (Повик): не функционира.
■ Store (зачувување): зачувување
на прикажаната адреса во
адресарот или во меморијата
myPOIs (мои точки од интерес),
видете во „Зачувување адреса
во адресарот или во меморијата
myPOIs (мои точки од интерес)
“ во поглавјето „Внесување
дестинација“ погоре.
■ Edit (Уреди): промена/уредување
на прикажаната адреса, видете
во „Уредување или бришење на
зачувана адреса“ во поглавјето
„Внесување дестинација“ погоре.
■ Route criteria (Критериуми за
маршрутата): местење/
менување на критериуми за
пресметка на маршрутата,
видете во „Опции за
навигација“ подолу.
TMC messages (Пораки TMC)
Информации за ТМС, видете во
поглавјето „Динамичко
водење“ 3 179.
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Изберете го TMC messages
(Пораки TMC) за прикажување на
список со сите TMC пораки за
сообраќајот што моментално се
примаат.

Изберете некоја TMC порака за
сообраќајот за да се прикаже
детална информација за
соодветниот проблем на
сообраќајот.

Navigation options (опции на
навигацијата)
Соодветниот изборник дава опции
и мноштво на поврзани
подизборници за конфигурација на
водењето низ маршрутата.

Route criteria (Критериуми за
маршрутата)

Пресметувањето на маршрутата
може да се контролира по разни
критериуми.
Изберете еден од следните
критериуми:
■ Fastest (најбрзо)
■ Shortest (најкратко)
■ Economic (економично): се
пресметува енергетски
оптимизирана маршрута земајќи
ги предвид параметрите
специфични за возилото кои се

Инфозабавнен систем
тековно поставени во изборникот
Vehicle parameters (параметри на
возилото), видете подолу.
Изберете го Vehicle parameters
(параметри на возилото) за да се
отвори изборник за избирање на
параметри кои се специфични за
возилото.

Избраните поставки ќе се земат
предвид за пресметка на
маршрутата ако Economic
(економично) е тековно поставено,
видете погоре.

По поставувањето на саканите
параметри на возилото,
притиснете го копчето BACK за
излегување од изборникот.
Изберете го Dynamic guidance
(Динамично наведување) за да се
отвори изборник за конфигурација
на динамичното водење низ
маршрутата.
Информации за динамичкото
водење низ маршрутата, видете во
поглавјето „Динамичко
водење“ 3 217.
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Изберете го Dynamic guidance
(Динамично наведување) за
активирање/деактивирање на
динамичното водење низ
маршрутата.
Ако динамичното водење низ
маршрутата е активирано:
Изберете го Automatic recalculation
(автоматско пресметување
одново) ако сакате маршрутата
повторно да се пресмета
автоматски кога има сообраќајни
проблеми.
Изберете го Recalculation after
confirmation (пресметување одново
по потврдувањето) ако сакате
маршрутата повторно да се
пресмета само по потврдувањето
на соодветната порака.
Изберете го Apply settings
(примени поставки) за да се
активираат прикажаните поставки
и да се излезе од изборникот.
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Display route guidance
(прикажување на водењето низ
маршрутата)
Следните опции се достапни за
прикажување на водењето низ
маршрутата:

Ако сакате, изберете една или
повеќе од следните можности во
изборникот Route criteria
(Критериуми за маршрутата):
■ Avoid freeways (избегнување на
автопатишта)
■ Avoid toll roads (избегнување на
патишта со патарина)
■ Avoid tunnels (Избегнувај тунели)
■ Avoid ferries (избегнување на
траекти)
■ Consider time restricted roads
(Земи предвид временски
ограничени патишта)

Ако Highway lane guidance (водење
по лента на автопат) е активирано,
ќе се прикаже следниот вид на
илустрација:

Со користење на опцијата Highway
lane guidance (водење по лента на
автопат) можете да одредите кој
тип на илустрација треба да се
прикаже при доаѓање до клучка на
автопат.
Ако Highway lane guidance (водење
по лента на автопат) е
деактивирано, ќе се прикаже
следниот вид на илустрација:

Инфозабавнен систем
Со користење на опцијата Popup
information (појавувачки
информации) можете да изберете
дали да се прикажат информации
за водењето низ маршрутата од
навигацијата во појавувачки
прозорчиња во други работни
режими (на пр. радио).
Информацијата се крие по
одредено време или со
притиснување на копчето BACK.
Изберете го Apply settings
(примени поставки) за да се
активираат прикажаните поставки
и да се вратите на изборникот
Navigation options (опции на
навигацијата).
Map options (опции за картата)
Изберете го Map options (опции за
картата) а потоа Map mode (режим
за карта) за прикажување на
следниот подизборник:
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интерес кои треба да се
прикажуваат, на пр. ресторан,
хотел, јавни места, итн.

Менувајте ја ориентацијата на
картата помеѓу „север горе“ и
„напред горе“ на екранот на
картата.
Изберете го Map options (опции за
картата), а потоа Show POIs on map
(Покажувај ИМ на картата) за да се
отвори под-изборник со разни
опции за да се одреди дали и кои
точки од интерес да се прикажат на
картата.
Кога е избрано User defined
(одредени од корисникот), може да
се одреди типот на точки од

Прикажување на времето на
пристигнувањето ина возењето
По изборот на опцијата Indication
estimated driving time (означување
на проценетото време на
возењето) или Indication estimated
arrival time (означување на
проценетото време на
пристигнувањето) во изборникот
Navigation options (опции на
навигацијата), во горниот ред на
екранот за водење низ маршрутата
се прикажува соодветното време.

Current position information
(информација за
моменталната положба)

Следните информации за
моменталната положба се
прикажуваат:
■ Град
■ Име на улицата
■ Географска ширина
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■ Географска должина
■ Прикажување на картата

Destination information
(информација за
дестинацијата)

Прикажаната информација: иста
како на екранот за Current position
(моментална положба).

Функции за активно водење
низ маршрутата

Тековната позиција може да се
копира во адресарот или во
меморијата myPOIs (мои точки од
интерес) со користење на Store
(зачувување), видете во
„Зачувување адреса во адресарот
или во меморијата myPOIs (мои
точки од интерес)“ во поглавјето
„Внесување дестинација“ погоре.

Stop navigation (запирање на
навигацијата)
По изборот на Stop navigation
(запирање на навигацијата),
водењето низ маршрутата е
деактивирано и опциите на

изборникот за водење низ
маршрутата кои се неактивни се
прикажани, видете во „Функции при
неактивно водење низ
маршрутата“ погоре.
TMC messages (Пораки TMC)
Информации за ТМС, видете во
поглавјето „Динамичко
водење“ 3 179.
По избирањето на TMC messages
(Пораки TMC) изборникот Filtering
(филтрирање) се прикажува.
Изберете дали All traffic messages
(сите сообраќајни пораки) или само
Traffic messages along route
(сообраќајни пораки по
маршрутата) треба да се прикаже
во списокот TMC messages
(Пораки TMC), видете подолу.

Инфозабавнен систем
■ Destination information
(информација за дестинацијата)
■ Overview current route (краток
преглед на моменталната
маршрута)
Route list (список на маршрути)

изборот, се прикажуваат повеќе
детали за поврзаната ставка на
списокот.
Current position information
(информација за моменталната
положба)
Опис, видете во „Функции при
неактивно водење низ
маршрутата“ погоре.
Destination information
(информација за дестинацијата)
Опис, видете во „Функции при
неактивно водење низ
маршрутата“ погоре.

Navigation options (опции на
навигацијата)
Опис, видете во „Функции при
неактивно водење низ
маршрутата“ погоре.
Route information (информации за
маршрутата)
Може да се дојде до следните
информации на избрникот Route
information (информации за
маршрутата):
■ Route list (список на маршрути)
■ Current position information
(информација за моменталната
положба)
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Сите патишта на пресметаната
маршрута се наведени со
соодветните растојанија.
Ставките во списокот на маршрути
обележани со „+“ симбол можат да
се прошират со избирање на
поврзаната ставка од списокот. По

Overview current route (краток
преглед на моменталната
маршрута)
Следните информации за
актуелната маршрута се
прикажуваат:
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■ Position (Положба)
■ Destination (дестинација)
■ Arrival time (време на
пристигнувањето)
■ Distance (растојание)
■ Map display (прикажување на
картата)
Route blocking (блокирање на
маршрутата)
Следните опции се достапни за
рачно исклучување извесни
предели/делови на маршрутата од
водењето низ маршрутата:

Route list (список на маршрути)
Во листата на имињата на улиците
на актуелно пресметаната
маршрута, улиците можат да бидат
исклучени од водењето низ
маршрутата.

За да се исклучи некоја улица од
водењето низ маршрутата:
Обележете го името на
соодветната улица и притиснете го
кочето MENU. Името на улицата се
прикажува прешкртено.
Ако сакате, исклучете ги другите
улици од водењето низ
маршрутата.
Изберете го Apply settings
(примени поставки) и потврдете ја
прикажаната порака.
Маршрутата се пресметува одново
земајќи ги предвид исклучените
улици.

Инфозабавнен систем
By distance (според растојанието)
Со поставување на едно
растојание, делот на маршрутата
од моменталната положба до
поставеното растојание може да се
исклучи од водењето низ
маршрутата.

Забелешка
Внесеното блокирање на
маршрутата останува активно
додека не се изврши ново
пресметување на маршрутата.
Remove all route blockages
(отстрани ги сите блокирања на
маршрутата)
По изборот на оваа опција, сите
претходно избрани области/
делови на маршрутата што треба
да се исклучат од водењето низ
маршрутата повторно ќе се земат
предвид за водењето низ
маршрутата.

Динамично водење
Поставете го саканото растојание,
притиснете го копчето MENU и
потоа потврдете ја прикажаната
порака.
Маршрутата се пресметува одново
со засметување на исклучениот
отсек на маршрутата.

Ако е активно динамичното водење
низ маршрутата, целата сегашна
сообраќајна ситуација којашто ја
прима Инфозабавниот систем
преку TMC се вклучува во
пресметувањето на маршрутата.
Маршрутата се предлага земајќи
во обѕир сите сообраќајни
проблеми или ограничувања
според претходно поставените
критериуми (на пр. "shortest
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route"(најкраток пат), "avoid
freeways" (избегнување на
автопати) итн.).
Во случај на сообраќаен проблем
(на пр. застој во сообраќајот,
затворање на пат) на маршрутата
по којашто се вози, се прикажува
порака и се дава звучна порака што
укажува на природата на
проблемот. Возачот може да
одлучи дали ќе вози околу
сообраќајниот проблем додавајќи
ја предложената промена до
маршрутата или дали ќе продолжи
низ сообраќајниот проблем.
Исто така се известува за блиски
сообраќајни проблеми ако
водењето низ маршрутата не е
активно.
Ако водењето низ маршрутата е
активно, системот постојано
проверува, врз основа на
сообраќајните информации, дали
подобро би било да се пресмета
маршрутата повторно или да се
оди по алтернативна маршрута
земајќи ја предвид актуелната
сообраќајна ситуација.
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Активирањето и деактивирањето
на динамичкото водење низ
маршрутата, како и критериумите
за пресметување на маршрутата и
другите поставки за навигација, се
вршат во изборникот Navigation
options (опции на навигацијата),
видете во поглавјето
„Водење“ 3 209.

Можното доцнење поради
сообраќаен проблем пресметано
од Инфозабавниот систем е
засновано врз податоците кои ги
прима системот преку моментално
наместената RDS-TMC станица.
Фактичкото доцнење може да биде
поинакво од пресметаното.

Карти
Сите податоци за картата што се
потребни за користење на
системот за навигација се зачувани
на SD-картичка обезбедена со
Инфозабавниот систем.

SD-картичка за карта

Динамичното водење низ
маршрутата работи само ако
сообраќајните информации се
примаат преку RDS-TMC системот
за сообраќајни информации.

Читачот на SD-картички на
Инфозабавниот систем може да ја
чита само SD-картичката дадена
посебно за употреба со системот
за навигација на возилото. Читачот
на SD-картичката не може да чита
никакви други SD-картички.
Поради датумот на продукција на
податоците за картата на SDкартичката, некои нови патишта
можеби не се вклучени, или некои

имиња и патишта може да се
разликуваат од оние што се во
употреба во времето на
продуцирање на картата.
За да нарачате дополнителни SDкартички или надградба на
податоците на картата,
контактирајте со вашиот сервисен
партнер на Chevrolet.
Замена на SD-картичка за карта,
видете подолу.
Важни информации за ракување
со SD-картичката

Внимание
Никогаш не користете SDкартичка што е напукната,
деформирана или лепена со
лента. Така може да ја оштетите
опремата.

Инфозабавнен систем
■ Ракувајте грижливо со SDкартичката. Никогаш не ги
допирајте металните контакти.
■ Не користете никаков
традиционален чистач, бензин,
разредувач или антистатички
спреј.
■ Ако треба да ја исчистите SDкартичката, користете мека крпа.
■ Не виткајте ја SD-картичката. Не
користете SD-картичка што е
свиткана или напукната.
■ Не ставајте никаква налепница и
не пишувајте ништо на ниедна од
површините.
■ Не чувајте ја SD-картичката на
локации изложени на директна
сончева светлина или на високи
температури или влажност.
■ Секогаш ставајте ја SDкартичката во нејзиното
пакување кога не се користи.

Замена на SD-картичка за
карта
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Вметнување на SD-картичката

Отворот за SD-картичката се наоѓа
под капакот на централната
конзола.
Отстранување на SD-картичката

Турнете ја внимателно SDкартичката со пресечениот раб на
левата страна (видете ја сликата
погоре) во отворот за SD-картичка
додека картичката не се вовлече.
Притиснете ја вметнатата SDкартичка за да ја отклучите, а потоа
внимателно извлечете ја SDкартичката од отворот за SDкартичка.

Забелешка
SD-картичката и отворот за SDкартичката мора секогаш да се
чисти и суви.
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Преглед на симболите

Инфозабавнен систем
Бр. Објаснување

Бр. Објаснување

1

Тековна позиција (карта)

17 Отворена листа

2

Дестинација

18 Затворена листа

3

Тековна позиција (список на
маршрути)

19 Трговски центар

4

не е достапно

5

не е достапно

6

Магла

7

Работи на патот

8

Лизгав коловоз

9

Смог

10 Снег
11 Бура
12 Внимание/предупредување
13 Затворени патишта
14 Густ сообраќај
15 Застој во сообраќајот
16 Тесни ленти

20 Пат со патарина
21 Туристички информации
22 Знаменитост
23 Спорт и слободно време
24 Излегување за забава
25 Музеј
26 Изнајмување автомобили
27 Патни информации
28 Рекреативна активност
29 Пружање услуги
30 Банкомат
31 Автобуска станица
32 Место за кампување
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Инфозабавнен систем
Бр. Објаснување

Бр. Објаснување

Бр. Објаснување

33 Аптека

48 Паркирање на периферија (а
потоа до градот со јавен
превоз)

62 Гаража

34 Кино
35 Аеродром
36 Луна парк

49 Паркиралиште на повеќе
катови

37 City (град)

50 Бензинска пумпа

38 Банка

51 Бензинска станица со
придружни услуги

39 Сообраќајна порака
40 Траект
41 Граница
42 Тунел
43 Трафика
44 Супермаркет
45 Хотел/мотел
46 Излез на автопатот
47 Паркиралиште

52 Ресторан
53 Тоалет
54 Историски споменик
55 Болница
56 Ургентен центар
57 Полиција
58 Пристаниште
59 Планински премин
60 Јавно место
61 Во врска со автомобилот

63 Гробишта
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Препознавање говор
Општи информации
Препознавањето говор на
Инфозабавниот систем
овозможува да ракувате со разни
функции на системот за навигација
(само Navi 900, вклучително
функциите на аудио системот) и на
телефонскиот портал со говор.
Препознава наредби и бројчени
низи независно од говорникот.
Наредбите и бројчените низи може
да се изговараат без говорна пауза
меѓу одделните зборови.
Може да сочувувате адреси на
дестинации, радио станици и
телефонски броеви назначувајќи
име по свој избор (говорна ознака).
Користејќи ги тие имиња, подоцна
може да ја одредите адресата на
дестинациајта за следно патување,
да изберете радио станица или да
поставите телефонска врска.
Во случај на неправилна работа
или наредба, препознавањето
говор ви дава визуелен и/или
акустичен сигнал и бара повторно

да ја внесете саканата наредба.
Освен тоа, препознвањето говор ги
потврдува важните наредби и
поставува дополнителни
прашања, ако е потребно.
За да се обезбеди дека
разговорите во возилото не водат
до ненамерно активирање на
системските функции,
препознавањето говор не почнува
додека не се активира.

Важни забелешки за
поддршката за јазици

■ Сите јазици за екранот на
Инфозабавниот систем не се
достапни и за препознавањето
говор.
■ Сите јазици достапни за
препознавањето говор на
телефонскиот портал не се
достапни и за препознавањето
говор на системот за навигација
(вклучително функциите на
аудио системот).
■ Препознавањето говор на
телефонскиот портал: ако
моментално избраниот јазик за

екранот не е поддржан од
препознавањето говор, треба да
ги внесувате говорните наредби
на англиски.
За да можете да ги внесувате
говорните наредби на англиски,
прво треба да го активирате
главниот изборник на телефонот
со притискање на копчето
PHONE на Инфозабавниот
систем, а потоа да го активирате
препознавањето говор на
телефонскиот портал со
притискање на копчето w на
воланот.
■ Препознавање говор на
системот за навигација: ако
моментално избраниот јазик за
екранот не е поддржан од
препознавањето говор, тоа нема
да биде достапно.
Во тој случај, треба да изберете
друг јазик за екранот ако сакате
да го контролирате
Инфозабавниот систем со
говорни наредби.
Притиснете го копчето CONFIG,
изберете ја ставката Languages

Инфозабавнен систем
(Јазици) и потоа изберете, на пр.
English.
Бидејќи англискиот јазик е еден
од јазиците поддржан од
препознавањето говор на
системот за навигација,
препознавањето говор ќе биде
достапно.
Забелешка
Ако го смените јазикот прикажан
на екранот на Инфозабавниот
систем, сите имиња моментално
доделени на претходно
поставените станици и/или
одредишни адреси ќе се
избришат.

Контрола на телефонот
Активирање на
препознавањето говор

За да го активирате
препознавањето говор на
телефонскиот портал, притиснете
го копчето w на воланот. Додека
трае дијалогот, се исклучува звукот
на активниот аудио извор и
вклучувањето за сообраќајни вести
е откажано.

Прилагодување на гласноста
за гласовниот излез
Вртете го копчето за гласност на
Инфозабавниот систем или
притискајте го копчето + или ― на
воланот.

Откажување дијалог

Има разни можности за
деактивирање на препознавањето
говор или откажување дијалог:
■ Притиснете го копчето x на
воланот.
■ Кажете "Cancel (Анулира)".

225

■ Не внесувајте (не кажувајте)
никакви наредби некое време.
■ По третата непрепознаена
наредба.

Ракување

Со помош на препознавањето
говор со мобилниот телефон може
да се ракува многу практично со
глас. Доволно е да се активира
препознавањето говор и да се
внесе (каже) саканата наредба.
Откако ќе се внесе наредба,
Инфозабавниот систем води низ
дијалогот со соодветни прашања и
одговори за да се постигне
саканото дејство.

Главни наредби

Откако ќе се активира
препознавањето говор, краток тон
сигнализира дека препознавањето
говор очекува внесување.
Достапни главни наредби:
■ "Dial (Врти број)"
■ "Call (Повикува)"
■ "Redialing (Врти број одново)"
■ "Save (Зачувува)"
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"Delete (Бриши)"
"Directory (Именик)"
"Pair (Пар)"
"Select device (Избира уред)"
"Voice feedback (Звучен фидбек)"

Команди што се често достапни
■ "Help (Помош)": дијалогот се
прекинува и се набројуваат сите
наредби што се достапни со
моменталната функција.
■ "Cancel (Анулира)":
препознавањето говор се
деактивира.
■ "Yes (Да)": се активира
соодветно дејство, зависно од
контекстот.
■ "No (Не)": се активира соодветно
дејство, зависно од контекстот.
Внесување телефонски број
По наредбата "Dial (Врти број)",
препознавањето говор бара
внесување број.

Телефонскиот број треба да се
изговори со нормален глас, без
вештачки паузи меѓу поединечните
бројки.
Препознавањето работи најдобро
ако се прави пауза од најмалку
половина секунда по секои три до
пет бројки. Инфозабавниот систем
потоа ги повторува препознаените
бројки.
Потоа може да внесете
понатамошни бројки или следниве
наредби:
■ "Dial (Врти број)": внесеното се
прифаќа.
■ "Delete (Бриши)": последниот
внесен број или последната
внесена група бројки се брише.
■ "Plus (Плус)": се внесува
претставка "+" за повик во
странство.
■ "Verify (Потврдува)": внесеното
се повторува од гласовниот
излез.
■ "Asterisk (Ѕвездичка)": Се
внесува ѕвездичка "*".

■ "Hash (Тараба)": Се внесува
тараба "#".
■ "Help (Помош)"
■ "Cancel (Анулира)"
Максималната должина на
внесениот телефонски број може
да биде 25 бројки.
За да можете да упатите повик во
странство, може да го кажете
зборот "Плус" (+) на почетокот на
бројот. Плусот овозможува да
упатите повик од која било земја не
знаејќи го префиксот за повици што
се упатуваат во странство од таа
земја. Потоа кажете го саканиот
повикувачки број на земјата.
Пример за дијалог
Корисник: "Dial (Врти број)"
Гласовен излез: "Please, say the
number to dial (Ве молиме
изговорете го бројот за да се
повика)"
Корисник: "Plus (Плус) Four
(Четири) Nine (Девет)"
Гласовен излез: "Plus (Плус) Four
(Четири) Nine (Девет)"
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Корисник: "Seven (Седум) Three
(Три) One (Еден)"
Гласовен излез: "Seven (Седум)
Three (Три) One (Еден)"
Корисник: "One (Еден) One (Еден)
Nine (Девет) Nine (Девет)"
Гласовен излез: "One (Еден) One
(Еден) Nine (Девет) Nine (Девет)"
Корисник: "Dial (Врти број)"
Гласовен излез: "The number is
being dialled (Бројот се набира)"

Гласовен излез: "Please, say the
nametag to call (Ве молам
изговорете ја етикетата на името
за да се повика)"
Корисник: <Име>
Гласовен излез: "Do you want to call
<Michael>? (Сакате да се јавите на
<Мајкл>?)"
Корисник: "Yes (Да)"
Гласовен излез: "The number is
being dialled (Бројот се набира)"

Внесување име
Користејќи ја наредбата "Call
(Повикува)", се внесува
телефонски број што е сочуван во
именикот под некое име (говорна
ознака).
Достапни наредби:
■ "Yes (Да)"
■ "No (Не)"
■ "Help (Помош)"
■ "Cancel (Анулира)"
Пример за дијалог
Корисник: "Call (Повикува)"

Почнување втор повик
Може да се почне втор повик за
време на телефонски разговор. За
таа цел, притиснете го копчето w.
Достапни наредби:
■ "Send (Праќа)": активирање на
рачно DTMF (бирање со тон),
на пр. за говорна пошта или
телефонско банкарство.
■ "Send nametag (Праќа етикета на
име)": активирање на DTMF
(бирање со тон) со внесување
име (говорна ознака).
■ "Dial (Врти број)"
■ "Call (Повикува)"
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■ "Redialing (Врти број одново)"
■ "Help (Помош)"
■ "Cancel (Анулира)"
Пример за дијалог
Корисник: <ако е во тек телефонски
разговор: притиснете го копчето w
>
Корисник: "Send (Праќа)"
Гласовен излез: "Please, say the
number to send. (Ве молам
изговорете го бројот за да се
испрати.)"
(за внесување број, видете го
примерот за дијалог за Внесување
телефонски број)
Корисник: "Send (Праќа)"
Redialing (Врти број одново)
Последниот биран број се бира
повторно со наредбата "Redialing
(Врти број одново)".
Зачувување
Со наредбата "Save (Зачувува)" се
зачувува телефонски број во
именикот под некое име (говорна
ознака).
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Внесеното име мора да се повтори
еднаш. Висината и изговорот мора
да бидат колку е можно
поидентични за двете внесувања
на името, инаку препознавањето
говор ќе го отфрли внесувањето.
Во именикот може да се зачуваат
најмногу 50 говорни ознаки.
Говорните ознаки зависат од
говорникот, т.е. само лицето што
снимило говорна ознака може да ја
отвори.
За да се избегне прекин на
снимањето на сочувано име, треба
да се остави куса пауза по барање
внес.
За да може да се користи
говорната ознака независно од
локацијата, т. е. и од други земји,
сите телефонски броеви треба да
се внесуваат со знакот "плус" и
повикувачкиот број на земјата.
Достапни наредби:
■ "Save (Зачувува)": внесеното се
прифаќа.
■ "Verify (Потврдува)": се
повторува последниот внес.

■ "Help (Помош)"
■ "Cancel (Анулира)"
Пример за дијалог
Корисник: "Save (Зачувува)"
Гласовен излез: "Please, say the
number to save (Ве молам
изговорете го бројот за да се
зачува)"
(за внесување број, видете го
примерот за дијалог за Внесување
телефонски број)
Корисник: "Save (Зачувува)"
Гласовен излез: "Please, say the
nametag to save (Ве молам
изговорете ја етикетата на името
за да се зачува)"
Корисник: <Име>
Гласовен излез: "Please, repeat the
nametag to confirm (Ве молам да ја
проверите етикетата на името за
да се одобри)"
Корисник: <Име>
Гласовен излез: "Saving the
nametag (Зачувување на етикетата
на името)"

Бришење
Претходно сочувана говорна
ознака се брише со наредбата
"Delete (Бриши)".
Достапни наредби:
■ "Yes (Да)"
■ "No (Не)"
■ "Help (Помош)"
■ "Cancel (Анулира)"
Слушање на зачуваните имиња
Гласовен излез на сите зачувани
имиња (говорни ознаки) се почнува
со наредбата "Directory (Именик)".
Наредби достапни при гласовниот
излез на говорните ознаки:
■ "Call (Повикува)": се избира
телефонскиот број на
последната прочитана говорна
ознака.
■ "Delete (Бриши)": се брише
записот на последната
прочитана говорна ознака.
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Зачувување мобилен телефон во
листата уреди или негово
бришење
Со наредбата "Pair (Пар)" мобилен
телефон може да се зачува или
избрише од листата уреди на
телефонскиот портал 3 231.
Достапни наредби:
■ "Add (Додава)"
■ "Delete (Бриши)"
■ "Help (Помош)"
■ "Cancel (Анулира)"
Пример за дијалог
Корисник: "Pair (Пар)"
Гласовен излез: "Do you want to add
or delete a device? (Сакате да
додадете или да бришете уред?)"
Корисник: "Add (Додава)"
Гласовен излез: "Using the pair
function in the external device, enter
<1234> to pair. (Користејќи ја
функцијата за спојување на
надворешниот уред, внесете
<1234> за да споите.)"

Гласовен излез: "Do you want to pair
the device? (Сакате да го спарите
уредот?)"
Корисник: "Yes (Да)"
Гласовен излез: "The device is
connected as the number
<device_number>" (Уредот е
поврзан како број (број на уредот))
Избирање мобилен телефон од
листата уреди
Со наредбата "Select device
(Избира уред)" може да се избере
мобилен телефон од листата уред
за поставување врска Bluetooth.
Пример за дијалог
Корисник: "Select device (Избира
уред)"
Гласовен излез: "Please, say a
device number to select (Ве молам
кажете еден број на уредот за да се
избере)"
Корисник: <број на уредот>
Гласовен излез: "Do you want to
select the device number
<device_number>? (Сакате да го
изберете <уредот број>...?)"
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Корисник: "Yes (Да)"
Гласовен излез: "Do you want to pair
the device? (Сакате да го спарите
уредот?)"
Корисник: "Yes (Да)"
Гласовен излез: "One moment.
(Момент.)The system searches for
the selected device (Системот го
пребарува избраниот уред)"
Гласовен излез: "Device number
<dev_num> is selected (Избран е
<уредот број>...)"
Voice feedback (Звучен фидбек)
На секое говорно внесување се
одговара или се дава коментар од
страна на Инфозабавниот систем
со гласовен излез што е
приспособен на ситуацијата.
За да го вклучите или исклучите
гласовниот излез, внесете "Voice
feedback (Звучен фидбек)" или
притиснете го копчето w.
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Телефон
Општи информации
Телефонскиот систем (ако го има)
ви овозможува да разговарате на
мобилен преку микрофонот и
звучниците на возилото, како и да
ракувате со најважните функции на
мобилниот преку Инфозабавниот
систем во возилото. За да можете
да го користите телефонскиот
систем, мобилниот телефон треба
да е поврзан со него преку
Bluetooth.
Со телефонскиот систем може да
се ракува и преку системот за
препознавање говор.
Секој мобилен телефон не ги
поддржува сите функции на
телефонскиот систем. Можните
функции на телефонот зависат од
односниот мобилен и од
операторот. Ќе најдете повеќе
информации за ова во упатството
за употреба на мобилниот, или
распрашајте се за нив кај својот
оператор.

Важни информации за
ракувањето и безбедноста во
сообраќајот
9 Предупредување
Мобилните телефони имаат
дејства врз Вашата средина. Од
оваа причина се подготвиле
безбедносни прописи и
директиви. Треба да бидете
запознати со поврзаните
директиви пред да ја користите
функцијата за телефон.

9 Предупредување
Употребата на уредот за
разговор без раце додека
возите може да биде опасна
зашто Вашата концентрација се
намалува кога телефонирате.
Паркирајте го Вашето возило
пред да го користите уредот за
разговор без раце. Почитувајте
ги условите на државата во
којашто се наоѓате во моментов.

Не заборавајте да ги следите
посебните прописи кои важат во
конкретни предели и секогаш
исклучувајте го мобилниот
телефон ако употребата на
мобилни телефони е забранета,
ако мобилниот телефон
предизвикува пречење или ако
дојде до опасни ситуации.

Bluetooth

Телефонскиот систем го
поддржува профилот Bluetooth
Handsfree Profile V. 1.5 и има
карактеристики во согласност со
Bluetooth Special Interest Group
(SIG).
Повеќе информации за техничките
карактеристики може да најдете на
интернет на
http://www.bluetooth.com.
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Ракување со препознавањето
говор
Не користете го препознавањето
говор во итни ситуации бидејќи при
поголем стрес гласот може да ви се
смени до толку што нема да може
да се препознае доволно за да се
воспостави саканата врска
доволно бргу.

Контролни елементи

Најважните контролни елементи
специфични за телефонот се
следниве:
Копче y\ @: отворање на главниот
изборник за телефонот.
Контроли во воланот:
q, w: прифаќање повик,
активирање на препознавањето
говор.
n, x: завршување/одбивање
повик, исклучување на
препознавањето говор.
Со телефонскиот систем може да
се ракува и преку препознавањето
говор 3 224.

Поврзување
Телефонскиот систем се вклучува
и исклучува со палењето. Кога
палењето е исклучено, може да го
вклучувате и исклучувате
телефонскиот систем со
Инфозабавниот систем.
Мобилен телефон и телефонскиот
систем може да се поврзат преку
Bluetooth. За таа цел, мобилниот
телефон мора да поддржува
Bluetooth.
За да може да се постави врска
Bluetooth, телефонскиот систем
мора да е вклучен и Bluetooth да е
активно.
За информации за функцијата
Bluetooth на Вашиот мобилен
телефон, видете во упатството за
употреба за него.

Поврзување Bluetooth
Bluetooth е радио стандард за
безжично поврзување на, на
пример, телефон со други уреди.
Може да се пренесуваат
информации како именикот,
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списоците со повици, името на
операторот и јачината на сигналот.
Функционалноста може да се
ограничува зависно од видот
телефон.
За да може да се постави
поврзување Bluetooth со
телефонскиот систем, функцијата
Bluetooth на мобилниот телефон
треба да е активирана и телефонот
треба да е поставен на "видлив". За
повеќе информации видете во
упатството за употреба на
мобилниот телефон.

Изборник Bluetooth
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Притиснете го копчето CONFIG.
Одберете го Phone settings
(поставки на телефонот) а потоа
Bluetooth.
Активирање на Bluetooth
Ако функцијата Bluetooth на
телефонскиот систем е
деактивирана: ставете го Activation
(активирање) на On (вклучување) и
потврдете ја следната порака.
Листа уреди
Кога со телефонскиот систем за
првпат ќе се поврзе мобилен
телефон преку Bluetooth, тој ќе се
зачува во листата уреди.

Најмногу 5 мобилни телефони
може да се зачуваат во листата
уреди.

Поврзување мобилен
телефон првпат

Кога ќе се додаде мобилен
телефон како уред за користење
без раце, корисникот може да
упатува или прима повици и да
користи други функции преку
телефонскиот систем. Опсегот на
достапните функции зависи од
мобилниот телефон. Додека е
поврзан со телефонскиот систем,
со мобилниот телефон може да се
ракува како и обично. Имајте
предвид дека батеријата на
мобилниот може да се троши
побрзо од обично поради
активноста на поврзувањето
Bluetooth заедно со нормалната
работа на мобилниот.

Изберете го Add device (Handsfree)
(додавање на уред (разговор без
раце)). Се прикажува шифрата за
Bluetooth што треба да се внесе во
мобилниот телефон.
Забелешка
Само 5 уреди може да се спарени
во даден момент со системот. Ако
треба да се спари дополнителен
уред, првин треба да се избрише
некој постоен уред.
Телефонскиот систем сега може да
се открие од други уреди со
Bluetooth.

Инфозабавнен систем
Штом мобилниот телефон ќе го
открие телефонскиот систем,
шифрата за Bluetooth може да се
внесе во мобилниот.

Штом телефонскиот систем ќе го
открие мобилниот телефон,
поставувањето на поврзувањето
може да се потврди.
Мобилниот телефон се внесува во
листата уреди и со него може да се
ракува преку телефонскиот
систем.

Менување на шифрата за Bluetooth
Првиот пат кога се поставува
поврзување Bluetooth со
телефонскиот систем, се
прикажува основната шифра. Оваа
основна шифра може да се смени
кога било. Поради безбедносни
причини, мора да се користи
четирицифрена случајно избрана
шифра за спарување на уредите.

Изберете го Change Bluetooth code
(менување на Bluetooth шифрата).
На прикажаниот изборник,
изменете ја моменталната шифра
за Bluetooth и прифатете ја
изменетата шифра со OK (во ред).
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Поврзување мобилен телефон
сочуван во листата уреди

Изберете го саканиот мобилен
телефон, па изберете ја опцијата
Select (одбирање) од прикажаниот
изборник.
Штом телефонскиот систем ќе го
открие мобилниот телефон,
поставувањето на поврзувањето
може да се потврди.
Со мобилниот телефон може да се
ракува преку телефонскиот
систем.
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Забелешка
Ако уредот не успее да се поврзе,
проверете дали уредот го
наведува телефонскиот систем
на возилото. Ако не го наведува,
избришете го уредот од листата
уреди и поврзете го повторно како
нов уред.
Отстранување мобилен телефон
од листата уреди
Изберете го саканиот мобилен
телефон од листата уреди. Од
прикажаниот изборник, изберете
Delete (бришење) и потврдете ја
следната порака.
Прилагодување на тонот за
ѕвонење
За да ги смените карактеристиките
на тонот за ѕвонење:
Притиснете го копчето CONFIG.
Одберете го Phone settings
(поставки на телефонот) а потоа
Ring tone (тон на ѕвонењето).
Одберете ја саканата опција.
За да ја смените гласноста на тонот
за ѕвонење:

Додека телефонот ѕвони, вртете го
копчето m на Инфозабавниот
систем или притискајте ги
копчињата + / - на воланот.
Ресетирање на мобилниот
телефон на фабричките поставки
Одберете го Phone settings
(поставки на телефонот) а потоа
Restore factory settings (враќање на
фабричките поставки).

Ракување
Вовед

Штом ќе се постави поврзување
преку Bluetooth меѓу мобилниот
телефон и Инфозабавниот систем,
преку него може да ракувате со
многу функции на мобилниот
телефон.
Преку Инфозабавниот систем
можете, на пр., да поставите врска
со телефонски броеви зачувани во
мобилниот телефон или да ги
менувате телефонските броеви.

Забелешка
Во режимот за разговор без раце
ракувањето со мобилниот
телефон и понатаму ќе биде
возможно, на пр. примање на
повик или дотерување на
гласноста.
Откако ќе се псотави поврзување
меѓу мобилниот телефон и
Инфозабавниот систем,
податоците од мобилниот телефон
се пренесуваат во системот. Тоа
може да потрае, зависно од
моделот на телефонот. Во тој
период, ракувањето со мобилниот
телефон преку Инфозабавниот
систем е можно само до некаде.
Не секој телефон ги поддржува
сите функции на телефонскиот
систем. Затоа, со некои телефони
се можни разлики во опсегот на
функции опишани тука. За повеќе
информации, видете во упатството
за соодветниот адаптер за
телефонот.

Инфозабавнен систем
Местење на гласноста за
ракувањето без раце

Вртете го копчето m на
Инфозабавниот систем или
притискајте ги копчињата + / - на
воланот.

Неколку опции за бирање
телефонски броеви, користење на
именикот и листите со повици.

Рачно внесување број

Бирање телефонски број

При активен главен изборник на
телефонот, притиснете го копчето
MENU за да го отворите
изборникот за ракување со
телефон.

Изберете Enter number (внесување
број), а потоа внесете ја саканата
низа бројки.
Изберете y за да почне бирањето.
Може да се префрлите во
изборникот на именикот избирајќи
z.

Именик
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Откако ќе се воспостави
поврзување, именикот се
споредува со именикот во
привремената меморија, под услов
да се работи за истата SIMкартичка или истиот телефон. Во
тој период, само новододадените
записи не се прикажуваат.
Ако SIM-картичката или телефонот
се различни, именикот повторно се
вчитува. Тоа може да потрае
неколку минути, зависно од
моделот на телефонот.
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Листи со повици

Избирање телефонски број од
именикот

Изберете го Phone book (адресар).
Од прикажаниот изборник,
изберете ја саканата прва буква за
да почне селекција на записите од
именикот што сакате да се
прикажат.

Забелешка
Внесовите во телефонскиот
именик се пренесуваат како што
се пренесуваат од мобилниот
телефон. Претставувањето и
редоследот на внесовите во
телефонскиот именик можат да се
разликуваат на екранот на
системот за Инфозабава и на
екранот на мобилниот телефон.
Откако ќе ја извршите селекцијата:
изберете го саканиот запис во
именикот за да се прикажат
броевите сочувани за тој запис.
Изберете го саканиот број за да
почне бирањето.

Преку изборникот Call lists (списоци
на повици) корисникот може да ги
прегледува дојдовните, појдовните
и пропуштените повици и да ги
бира релевантните броеви. За да
почне бирањето: изберете ја
саканата листа повици, па запис од
листата и, конечно, саканиот
телефонски број.

Дојдовен повик

Кога има дојдовен повик, се
прикажува изборник за прифаќање
или одбивање на јавувањето.
Изберете ја саканата опција.

Инфозабавнен систем
Функции за време на
телефонски повик

Ако моментално имате јавување,
притиснете го MENU за да
отворите подизборник.
Разни опции се достапни, зависно
од ситуацијата и опсегот функции
на мобилниот телефон:
■ Hang up (затворање на
телефонот): прекинување на
телефонската врска.
■ Call number (повикување на
број): внесете телефонски број
за да упатите втор повик или да
изведете DTMF (бирање со тон),
на пр. за говорна пошта или
телефонско банкарство.
■ Detach call (одделување на
повикот): прекин на врската со
конференциски учесник во
телефонска конференција.
■ Merge calls (спојување на
повици): спојување на два повика
кога има повеќе активни повици.

■ Switch calls (префрлување меѓу
повиците): префрлување меѓу
повиците ако има повеќе повици.
■ Mute call (стишување на
повикот): исклучување на звукот
на повикот.

Мобилни телефони и ЦБ
радио опрема
Упатства за инсталирање и
инструкции за ракување

Мора да се придржува кон
Опеловите упатства за
инсталирање и инструкциите за
ракување од производителот на
мобилниот телефон и на уредот за
разговор без употреба на раце кога
се инсталира и се ракува со
мобилен телефон.
Неспроведувањето може да ја
поништи сообраќајната дозвола на
возилото (директива на ЕУ 95/54/
EС).
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Предуслови за функционирање
без проблеми:
■ Професионално вградена
надворешна антена за да се
добие најголемиот можен опсег,
■ Максимална снага на
предавателот е 10 вати,
■ За монтирање на телефонот на
згодно место, имнајте ја предвид
соодветната забелешка 3 50.
Побарајте совет за
предопределените точки за
вградување на надворешната
антена или на држачот на
опремата и за начините на
користењето на уреди со
предавателска снага поголема од
10 вати.
Употребата на додатокот за
разговор без употреба на раце без
надворешна антена со
стандардите за мобилни
телефони GSM 900/1800/1900 и
UMTS се дозволува само ако
максималната снага на
предавателот на мобилниот
телефон е 2 вати за GSM 900 или
1 ват за другите видови.

238

Инфозабавнен систем

Од безбедносни причини не го
употребувајте телефонот додека
возите. Дури и употребата на уред
за разговор без употреба раце
може да Ви го одземе вниманието
додека возите.

9 Предупредување
Ракувањето со радио опреми и
мобилни телефони кои не ги
исполнуваат горенаведените
стандадри за мобилни
телефони, се дозволува само со
употребата на антена сместена
надвор од возилото.

Внимание
Мобилните телефони и радио
опремите може да доведат до
неисправности во
електрониката на возилото кога
со нив се ракува внатре во
возилото без надворешна
антена, освен ако не се
почитуваат горенаведените
прописи.

Контрола на климатизацијата

Контрола на
климатизацијата
Системи за контрола на
климатизацијата ....................... 239
Отвори за проветрување ......... 247
Одржување ............................... 248

Системи за контрола
на климатизацијата
Систем за греење и
проветрување
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Температурата

Дотерајте ја температурата со
вртење на копчето.
црвено
= топло
сино
= студено
Греењето нема да биде целосно
ефективно додека не ја достигне
работната температура моторот.

Распределба на воздухот

Контроли за:
■ Температурата
■ Распределба на воздухот
■ Брзината на вентилаторот
■ Одмаглување, одмрзнување
■ Греење на задното стакло

Одбирајте одвод за воздух со
притиснување на копчињата.
L = кон пределот на главата и
пределот на нозете
K = кон пределот на нозете
M = кон пределот на главата преку
подвижните отвори за
проветрување
J = кон шофершајбната и
пределот на нозете
На одбраната поставка укажува
сијаличка во копчето.

Брзината на вентилаторот

Дотерајте го протокот на воздухот
со префрлување на вентлаторот
на саканата брзина.
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Одмаглување и
одмрзнување V

■ Вклучете го греењето на задното
стакло Ü.
■ Отворете ги страничните отвори
за проветрување по потреба и
насочете ги кон прозорците на
вратите.
Греење на задното стакло Ü 3 39.

Означување на поставките

На одбраните функции укажува
сијаличката на активираното
копче.

Систем за климатизација
■ Притиснете го копчето V:
вентилаторот автоматски се
префрлува на поголема брзина,
распределбата на воздухот се
насочува автоматски кон
шофершајбната,
■ Наместете ја контролата на
температурата на најтопло ниво.

9 Опасност
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.

Контроли за:
■ Температурата
■ Распределба на воздухот
■ Брзината на вентилаторот
■ Одмаглување и одмрзнување
■ Кружење на воздухот 4
■ Ладење n
■ Греење на задното стакло

Температурата

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

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

Одмаглување и одмрзнување
на прозорците V

Распределба на воздухот

Одбирајте одвод за воздух со
притиснување на копчињата.
L = кон пределот на главата и
пределот на нозете
K = кон пределот на нозете
M = кон пределот на главата преку
подвижните отвори за
проветрување
J = кон шофершајбната и
пределот на нозете
На одбраната поставка укажува
сијаличка во копчето.

Брзината на вентилаторот

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

■ Притиснете го копчето V:
вентилаторот автоматски се
префрлува на поголема брзина,
распределбата на воздухот се
насочува автоматски кон
шофершајбната,
■ Вклучете го ладењето n.
■ Наместете ја контролата на
температурата на најтопло ниво.
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■ Вклучете го греењето на задното
стакло Ü.
■ Отворете ги страничните отвори
за проветрување по потреба и
насочете ги кон прозорците на
вратите.
Забелешка
Ако се одбрани поставките за
одмаглување и одмрзнување,
Autostop ќе биде попречено.
Ако се одбрани поставките за
одмаглување и одмрзнување
додека моторот е во Autostop,
моторот автоматски ќе се запали
повторно.
Греење на задното стакло Ü 3 39.

Систем за кружење на
воздухот 4

Со режимот за кружење на
воздухот се ракува со копчето 4.

9 Предупредување
Возењето со режим за кружење
на воздухот за подолго време
може да Ве направи сонливи.
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Одвреме-навреме
префрлувајте се за режимот за
надворешен воздух за да
навлезе 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.

Ако веќе не е потребно ладење или
сушење, исклучете го системот за
климатизација за да заштедите
гориво. Кога е исклучен системот
за ладење, системот за контрола
на климатизацијата нема да бара
повторно палење на моторот за
време на Autostop.

Максимално ладење

Означување на поставките

На одбраните функции укажува
сијаличката на активираното
копче.

Електронски систем за
контрола на
климатизацијата

Ладење n

Со него се ракува со копчето n и
функционира само кога моторот и
вентилаторот работат.
Системот за климатизација лади и
суши кога надворешната
температура е малку над точката
на смрзнување. Затоа може да се
формира кондензација и да капе од
под возилото.

■ Притиснете го прекинувачот за
распределба на воздухот M.
■ Наместете ја контролата на
температурата на најстудено
ниво.
■ Наместете ја брзината на
вентилаторот на највисоко ниво.
■ Отворете ги сите отвори.

9 Опасност
Накратко отворете ги прозорците
за топлиот воздух да може да се
распрска брзо.
■ Вклучете го ладењето n.
■ Вклучете го системот за кружење
на воздухот 4.

Не спијте во такво возило во
коешто е вклучен системот за
климатизација или греење. Тоа
може да предизвика сериозна

Контрола на климатизацијата
повреда или смрт поради пад во
нивото на кислородот и/или
температурата на телото.

Контроли за автоматскиот режим:
AUTO
= автоматски
режим, сите
поставки освен
температурата ги
одбира системот
автоматски
Temperature
= претходно
одбирање на
саканата
температура

Следните функции може да се
дотераат рачно, со што се
исклучува автоматскиот режим:
Fan speed
= проток на
воздухот што се
одбира
MODE
= распределба на
воздухот што се
одбира
= одмаглување и
V
одмрзнување
X
= вклучување или
исклучување на
системот
= вклучување или
n
исклучување на
ладењето
= кружење на
4
воздухот
AQS
= сензор за
квалитет на
воздухот
Греење на задното стакло Ü 3 39.
Однапред одбраната температура
се регулира автоматски. Во
автоматскиот режим брзината на
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вентилаторот и распределбата на
воздухот автоматски го регулираат
протокот на воздухот.
Системот може рачно да се дотера
со употреба на контролите за
распределба на воздухот и брзина
на вентилаторот.

Секоја промена на поставките се
означува на Инфо-екранот за
неклоку секунди.
Активираните функции се
означуваат со сијаличката во
копчето.
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Системот за електронска контрола
на климатизацијата е целосно
функционален само кога работи
моторот.
Кај возилата опремени со ситем за
сопирање-поаѓање, притискањето
на копчето n на контролата на
климатизацијата го има следново
дејство:
■ Притискање еднаш (светлото
свети зелено): климатизацијата
работи во Еко-режим
■ Притискање двапати (светлото
свети жолто): климатизацијата
работи во удобен режим (со
нагласок на удобноста на
патниците; времето на
автоматското сопирање може да
биде намалено)
■ Притискање трипати:
климатизацијата е исклучена
По секое притискање на копчето
n, се појавува порака на екранот
како потврда на поставката.

Автоматски режим AUTO

Основна поставка за максимална
удобност:
■ Притиснете го копчето AUTO,
климатизацијата се активира
автоматски.
■ Отворете ги сите отвори за
проветрување.
■ Поставете ја претходно
одбраната температура
користејќи го левото вртливо
копче.

Регулирањето на брзината на
вентилаторот во автоматскиот
режим може да се измени во
изборникот Settings (поставки).
Приспособување на возилото кон
индивидуалните потреби 3 103
Сите отвори за проветрување се
активираат автоматски во
автоматскиот режим. Затоа
отворите за проветрување треба
секогаш да бидат отворени.

Претходно одбирање на
температурата

Контрола на климатизацијата
Наместете ја температурата на
саканата вредност со вртење на
копчето.
црвено
= топло
сино
= студено
Ако минималната температура е
наместена, системот за контрола
на климатизацијата работи со
максимално ладење.
Ако максималната температура е
наместена, системот за контрола
на климатизацијата работи со
максимално греење.
Забелешка
Ако температурата падне 2 °C или
повеќе додека моторот е во
Autostop, моторот ќе се запали
повторно автоматски.
Систем за сопирање-поаѓање
3 254.

Одмаглување и одмрзнување
на прозорците V

■ Притиснете го копчето V.
■ Температурата и распределбата
на воздохут се поставуваат
автоматски и вентилаторот
работи со поголема брзина.
■ За да се вратите на автоматскиот
режим: притиснете го копчето
V.
Вклучете го греењето на задното
стакло Ü.
Забелешка
Ако копчето V се притисне
додека работи моторот, Autostop
ќе биде попречено додека
повторно не се притисне
копчето V.
Ако копчето V се притисне кога
моторот е во Autostop, моторот ќе
се запали повторно автоматски.
Греење на задното стакло Ü 3 39.
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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 ќе го деактивира
автоматскиот режим.
Брзина на вентилаторот x

Свртете го десното вртливо копче.
Одбраната брзина на
вентилаторот се означува со
бројката на екранот.
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За да се вратите на автоматскиот
режим: Притиснете го копчето
AUTO.

K
M

Распределба на воздухот
MODE

L

= кон пределот на нозете
= кон пределот на главата
преку подвижните отвори
за проветрување
= кон пределот на главата
преку подвижните отвори
за проветрување и кон
пределот на нозете

Враќање на автоматската
распределба на воздухот:
Деактивирајте ја соодветната
поставка или притиснете го
копчето AUTO.

Ладење n

Притиснете го копчето MODE
еднаш или повеќе пати за саканото
дотерување. Поставката на
распределбата на воздухот се
означува на Инфо-екранот.
VL = кон шофершајбната,
пределот на главата и
пределот на нозете
VK = кон шофершајбната и
пределот на нозете

Се активира или деактивира со
копчето n.
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 веќе не е потребно ладење или
сушење, исклучете го системот за
климатизација за да заштедите
гориво. Кога е исклучен системот
за ладење, системот за контрола

на климатизацијата нема да бара
повторно палење на моторот за
време на Autostop.

Автоматско кружење на
воздухот

Автоматскиот систем за кружење
на воздухот има сензор за
влажноста на воздухот кој
автоматски се префрлува на
надворешен воздух ако влажноста
на внатрешниот воздух е
превисока.

Рачен режим за кружење на
воздухот 4

Со рачниот режим за кружење на
воздухот се управува со копчето
4.

9 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
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замаглат. Квалитетот на
воздухот во патничката кабина
се влошува, што може да
предизвика дремливост кај
патниците.

Сензор за квалитет на
воздухот AQS

Сензорот за квалитет на воздухот
го приметува лошиот воздух што
опкружува и се префрлува
автоматски на внатрешен воздух.

Дополнително греење
Греење на воздухот (само кај
возило на дизел)

Брзото греење е дополнителен
електричен грејач кој го загрева
побргу патничкиот простор.
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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.

Вклучување или исклучување
на системот X

Притиснувањето на копчето X ги
вклучува или исклучува сите
функции на системот за греење,
проветрување и ладење.

Основни поставки

Некои поставки може да се изменат
во изборникот Settings (поставки)
на Инфо-екранот.
Приспособување на возилото кон
индивидуалните потреби 3 103.

За да се отвори отворот, свртете го
тркалцето за местење на Y.
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За да се затвори отворот, свртете
го тркалцето за местење на 4.

9 Предупредување

Одржување
Довод на воздухот

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

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

Фиксни отвори за
проветрување
Дополнителни отвори за
проветрување се наоѓаат под
шофершајбната и прозорците на
вратите и во пределите на нозете.

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

Контрола на климатизацијата

Филтер за полен
Рачно контролиран филтер за
полен

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

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.

Сервис
За оптимални перформанси на
ладењето, се препорачува ситемот
за контрола на климатизацијата да

се проверува годишно, почнувајќи
три години по првата регистрација
на возилото.
■ Тестирање на функционалноста
и на притисокот
■ Функционирање на греењето
■ Проверка за протекување
■ Проверка на погонските ремени
■ Чистење на одводот на
кондензаторот и испарувачот
■ Проверка на перформансите
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Практични совети за
возење
Контрола над возилото
Не возете со изгаснат мотор
(освен за време на Autostop)

Многу уреди нема да
функционираат во таква ситуација
(на пр. серво уредот на
сопирачките, електронското
управување). Таквото возење е
опасно за Вас и за други. Сите
системи функционираат за време
на Autostop, но силата на серво
управувањето ќе биде
контролирано намалена, како и
брзината на возилото.
Систем за сопирање-поаѓање
3 254.

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 палења со полн гас.
■ Не го турирајте моторот.
■ Избегнувајте нагли застанувања
освен во случаи на опасност. Тоа
ќе овозможи Вашите сопирачки
да сопираат длабоко како што е
правилно.
■ Избегнувајте брзи поаѓања,
нагли забрзувања и
продолжително возење со
голема брзина за да се спречат
оштетувања на моторот и да се
штеди горивото.

Возење и ракување
■ Избегнувајте го забрзувањето со
полн гас во мала брзина.
■ Не влечете друго возило.

Положби на
прекинувачот за палење

0 = Исклучено палење
1 = Исклучено палење,
ослободена брава на воланот
2 = Вклучено палење, за мотор на
дизел: предзагревање
3 = Палење

Палење на моторот
Палење на моторот со
прекинувачот за палење

■ Свртете го клучот во
положбата 1, малку помрднете го
воланот за да се ослободи
бравата на воланот
■ Рачен менувач: притиснете го и
држете го куплунгот
■ Автоматски менувач: притиснете
го и држете го педалот на
сопирачката и поместете ја
рачката на менувачот во P или N
■ Не давајте гас
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■ Мотор на дизел: завртете го
клучот во положбата 2 за
предзагревање додека
контролната сијаличка ! не се
изгасне
■ Свртете го клучот во положбата
3 и отпуштете го кога ќе
проработи моторот
Пред да го запалите повторно или
за да го изгаснете моторот, вратете
го клучот на 0.
За време на Autostop, моторот
може да се запали со притискање
на педалата на кумплунгот.
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Палење на моторот со
копчето Start/Stop

■ Не давајте гас
■ Притиснете го копчето Start/Stop
и отпуштете го кога ќе проработи
моторот Зелената сијаличка ќе
светне штом ќе проработи
моторот
За да се изгасне моторот, повторно
притиснете го копчето.

За палење на моторот од режимот
за помошно напојување, нагазнете
го куплунгот (рачен менувач) или
педалот за сопирачките
(автоматски менувач) и притиснете
го копчето Start/Stop уште еднаш.

Гаснење на моторот

Притиснете го и држете го копчето
Start/Stop за 5 секунди без да го
нагазнете куплунгот или педалот
за сопирачките: Режимот за
напојување со вклучено палење е
активен. Зелената сијаличка во
копчето светнува. Во овој режим
сите електрични функции
функционираат и моторот на дизел
се предзагрева.
За палење на моторот од режимот
за напојување со вклучено
палење, нагазнете го куплунгот
(рачен менувач) или педалот за
сопирачките (автоматски менувач)
и притиснете го копчето Start/Stop
уште еднаш.

Притиснете го копчето Start/Stop
додека работи моторот и возилото
е во мирување за да се изгасне
моторот.
■ Електронскиот клуч мора да биде
внатре во возилото
■ Рачен менувач: притиснете ги
куплунгот и сопирачката
■ Автоматски менувач: притиснете
ја сопирачката и ставете ја
рачката на менувачот на P или
N (поради безбедносни причини,
палете го моторот во P)

Режим за помошно
напојување

Притиснете го копчето Start/Stop
еднаш без да го нагазнете
куплунгот или педалот за
сопирачките: Режимот за помошно
напојување е активен. Жолтата
сијаличка во копчето светнува. Во
овој режим бравата на воланот се
ослободува и функционираат
некои електрични функции.

Режим за напојување со
вклучено палење

Возење и ракување
Палење на возилото при
ниски температури

Забелешка
Не го ставајте далечинскиот
управувач во багажниот простор
или многу близу до Info-Display.

Ракување во хаварии

Ако или батеријата на
електронскиот клуч е слаба или
далечинскиот управувач е
неисправен, возачката врата може
да се заклучи или отклучи со
механичкиот клуч 3 22.
Механичкиот клуч може да ја
заклучи или отклучи само
возачката врата. Отклучување на
целото возило 3 25. Кај возилата со
систем за тревожење при кражба
алармот може да се активира кога
се отклучува возилото.
Деактивирање на алармот со
вклучување на палењето.
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Отворете го капакот во долниот
дел од држачот за чаши во
средишната конзола. Извлечете го
електронскиот клуч и вметнете го
во бравата.
Притиснете го копчето Start/Stop.
За да го изгаснете моторот,
притискајте го копчето Start/Stop
најмалку 2 секунди.
Заклучете ја возачката врата со
механичкиот клуч. Заклучување на
целото возило 3 25.
Оваа опција е наменета само за
хаварии. Побарајте помош од
автомеханичар.

Стартувањето на моторот без
дополнителни греачи е можно до
-27 °C. Потребно е моторно масло
со правилна вискозност, правилно
гориво, извршени сервиси и
доволно наполнет акумулатор. При
температури под -27 °C на
автоматскиот менувач му треба
период за загревање од околу 5
минути. Рачката на менувачот
треба да биде во положбата P.

Исклучување на
пребрзувањето
Доводот на гориво се затвора
автоматски за време на
пребрзувањето, т.е. кога возилото
се вози во некоја брзина но
педалот за гас е отпуштен.
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Систем за сопирањепоаѓање
Системот за сопирање-поаѓање
помага да се заштеди гориво и да
се намали испуштањето издувни
гасови. Кога дозволуваат условите,
го исклучува моторот штом
возилото е во мала брзина или е
сопрено, на пр. на семафор или во
сообраќаен метеж. Го пали
моторот автоматски штом ќе се
отпушти куплунгот. Сензорот за
акумулаторот обезбедува Autostop
да се врши само ако акумулаторот
е доволно полн за повторно
палење.

Активирање

Системот за сопирање-поаѓање е
достапен штом ќе се запали
моторот, возилото ќе појде и
условите како што се опишани
подолу во овој дел се исполнети.

Деактивирање

Autostop

Ако возилото оди со мала брзина
или е сопрено, вклучете го Autostop
на следниов начин:
■ Притиснете ја педалата за
куплунг
■ Ставете го менувачот во лер
■ Отпуштете ја педалата за
куплунг
Моторот ќе се изгасне, а палењето
останува вклучено.

Исклучете го системот за
сопирање-поаѓање со притискање
на копчето ECO. Исклучувањето е
прикажано со гасење на
сијаличката во копчето.

Autostop е покажано на
вртежомерот со иглата во положба
AUTOSTOP.

Возење и ракување
За време на Autostop, греењето и
сопирачките остануваат активни.

Внимание
Серво управувањето може да се
намали за време на Autostop.
Услови за Autostop
Системот за сопирање-поаѓање
проверува дали се исполнети сите
услови.
■ Системот за сопирање-поаѓање
не е исклучен рачно
■ багажникот е целосно затворен
■ возачката врата е затворена или
безбедносниот ремен на возачот
е прицврстен
■ акумулаторот е полн и во добра
состојба
■ моторот е загреан
■ температурата на течноста за
ладење на моторот не е
превисока

■ температурата на издувните
гасови од моторот не е
превисока, на пр. по возење со
големо оптоварување на
моторот
■ околната температура не е
прениска
■ системот за контрола на
климатизацијата дозволува
Autostop
■ вакуумот на сопирачката е
доволен
■ функцијата за самочистење на
филтерот за дизелски честички
не е вклучен
■ возилото е поместено од
последното Autostop
Инаку, Autostop е попречено.
Околна температура блиску до
точката на мрзнење може да го
попречи Autostop.
Одредени поставки на системот за
контрола на климатизацијата може
да го попречат Autostop. Видете во
поглавјето за контрола на
климатизацијата за повеќе детали.
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Веднаш по возење по автопат,
Autostop може да биде попречено.
Разработување на новото возило
3 250.
Заштита од празнење на
акумулаторот
За да обезбедите сигурно палење
на моторот, вградени се неколку
функции за заштита од празнење
на акумулаторот како дел од
системот за сопирање-поаѓање.
Мерки за штедење енергија
За време на Autostop, неколку
електрични функции, како
помошниот електричен грејач или
греењето на задното стакло се
исклучени или префрлени во
режим за штедење енергија.
Брзината на вентилаторот на
системот за контрола на
климатизацијата се намалува за да
се заштеди енергија.
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Повторно палење на моторот
од страна на возачот

Притиснете ја педалата на
куплунгот за повторно палење на
моторот.
Палењето на моторот е прикажано
од иглата на вртежомерот во
положба за лер.
Ако рачката на менувачот се
помести од лер пред претходно
притискање на куплунгот,
контролната сијаличка 0 свети
или е прикажана како симбол на
Информативниот центар за
возачот.
Контролна сијаличка 0 3 88.

Повторно палење на моторот
од страна на системот за
сопирање-поаѓање

Рачката на менувачот треба да
биде во лер за да се овозможи
автоматско повторно палење.

Ако еден од следниве услови се
појави за време на Autostop,
моторот ќе се запали повторно
автоматски од страна на системот
за сопирање-поаѓање.
■ Системот за сопирање-поаѓање
е исклучен рачно
■ багажникот е отворен
■ безбедносниот ремен на возачот
е одврзан и е отворена возачката
врата
■ температурата на моторот е
прениска
■ акумулаторот е празен
■ вакуумот на сопирачката не е
доволен
■ возилото почнува да се движи
■ системот за контрола на
климатизацијата бара палење на
моторот
■ климатизацијата е вклучена
рачно
Ако хаубата не е целосно
затворена, се прикажува
предупредувачка порака на

Информативниот центар за
возачот и свети контролната
сијаличка /.
Контролна сијаличка / 3 91.
Ако некој електричен уред, како
пренослив ЦД-плеер, е поврзан со
штекер, може да се забележи кусо
опаѓање на напонот за време на
повторното палење.

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 угорници или
падини. Притиснете ја ножната
сопирачка истовремено за да се
намали работната сила.
■ Исклучете ги моторот и
палењето. Свртете го воланот
дури не се заглави истиот.

Возење и ракување
■ Ако возилото е на рамна
површина или на угорница,
ставете во прва брзина или
наместете ја рачката на
менувачот во P пред да го
исклучите палењето. На
угорници свртете ги предните
тркала од работ на тротоарот.
Ако возилото е на удолница,
ставете во рикверц или
наместете ја рачката на
менувачот во P 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
9 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 можат да
навлезат во возилото.

Филтер за дизелски
честички
Системот на филтерот за дизелски
честички ги филтрира штетните
честички на саѓи од издувните
гасови. Системот содржи функција
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на самочистење која работи
автоматски за време на возењето.
Филтерот се чисти со изгорување
на честичките од саѓи на висока
температура. Овој процес
автоматски се одвива при
определени услови за возење и
може да потрае од 10 до
25 минути. Autostop не е достапно
и потрошувачката на гориво може
да биде поголема за време на овој
период. Испуштањето на миризби
и чад за време на овој процес е
нормално.
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При извесни услови на возењето,
на пр. кратки растојанија, системот
не може сам да се исчисти
автоматски.
Ако на филтерот му е потребно
чистење, а претходните услови на
возењето не овозможија
автоматско читење, контролната
сијаличка % свети или трепка.
Продолжете со возењето,
одржувајќи минимална брзина од
50 км/ч за околу 15 минути, или
додека контролната сијаличка не
се изгасне. Сменете во помала
брзина ако е потребно. Тогаш
почнува чистењето на филтерот за
дизелски честички.

Прекинувањето на патувањето или
гаснењето на моторот за време на
чистењето не се препорачува.

Внимание
Ако процесот на чистењето е
прекинат повеќе од еднаш, има
голем ризик од предизвикување
на тешко оштетување на
моторот.
Чистењето се одвива најбрзо при
големи брзини и оптовареност на
моторот.

Контролната сијаличка % се гасне
штом ќе заврши процесот на
самочистење.

Катализатор
Катализаторот го намалува
количеството на штетни
материјали во издувните гасови.

Возење и ракување
Внимание
Класи на гориво пионакви од
оние наброени на страниците
3 274, 3 348 може да го
оштетат катализаторот или
електронските компоненти.
Бензинот кој не се игорил ќе се
прегрее и ќе го оштети
катализаторот. Затоа
избегнувајте ги прекумерното
работење со стартерот,
испразнувањето на
резервоарот за гориво и
палењето на возилото со
туркање или влечење.
Во случај моторот да не пали,
нерамномерно да работи, има
очигледен пад во перформансите
на моторот или има други
невообичајни проблеми, нека Ви ја
елиминира причината на дефектот
автомеханичар колку е можно
поскоро. Во хаварии, со возењето
може да се продолжи за кратко

време, одржувајќи се брзината на
возилото и вртежите на моторот на
ниско ниво.
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Автоматски менувач
Автоматскиот менувач овозможува
рачно менување на брзини (рачен
режим) или автоматско менување
на брзини (автоматски режим).

Екран на менувачот

На екранот на менувачот е
прикажано во која брзина или
режим е менувачот.
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Рачка на менувачот

P = паркирна положба, тркалата се
блокирани, ставајте во брзина
само кога возилото е во
мирување и сопирачката за
паркирање е применета,
R = рикверц, ставајте во него само
кога возилото е во мирување,
N = лер,
D = автоматски режим со сите
брзини на менувачот.

Рачката на менувачот е закочена
во P. За да се помрдне, вклучете го
палењето, нагазнете го педалот на
сопирачките и притиснете го
копчето за ослободување.
За да ставите во P или R,
притиснете го копчето за
ослободување.
Не давајте гас додека ставате во
брзина. Никогаш не ги нагазнувајте
педалот за гас и педалот за
сопирачките истовремено.
Кога е ставена некоја брзина,
возилото почнува полека да лази
кога се отпушта сопирачката.

Моторно сопирање

За да се искористи дејството на
моторното сопирање, одберете
помала брзина во соодветното
време кога возите по удолнини.

Нишање на возилото

Нишањето на возилото е
дозволено само ако возилото е
заглавено во песок, кал или снег.
Местете ја рачката на менувачот
помеѓу D и R повеќе пати. Не
турирајте го моторот и
избегнувајте нагли забрзувања.

Паркирање

Применете ја сопирачката за
паркирање, ставете го менувачот
во P и извадете го клучот за
палење.

Рачен режим

Возење и ракување
Извадете го менувачот од
положбата D налево а потоа
нанапред или наназад.
< = Менување во поголема
брзина.
] = Менување во помала брзина.
Ако се одбере поголема брзина
кога брзината на возилото е
премала, или помала брзина кога
брзината на возилото е преголема,
не се извршува менувањето на
брзина.
Ако брзината на моторот премала,
менувачот автоматски се
префрлува во помала брзина над
определена брзина на возилото.
Не се остварува автоматско
префрлување во поголема брзина
при поголем број на вртежи на
моторот.

Електронски програми за
возење
■ По ладно палење, програмата за
работна температура ја
зголемува брзината на моторот

за брзо да го доведе
катализаторот до потребната
температура.
■ Функцијата за автоматско
префрлување во лер автоматски
се префрлува на работење в
место кога возилото е застанато
во некоја брзина за напред.

Збоднување
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Дефект
Во случај на дефект, се пали
индикаторското светло за
неисправности g. Менувачот
веќе не се префрлува автоматски,
ниту рачно зашто е закочен во
извесна брзина.
Нека Ви ја отстрани причината на
дефектот автомеханичар.

Прекин на напојувањето

За побрзо давање гас притиснете
го педалот за гас надолу докрај и
држете го. Менувачот се
префрлува во помала брзина
зависно од брзината на моторот.

Во случај на прекин на
напојувањето рачката на
менувачот не може да се извади од
положбата P. Клучот за палење не
може да се извади од бравата за
палење.
Ако акумулаторот е испразнет,
запалете го возилото користејќи
кабли за палење 3 326.
Ако причината на дефектот не е
акумулаторот, ослободете ја
рачката на менувачот и извадете го
клучот од бравата за палење.
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Рачен менувач

Ослободете ја рачката на
менувачот
1. Применете ја сопирачката за
паркирање.

2. Отворете го капакот надесно од
рачката на менувачот.

3. Вметнете шрафцигер во
отворот колку што може
подлабоко и извадете ја
рачката на менувачот од P. Ако
P е одбрано повторно, рачката
на менувачот ќе биде закочена
во положбата повторно. Нека
Ви ја елиминира причината на
прекинот на напојувањето
автомеханичар.
4. Затворете го капакот.

За да ставите во рикверц, кога
возилото е во мирување,
повлечете го прстенот на рачката
на менувачот нагоре и ставете во
рикверц.
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 лизгајте го кумплунгот
непотребно.

Возење и ракување
Кога ракувате со него, притиснете
го куплунгот целосно. Не одморајте
ја ногата на педалот.

Внимание
Се препорачува двете раце да
бидат на воланот секогаш кога е
можно. Избегнувајте да ги
потпирате рацете на рачката на
менувачот.

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
повеќе сила треба за тоа.
Растојанието за сопирање се
зголемува. Побарајте помош од
автомеханичар пред да
продолжите со патувањето.
Кога моторот не работи,
поддршката на серво уредот за
сопирачките ја снемува штом
педалот за сопирачките ќе се
притисне еднаш или двапати.
Дејството на сопирањето не е
намалено, но за сопирање е
потребна значајно поголема сила.
Тоа е особено важно да се има на
ум кога се влече.
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По поаѓањето системот врши самотестирање кое може да биде чујно.
Контролна сијаличка R 3 88.

Систем за деблокирање
на сопирачките
Antilock Brake System -от (ABS)
(Систем за деблокирање на
сопирачките) не дозволу тркалата
да се блокираат.
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 звукот на
процесот за регулирање.
За оптимално сопирање, држете го
педалот за сопирање докрај
притиснат за време на целиот
процес на сопирањето, иако
педалот ќе пулсира. Не
намалувајте го притисокот врз
педалот.
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Контролна сијаличка u 3 88.

Сопирачка за паркирање

Дефект

Серво кочење

9 Предупредување
Ако има дефект во ABS,
тркалата може да бидат склони
да се блокираат поради такво
кочење што е посилно од
обичното. Предностите на ABS
веќе не функционираат. При
силно сопирање, со возилото не
може веќе да се управува и
може да скршне.
Нека Ви ја отстрани причината на
дефектот автомеханичар.

Контролна сијаличка & 3 88.

Секогаш затегнувајте ја рачната
сопирачка цврсто без да ракувате
со копчето за ослободување, и на
удолнини или угорнини 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.
За да се намалат работните сили
на рачната сопирачка,
истовремено притискајте ја
ножната сопирачка.

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.

Возење и ракување

Системи за контрола
на возењето
Систем за контрола на
пролизгувањето
Системот за контрола на
пролизгувањето (TC) ја подобрува
стабилноста при возењето кога е
потребно, без оглед на видот на
површината на коловозот или
прилепувањето на гумите, со
спречување на шлајфувањето на
погонските тркала.
Штом погонските тркала
почнуиваат да шлајфуваат,
излезната сила на моторот се
намалува и тркалото кое најмногу
се пролизгува поединечно се
сопира. Тоа значително ја
подобрува стабилноста при
возење на возилото на лизгави
површини на коловозот.
TC функционира штом
контролната сијаличка b ќе се
изгасне.
Кога TC е активно, b трепка.

9 Предупредување
Не дозволувајте ова посебно
безбедносно својство да Ве
наведе да ризикувате за време
на возењето.
Приспособете ја брзината кон
условите на патот.
Контролна сијаличка b 3 89.

Деактивирање
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TC може да се исклучи кога
пролизгувањето на погонските
тркала е потребно: притискајте го
копчето b околу 2 секунди.
Контролната сијаличка k се пали.
TC одново се активира со
притиснување на копчето b
повторно.
TC исто така се активира повторно
следниот пат кога ќе се вклучи
палењето.

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

Деактивирање

9 Предупредување
Не дозволувајте ова посебно
безбедносно својство да Ве
наведе да ризикувате за време
на возењето.
Приспособете ја брзината кон
условите на патот.
Контролна сијаличка b 3 89.

За возење со многу високи
перформанси ESC може да се
деактивира: држете го копчето b
притиснато околу 7 секунди.
Контролната сијаличка n се пали.
ESC повторно се активирана со
притиснување на копчето b
одново. Ако Системот TC беше
претходно исклучен, и TC и ESC се
активирани повторно.
ESC исто така се активира
повторно следниот пат кога ќе се
вклучи палењето.

Контрола на
патувањето
Контролата на патувањето може
да сними и одржува брзини од
околу 40 до 200 км/ч. Може да дојде
до отстапувања од снимените
брзини кога се вози по угорници
или удолнини.
Од безбедносни причини,
контролата на возењето не може
да се активира додека не се
користи ножната сопирачка еднаш.

Возење и ракување
Не ја користите контролата на
патувањето ако не е препорачливо
да се одржи постајана брзина.
Со автоматскиот менувач,
контролата на патувањето
активирајте ја само во автоматски
режим.
Контролна сијаличка m 3 91.

Вклучување

Притиснете го преклопникот m кај
горниот крај. Контролната
сијаличка m свети бело.

Активирање

Забрзете се до саканата брзина и
свртете го малото тркалце на
SET/-, актуелната брзина се
зачувува и одржува. Контролна
сијаличка m се пали во зелено.
Педалот за гас може да се отпушти.
Брзината на возилото може да се
зголеми со нагазување на
педалата за гас. Кога ќе се отпушти
педалот за гас, се продолжува со
претходно зачуваната брзина.

Брзината може да се менува
додека е активна контролата на
патувањето.

Зголемување на брзината

При активна контрола на
патувањето, држете го малото
тркалце свртено на RES/+ или
вртете го накратко на RES/+ повеќе
пати: брзината се зголемува
продолжително или во мали
чекори.
Како алтернатива забрзете се до
саканата брзина и снимете ја со
вртење на RES/+.

Намалување на брзината

При активна контрола на
патувањето, држете го малото
тркалце свртено на SET/- или
вртете го накратко на SET/- повеќе
пати: брзината се намалува
продолжително или во мали
чекори.

Деактивирање
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Притиснете го копчето y.
Контролната сијаличка m се пали
бела. Контролата на патувањето се
деактивира.Зачуваната брзина се
меморизира.
Автоматско деактивирање:
■ брзината на возилото е под околу
40 км/ч,
■ педалот на сопирачките е
притиснат,
■ педалата на куплунгот е
притисната подолго од неколку
секунди,
■ рачката на менувачот е во N,
■ cистемот за контрола на
превртувањето или
електронската контрола на
стабилноста работи.
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Продолжување со снимената
брзина

Свртете го малото тркалце на
RES/+ при брзини над 40 км/ч.
Снимената брзина ќе се постигне.
Ако разликата помеѓу
моменталната брзина и зачуваната
брзина е повеќе од 40км/ч,
возилото не може да продолжи со
зачуваната брзина.

Системи за
приметување
предмети
Помош за паркирање

Системот се состои од четири
ултрасонични сензори за
паркирање во задниот браник.
Контролна сијаличка r 3 89.
Забелешка
Било кои додатоци монтирани на
возилото во подрачјето за
откривање може да предизвикаат
погрешно работење на системот.

Активирање

Исклучување

Притиснете го преклопникот m кај
долниот крај. Контролната
сијаличка m се гасне. Зачуваната
брзина се брише. Исклучувањето
на палењето исто така ја брише
зачуваната брзина.
Помошта за паркирање го
олеснува паркирањето со мерење
на растојанието помеѓу возилото и
задните пречки, и со давање
звучни сигнали. Меѓутоа, возачот
носи целосна одговорност за
маневрата за паркирање.

Кога се става во рикверц, системот
се активира автоматски.
На пречка укажуваат звучни
предупредувања. Периодот помеѓу
предупредувањата се скратува
додека возилото стигнува поблизу
до пречката. Кога е растојанието
помалку од 40 см, звучното
предупредување се огласува
непрекинато.

Деактивирање

Системот се деактивира
автоматски кога
■ возилото се вози над 10 км/ч
■ возилото е паркирано
■ доаѓа до дефект во системот.

Возење и ракување
Дефект

Во случај на дефект во системот,
се пали r.
Освен тоа, ако системот не работи
поради привремени услови како
сензори покриени со снег, се пали
r.

Важни практични совети за
користење на системите за
помош при паркирање
9 Предупредување
Во одредени услови, сјајните
површини на разни предмети
или на облека, како и
надворешните извори на
бучава, може да предизвикаат
системот да не ги открие
пречките.

Внимание
Перформансите на сензорот
може да бидат намалени кога
сензорите се прекриени, на пр.
со мраз или снег.
Перформансите на системите
за помош при паркирање може
да бидат намалени поради
менување на нивото на
сензорите.
За високи возила (на пр. возила
за неасфалтирани патишта,
мали комбија, шлепери) важат
посебни услови.
Идентификацијата на предмети
во горниот дел од возилото не
може да се гарантира.
Предмети со многу мал пресек
за отсликување, како и тесните
предмети или меките
материјали, не може да ги
открие системот.
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Системите за помош при
паркирање не се ефективни при
помогање на возачите за
одбегнување на неочекуваните
предмети.
Забелешка
Сензорот може да открие
непостоечки предмети (ехо
пречење), што е предизвикано од
надворешни звучни или
механички пречки.

Известување за
странична слепа точка
Системот за известување за
странична слепа точка открива и
пријавува предмети од двете
страни на возилото, во рамките на
одредено подрачје на „слепа
точка“. Системот известува
визуелно на двата странични
ретровизори кога открива
предмети што може да не се
видливи на внатрешниот и во на
страничните ретровизори.
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Сензорите на системот се наоѓаат
во браникот од левата и десната
страна на возилото.

9 Предупредување
Известувањето за странична
слепа точка не го заменува
видот на возачот.
Системот не открива:
■ Возила вон страничните
слепи зони што може да се
приближуваат брзо.
■ Пешаци, велосипедисти или
животни.
Пред менување лента, секогаш
проверувајте ги сите
ретровизори, погледнете преку
рамо и користете го трепкачот.
Кога системот ќе открие возило во
подрачјето на слепата точка
додека се вози нанапред, кога се
претекнува или кога возило го
претекнуваат, портокалов симбол
за предупредување B ќе се запали
во односниот страничен
ретровизор. Ако возачот потоа го

вклучи трепкачот,
предупредувачкиот симбол B
почнува да трепка портокалово
како предупредување да не се
менува лентата.

Известувањето за странична слепа
точка е активно од брзини од
40 км/ч до 140 км/ч. Ако се вози
побрзо од 140 км/ч, системот се
исклучува, на што укажуваат слабо
осветлени предупредувачки
симболи B на двата странични
ретровизори. Кога ќе се намали
брзината, предупредувачките
симболи ќе се изгаснат. Ако потоа
се открие возило во слепата точка,

предупредувачките симболи B ќе
светат нормално од односната
страна.
Кога ќе се запали возилото, двата
прикази на страничните
ретровизори ќе се запалат
накратко за да укажат дека
системот работи.
Системот може да се вклучи или
исклучи во изборникот Settings
(поставки) на Инфо-екранот,
приспособување на возилото кон
индивидуалните потреби 3 103.
На исклучувањето укажува порака
на Информативниот центар за
возачот.

Подрачја за откривање

Сензорот на системот покрива
подрачје од околу 3 метри од двете
страни на возилото. Ова подрачје
почнува од двата странични
ретровизори и се протега наназад
околу 3 метри. Висината на
подрачјето е од околу 0,5 метри до
2 метри од тлото.

Возење и ракување
Подрачјата за откривање нема да
се сменат ако возилото влече
приколка.
Известувањето за странична слепа
точка е конструирано да
запоставува неподвижни предмети
како банкини, столбови, рабници,
ѕидови и греди. Паркирани возила
или возила што доаѓаат однапред
не се откриваат.

Дефект

Во нормални услови може да дојде
до повремени пропуштени
известувања, а уште почесто при
влажни услови.
Известувањето за странична слепа
точка не работи кога левиот или
десниот агол на задниот браник се
прекриени со кал, нечистотија,
снег, мраз, кашавица или при силни
дождови. Упатство за чистење
3 331.
При дефект на системот или ако
системот не работи поради
привремени услови, се прикажува

порака на Информативниот центар
за возачот. Побарајте помош од
автомеханичар.

Ретровизорска камера
Ретровизорската камера му помага
на возачот кога вози наназад со
прикажување поглед на подрачјето
зад возилото.
Сликата од камерата се прикажува
на информативниот екран во боја.
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Не возете наназад со возилото
гледајќи само во инфо-екранот
и проверете ја околината
одзади и околу возилото пред
да возите наназад.

Активирање

Ретровизорската камера се
активира автоматски кога ќе се
стави во рикверц.

Функционалност

9 Предупредување
Ретровизорската камера не го
заменува видот на возачот.
Имајте предвид дека предмети
што се надвор од полето на
видливост на камерата и на
сензорите за напредна помош
за паркирање, на пр. под
браникот или под возилото, не
се прикажани.
4 врати: Камерата е монтирана под
украсот на задната врата.
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Караван: Камерата е монтирана
под украсот на задната врата.

Хечбек со 5 врати: Камерата е
монтирана во задниот браник, над
регистерската табличка.

Видното поле на камерата е 130°.
Поради високата положба на
камерата, задниот браник може да
се види на екранот како показател
на положбата.
Подрачјето што го прикажува
камерата е ограничено.
Оддалеченоста на сликата што се
појавува на екранот се разликува
од фактичката оддалеченост.

Наведувачки линии
Динамичките наведувачки линии
се хоризонтални линии на
растојание од 1 метар проектирани
на сликата за да ја определат
оддалеченоста од прикажаните
објекти.

Траекториската патека на
возилото се прикажува во
согласност со аголот на свртеност
на воланот.
Функцијата може да се исклучи во
изборникот Settings (поставки) на
Инфо-екранот. Приспособување
на возилото кон индивидуалните
потреби 3 103.

Возење и ракување
Предупредувачки симболи
Предупредувачките симболи се
покажуваат како триаголници 9 на
сликата што ги покажува пречките
откриени од задните сензори на
напредната помош за паркирање.
Поставки за екранот

Деактивирање

Камерата се деактивира кога ќе се
надмине одредена брзина
нанапред или ако не се стави во
рикверц околу 10 секунди.
Активирањето или
деактивирањето на
ретровизорската камера може да
се смени во изборникот Settings
(поставки) на Инфо-екранот.
Приспособување на возилото кон
индивидуалните потреби 3 103.

Дефект

Осветленоста може да се постави
со копчињата за нагоре/надолу на
копчето за повеќе функции.
Контрастот може да се постави со
копчињата за лево/десно на
копчето за повеќе функции.

Пораки за дефект се прикажуваат
со 9 во горниот ред на
информативниот екран.
Ретровизорската камера може да
не работи правилно кога:
■ наоколу е темно,
■ сонце или фарови светат
директно во објективот на
камерата,
■ мраз, снег, кал или нешто друго
го прекрива објективот на
камерата. Исчистете го
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објективот, исплакнете го со
вода и избришете го со мека
крпа,
■ задната врата не е затворена
правилно,
■ возилото се судрило од задната
страна,
■ има екстремни промени на
температурата.
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Гориво
Гориво за бензински
мотори
Користете само безоловно гориво
што е усогласено со европскиот
стандард EN 228 или
E DIN 51626-1 или еквивалентно.
Вашиот мотор може да работи со
гориво E10 што ги задоволува овие
стандарди. Горивото E10 содржи
до 10 % биоетанол.
Користете гориво со
препорачаниот октански број
3 348. Употребата на горива со
пренизок октански број може да ја
намали моќноста на моторот и
вртливиот момент и малку ја
зголемува потрошувачката на
гориво.

Внимание
Не користете гориво или
адитиви за гориво што содржат
метални состојки како адитиви

врз основа на манган. Тоа може
да предизвика оштетување на
моторот.

Во земјите надвор од Европската
унија, користете дизел гориво со
концентрација на сулфур под 50
ppm.

Внимание

Внимание

Користењето гориво што не е во
согласност со EN 228 или E DIN
51626-1 или слично може да
доведе до таложења или
оштетување на моторот и да
влијае врз гаранцијата.

Користењето гориво што не е во
согласност со EN 590 или
слично може да доведе до
губење на моќноста на
возилото, зголемено абење или
оштетување на моторот и може
да влијае врз гаранцијата.

Внимание
Употребата на горива со
пренизок октански број може да
доведе до неконтролирано
согорување и оштета на
моторот.

Гориво за мотори на
дизел
Користете само дизел гориво што
се сообразува со EN 590.

Не користете бродски дизел масла,
масла за греење, Аквазол и слични
емулзии на дизел и вода. Дизел
горивата не смеат да се разредат
со горива за бензински мотори.
Протокот и способноста за
филтрирање на дизел горивото
зависат од температурата. Кога
има ниски темпертури, наполнете
со дизел гориво со гарантирани
зимски својства.

Возење и ракување

Полнење гориво

275

9 Опасност
Горивото е запаливо и
експлозивно. Пушењето е
забрането! Забранети се гол
пламен и искри.
Ако намирисате гориво во
возилото, нека Ви ја отстрани
причината веднаш
автомеханичар.

Внимание
9 Опасност
Пред да полните гориво,
исклучете ги моторот и сите
надворешни грејачи со комори
за согорување. Исклучете ги
сите мобилни телефони.
Следете ги упатствата за
ракување и безбедноста на
бензинската пумпа кога полните
гориво.

Во случај на погрешно ставено
гориво, не вклучувајте го
палењето.
Вратичката на резервоарот за
гориво се наоѓа на задната десна
страна од возилото.

Вратичката на резервоарот за
гориво може да се отвори само ако
возилото е отклучено. Ослободете
ја вратичката на резервоарот со
притискање на истата.
За да го отворите, свртете го
капачето полека налево.
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За да го затворите, свртете го
капачето на резервоарот надесно
додека да кликне.
Затворете ја вратичката и оставете
да се заглави.

Капаче за полнење гориво

Капачето за полнење гориво може
да се задржи во рамката на
вратичката на резервоарот.
За полнење гориво, целосно
вметнете ја цевката на пумпата и
вклучете ја.
По автоматското исклучување,
може да се дополни со најмногу
две дози гориво.

Внимание
Веднаш избришете го горивото
што претекло.

Само оригинално капаче за
полнење гориво обезбедува
целосна функционалност.
Возилата со мотори на дизел
имаат специјални капачиња за
полнење гориво.

Потрошувачка на
гориво - CO2-испуштање
Бензински и мотори на дизел

Потрошувачка на гориво
(комбинирана) за моделот
Chevrolet Cruze е во опсегот 7,3 до
3,7 л/100 км.
Испуштањето CO2 (комбинирано) е
во опсегот 170 до 99 г/км.

За вредностите за Вашето возило,
видете во Сертификатот за
усогласеност за EEC приложен со
возилото или други национални
документи за регистрација.

Општи информации

Наведените бројки за
потрошувачката на гориво и
испуштањето CO2 се однесуваат
на основниот модел за ЕУ со
стандардна опрема.
Податоците за потрошувачката на
гориво и испуштањето CO2 се
одредени според прописот R (EC)
бр. 715/2007 (во верзијата што
важи), со земање предвид на
тежината на возилото при работа,
како што е одредено со прописот.
Вредностите се наведени само за
споредба меѓу различни варијанти
на возилото и не треба да се
сметаат за гаранции за фактичката
потрошувачка на гориво на
одредено возило. Дополнителната
опрема може да предизвика
повисоки резултати од наведените
бројки за потрошувачка и

Возење и ракување
испуштање CO2. Освен тоа,
потрошувачката на гориво зависи
од личниот стил на возење, како и
од условите на патот и сообраќајот.

277

278

Нега на возилото

Нега на возилото
Општи информации ................. 278
Прверки на возилото ............... 279
Замена на сијалиците .............. 293
Електричен систем .................. 304
Прирачен алат ......................... 310
Тркала и гуми ........................... 310
Палење со кабли ...................... 326
Влечење ................................... 328
Нега за изгледот ...................... 331

Општи информации

Чување на возилото

Опреми и преиначувања
на возилото

Складирање за долго време

Го препорачуваме користењето на
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).

Ако возилото има да се складира за
повеќе месеци:
■ Измијте го и полирајте го
возилото.
■ Нека Ви ја проверат заштитата со
восок во моторниот простор и
подвозје.
■ Исчистете ги и намачкајте ги
гумените кедери.
■ Наполнете го резервоарот за
гориво целосно.
■ Сменете го моторното масло.
■ Сад за течноста за миење на
шофершајбната.
■ Проверете ја заштитата од
мрзнење и корозија.
■ Дотерајте го притисокот во
гумите до вредноста определена
за полна натовареност.
■ Паркирајте го возилото на суво,
добро проветрено место.
Ставете во прва брзина или
рикверц или наместете ја

Нега на возилото
рачката на менувачот во P.
Спречете го возилото од
тркалење.
■ Не затегнувајте ја рачната
сопирачка.
■ Отворете ја хаубата, затворете
ги сите врати и заклучете го
возилото.
■ Откачете го негативниот пол од
акумулаторот на возилото.
Внимавајте сите системи да
бидат исклучени, на пр. системот
за тревожење при кражба.

Враќање во работна состојба

Кога возилото има да се врати в
работа:
■ Откачете го негативниот пол од
акумулаторот на возилото.
Активирајте ја електрониката на
електричните прозорци.
■ Проверете го притисокот во
гумите.
■ Наполнете го садот за течноста
за миење.
■ Проверете го нивото на
моторното масло.

■ Проверете го новито на течноста
за ладење.
■ Ставете ја регистарската
табличка ако е потребно.
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Прверки на возилото
Вршење работа

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.

9 Предупредување
Вршете проверки на моторниот
простор само кога е исклучено
палењето.
Вентилаторот за ладење може
да проработи дури и ако е
исклучено палењето.
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9 Опасност

Системот за палење користи
крајно висока волтажа. Не
допирајте го.

Хауба
Отворање
Турнете ја безбедносната спојка
налево и отворете ја хаубата.

9 Предупредување
Кога моторот е жежок, допирајте
го само пенестото тапацирање
на рачката на шипката за
потпирање на хаубата.
Повлечете ја рачката за
ослободување и вратете ја во
првобитната положба.

Довод на воздухот 3 248.

Прицврстете го потпирачот на
хаубата.
Ако багажникот е отворен за време
на Autostop, моторот ќе се запали
повторно автоматски поради
безбедноста.
Контролна сијаличка / 3 91.

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.

Нега на возилото

Преглед на моторниот простор
Бензински мотор, LDD
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Бензински мотор, LUJ и LUV

Нега на возилото
Бензински мотор, LDE и 2Н0
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Бензински мотор, LXT

Нега на возилото
Мотор на дизел, LUD и LKR
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Дизел мотор, LNP

Нега на возилото
1. Резервоар за течноста за серво
управување 3 289
2. Капаче за моторното масло
3 287
3. Резервоарот за течноста за
сопирачките 3 290
4. Резервоар за течноста за
ладење на моторот 3 288
5. Кутија со осигурувачи 3 305
6. Резервоар за течноста за
миење 3 290
7. Акумулатор 3 290
8. Прачка за нивоto на моторното
масло 3 287
9. Воздушен филтер за моторот
3 288

Проверувајте го кога возилото е на
рамна површина. Моторот треба
да биде со работна температура и
изгаснат за најмалку 10 минути.
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 свртете ја за половина
вртење.

Моторно масло
Редовно проверувајте го нивото на
моторното масло за да се спречи
оштетување на моторот.
Уверувајте се дека се користи
масло со правилната
спецификација. Препорачаните
течности и средства за
подмачкување 3 341.

Различни прачки се употребуваат
зависно од верзијата на моторот.
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Кога нивото на моторното масло
паднало до ознаката MIN, дотурете
моторно масло.
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Ја препорачуваме употребата на
моторно масло од иста класа какво
што беше употребено при
последното менување.
Нивото на моторното масло не
смее да ја надмине ознаката MAX
на прачката.

Внимание

Ако шифрата исчезне кога
повторно возите по рамен пат,
не надополнувајте моторно
масло.

Воздушен филтер за
моторот

Течноста за ладење дава заштита
од замрзнување до околу -27 °C.
Обезбедувајте доволна
концентрација на антифризот.

Внимание
Употребувајте само одобрен
антифриз.

Вишокот на моторното масло
треба да се исиса или да се
отстрани.

Ниво на течноста за ладење
Внимание

Зафатнини 3 360.
Наместете го капачето за
моторното масло право и
затегнете го.

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

Внимание
Кога возите по стрмнина, може
да се прикаже
предупредувачката шифра 79
на Информативниот центар за
возачот 3 99.

Ладилник

За да се замени воздушниот
филтер за моторот, отшрафете 6
шрафа и извадете го куќиштето на
филтерот.

Нега на возилото
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ја провери концентрацијата на
антифризот и нека Ви ја отстрани
причината на губење на течноста
за ладење автомеханичар.

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

9 Предупредување
Оставете моторот да се олади
пред да го отворите капачето.
Внимателно отворајте го
капакот, ослободуваќи го вишок
притисокот полека.
Дотурете со мешавина на
деминерализирана вода и
антифриз одобрена за возилото.
Ставете го капакот цврсто. Нека Ви

Многу мали загадувања може
да предизвикат оштетување на
системот за управување и
неправилна работа. Не
дозволувајте загадувачи да
дојдат во допир со делот што
доаѓа во допир со течноста на
капачето на резервоарот/
прачката за мерење или да
навлезат во резервоарот.

Отворете го капачето и извадете
го. Исчистете ја прачката со
бришење додека не е сува и
свртете го капачето на
резервоарот. Отворете го капачето
повторно, извадете го и отчитајте
го нивото на течноста за серво
управување.
Нивото на течноста за серво
управување мора да биде помеѓу
ознаките MIN и MAX.
Ако нивото на течноста е прениско,
побарајте помош од
автомеханичар.

290

Нега на возилото

Течност за миење

Штом се ставени нови пакните, не
сопирајте непотребно силно на
првите неколку патувања.

Течноста за сопирачките е
отровна и нагризува. Избегнете
контакт со очите, кожата,
текстил и бојадисани површини.

Кога дотурате, уверете се дека
течноста е сосема чиста бидејќи
загадената течност за сопирачките
може да доведе до неисправности
во системот на сопирачки. Нека Ви
ја отстрани причината на губењето
на течноста за сопирачките
автомеханичар.
Користете само висококвалитетни
течности за сопирачките одобрени
за возилото, „Течност за
сопирачките и за куплунгот“ 3 341.

Течноста за сопирачките мора да
биде помеѓу ознаките MIN и MAX.

Возилата без систем за сопирањепоаѓање се опремени со оловнокиселински акумулатор. Возилата
со систем за сопирање-поаѓање се
опремени со акумулатор AGM,
којшто не е оловно-киселински.
Акумулаторот на возилото не се
сервисира под услов
карактеристиките на возењето да
овозможат доволно полнење на
акумулаторот. Возењето по кратки
растојанија и чести палења на
моторот можат да го испразнат

Течност за сопирачките
9 Предупредување

Акумулатор

Наполнете со концентрирана
течност за миење на
шофершајбната.

Сопирачки
Во случај на минимална дебелина
на пакните на сопирачките, g се
пали.
Можно е да се продолжи
патувањето но нека Ви ги заменат
пакните на сопирачките што
побргу.

Нега на возилото
акумулаторот. Избегнувајте ја
употребата на непотребни
електрични потрошувачи.

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 го
негативниот пол од акумулаторот
на возилото.
Уверете се дека палењето е
исклучено пред да го поврзете или
откачите акумулаторот на
возилото.

9 Предупредување
Држете предмети што горат
далеку од акумулаторот за да се
избегне експлозија. Експлозија
на акумулаторот може да
резултира со оштетување на
возилото и сериозни повреди
или смрт.
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. Во случај на
контакт со кожата исчистете го
пределот со вода и побарајте
лекарска помош веднаш.
Чувајте ја надвор од дофатот на
децата.
Не навалувајте отворен
акумулатор.
Заштита на акумулаторот од
празнење 3 122.
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Замена на акумулаторот
Забелешка
Непочитувањето на упатствата
дадени во овој пасус може да
доведе до привремено
исклучување на системот за
сопирање-поаѓање.
Кога се заменува акумулаторот,
проверете да нема отворени дупки
за проветрување во близина на
позитивната клема. Ако некоја
дупка за проветрување е отворена
во тој предел, треба да се затвори
со нешто што личи на капаче, а
проветрувањето во близина на
негативната клема треба да се
отвори.
Користете само акумулатори што
дозволуваат кутијата со
осигурувачи да се монтира над
акумулаторот.
Кај возилата со систем за
сопирање-поаѓање, внимавајте
повторно да го замените
акумулаторот со AGM
(Апсорпциска стаклена подлога) со
акумулатор AGM.
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Акумулатор AGM може да се
препознае по етикетата AGM на
акумулаторот. Препорачуваме
користење на оригинален
акумулатор на Chevrolet.
Забелешка
Користење на акумулатор AGM
различен од оригиналниот
акумулатор Chevrolet може да
предизвика послаби
перформанси на системот за
сопирање-поаѓање.

акумулатори. Инаку,
акумулаторот може да се
оштети.
Палење со кабли 3 326.

Етикета за предупредување

Препорачуваме акумулаторот да
Ви го замени автомеханичар.
Систем за сопирање-поаѓање
3 254.

Цедење на системот за
дизел гориво

Полнење на акумулаторот
9 Предупредување
Кај возилата со систем за
сопирање-поаѓање, внимавајте
потенцијалот за полнење да не
надмине 14,6 волти кога
користите полнач на

■ Чувајте го акумулаторот
подалеку од дофат на деца.
■ Акумулаторот содржи сулфурна
киселина што може да
предизвика слепило или тешки
изгореници.
■ Видете во Сопственичкиот
прирачник за повеќе
информации.
■ Во близина на акумулаторот
може да има експлозивен гас.

Значење на симболите:
■ Забранети искри, отворен
пламен или пушење.
■ Секогаш штитете ги очите.
Експлозивните гасови може да
предизвикаат слепило или
повреда.

Ако резервоарот се испразнил
докрај, системот за дизел гориво
треба да се исцеди. Вклучувајте го
палењето трипати за 15 секунди
одеднаш. Потоа стартувајте го
моторот за најмногу 40 секунди.
Повторете го овој процес по не
помалку од 5 секунди. Ако моторот
не се пали, побарајте помош од
автомеханичар.

Нега на возилото

Замена на четкичките на
бришачите

Подигнете ја рачката на бришачот.
Притиснете го лостот за
ослободување и откачете ја
четкичката на бришачот.

Четкичка на бришачот на
задното стакло

Подигнете ја рачката на бришачот.
Откачете ја четкичката на
бришачот како што е покажано на
илустрацијата и извадете ја.
Прицврстете ја четкичката на
бришачот под мал агол во однос на
рачката на бришачот и притиснете
ја се додека не се заглави.
Внимателно спуштете го држачот
на бришачот.
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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.
Користет само само исти вид на
сијаличка за замена.
Заменете ги сијалиците на
фаровите од внатрешноста на
моторниот простор.

Халогенски предни
фарови
Средно светло и долго светло
1. Одвојте го кабел штекерот од
сијалицата.
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Странични светла
1. Одвојте го кабел штекерот од
сијалицата.

2. Извадете го заштитниот капак.

3. Притиснете ја спојката со
пружина, откачете ја и завртете
ја угоре.

4. Извадете ја сијалицата од
куќиштето 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.

2. Извадете го заштитниот капак.

Нега на возилото
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.
3. Извадете го држачот на
сијалицата на страничното
светло од фарот.
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1. Завртете го држачот на
сијалицата обратно од правец
на стрелките на часовникот и
ослободете го.

Предни трепкачи и паркирни
светла

2. Притиснете ја сијалицата во
фасонката нежно, завртете ја
обратно од правец на стрелките
на часовникот, извадете ја и
ставете нова сијалица.
3. Монтирајте го држачот на
сијаличката во фарот, вртете го
десно да се заглави.
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Фарови за магла

3. Извадете го комплетот на
задното светло. Внимавајте
цевката со кабелот да остане во
положбата.

Сијалиците нека Ви ги заменува
автомеханичар.

Задни светла
4 врати

2. Отшрафете ги двата шрафа.

4. Светло за рикверц (1)
Трепкачи (2)
Задно светло/стоп светло (3)
1. Отворете ги двата капака.

Нега на возилото

5. Завртете го држачот на
сијалицата обратно од правец
на стрелките на часовникот.

6. Извадете го држачот на
сијалицата. Притиснете ја
сијалицата во фасонката
нежно, завртете ја обратно од
правец на стрелките на
часовникот, извадете ја и
ставете нова сијалица.
7. Вметнете го држачот на
сијалицата во комплетот на
задното светло и зашрафете го
наместо. Поврзете го кабел
штекерот. Монтирајте го
комплетот на задното светло во
каросеријата и затегнете ги
шрафовите. Затворете ги
капаците и заглавете ги.
8. Вклучете го палењето,
вклучете ги и проверете ги сите
светла.
Комплет светла во задната врата
Заден фар за магла/светло за
рикверц, зависно од страната.
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1. Извадете ја облогата на
капакот на багажникот.
2. Завртете го држачот на
сијалицата обратно од правец
на стрелките на часовникот.
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Хечбек со 5 врати

3. Извадете го држачот на
сијалицата. Притиснете ја
сијалицата во фасонката
нежно, завртете ја обратно од
правец на стрелките на
часовникот, извадете ја и
ставете нова сијалица.
4. Вметнете го држачот на
сијалицата во капакот на
багажникот. Вратете ја
внатрешната облога до капакот
на багажникот.
5. Вклучете го палењето,
вклучете ги и проверете ги
светлата.

1. Отворете ги трите капаци.

2. Отшрафете ги трите завртки.

3. Извадете го комплетот на
задното светло. Внимавајте
цевката со кабелот да остане во
положбата.

Нега на возилото
4. Трепкачи (1)
Задно светло/стоп светло (2)
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каросеријата и затегнете ги
шрафовите. Затворете ги
капаците и заглавете ги.
8. Вклучете го палењето,
вклучете ги и проверете ги сите
светла.
Светло за рикверц
Сијалиците нека Ви ги заменува
автомеханичар.

5. Завртете го држачот на
сијалицата обратно од правец
на стрелките на часовникот.

6. Извадете го држачот на
сијалицата. Притиснете ја
сијалицата во фасонката
нежно, завртете ја обратно од
правец на стрелките на
часовникот, извадете ја и
ставете нова сијалица.
7. Вметнете го држачот на
сијалицата во комплетот на
задното светло и зашрафете го
наместо. Поврзете го кабел
штекерот. Монтирајте го
комплетот на задното светло во

Задно светло за магла
Сијалиците нека Ви ги заменува
автомеханичар.

Караван
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1. Отворете ги двата капака.

3. Извадете го комплетот на
задното светло. Внимавајте
цевката со кабелот да остане во
положбата.

5. Завртете го држачот на
сијалицата обратно од правец
на стрелките на часовникот.

2. Отшрафете ги двата шрафа.
4. Трепкачи (1)
Задно светло/стоп светло (2)

Нега на возилото
6. Извадете го држачот на
сијалицата. Притиснете ја
сијалицата во фасонката
нежно, завртете ја обратно од
правец на стрелките на
часовникот, извадете ја и
ставете нова сијалица.
7. Вметнете го држачот на
сијалицата во комплетот на
задното светло и зашрафете го
наместо. Монтирајте го
комплетот на задното светло во
каросеријата и затегнете ги
шрафовите. Затворете ги
капаците и заглавете ги.
8. Вклучете го палењето,
вклучете ги и проверете ги сите
светла.

Комплет светла во задната врата

1. Отворете ја задната врата и
извадете го капакот од
односната страна.
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2. Извадете го држачот на
ламбата вртејќи го налево.
Заменете ја ламбата
притискајќи ја благо во
фасонката и вртејќи ја налево:
Заден фар за магла/светло за
рикверц (1), зависно од
страната.
Задно светло (2).
3. Вметнете го држачот на
ламбата и свртете надесно.
Закачете го капакот.
4. Вклучете го палењето,
вклучете ги и проверете ги
светлата.

Странични трепачки
1. Турнете го светлото кон
задницата на возилото и
извадете го.
2. Завртете го држачот на
сијалицата обратно од правец
на стрелките на часовникот.
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Хечбек со 5 врати, Караван

3. Извлечете ја сијалицата од
држачот на истата и заменете
ја.
4. Вратете го по обратен
редослед.

Светло за регистарската
табличка
4 врати

1. Отшрафете ги двата шрафа.

2. Извадете го куќиштето на
сијалицата удолу, внимавајќи
да не го повлечете кабелот.
Завртете го држачот на
сијалицата обратно од правец
на стрелките на часовникот за
да се ослободи.
3. Извадете ја сијаличката од
фасонката и ставете нова.
4. Вметнете го држачот на
сијалицата во куќиштето и
завртете ја во правец на
стрелките на часовникот.
5. Вметнете го куќиштето на
сијалицата и прицврстете го
користејќи шрафцигер.

1. Вметнете шрафцигер во
куќиштето на сијалицата,
притиснете ја настрана и
ослободете ја пружината.
2. Извадете го куќиштето на
сијалицата удолу, внимавајќи
да не го повлечете кабелот.

Нега на возилото
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Внатрешни светла
Внатрешно светло, светла за
читање
Сијалиците нека Ви ги заменува
автомеханичар.

Светло во товарниот простор

3. Завртете го држачот на
сијалицата обратно од правец
на стрелките на часовникот за
да се ослободи.
4. Извадете ја сијаличката од
фасонката и ставете нова.
5. Вметнете го држачот на
сијалицата во куќиштето и
завртете ја во правец на
стрелките на часовникот.
6. Вметнете го и заглавете го
куќиштето на сијалицата.

2. Притиснете ја сијалицата малку
кон спојката со пружина и
извадете ја.
3. Вметнете ја новата сијалица.
4. Инсталирајте ја ламбата.

1. Извртете ја ламбата со
шрафцигер.

Осветлување на таблата
со инструменти
Сијалиците нека Ви ги заменува
автомеханичар.

304

Нега на возилото

Електричен систем
Осигурувачи
Податоците на сијалицата за
замена треба да се согласуваат со
оние од прегорениот осигурувач.
Во возилото има две кутии со
осигурувачи:
■ во предниот лев дел на
моторниот простор,
■ во внатрешноста зад
складишната преграда или, во
возилата со воланот од десната
страна, зад касетата.
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.
Прегорениот осигурувач се
познава по стопената жичка. Не го
заменете осигурувачот додека не
се отстрани причината на
дефектот.

Некои функции се заштитени со
повеќе осигурувачи.
Осигурувачите можат да се
ставаат без постоење на некоја
функција.

Алат за вадење осигурувачи

Алатот за вадење осигурувачи
може да биде сместен во кутијата
со осигурувачи во моторниот
простор.

Нега на возилото
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Кутија со осигурувачи во
моторниот простор

Наместете го алатот за ваѓање на
осигурувачите одозгора или
отсрана, врз разните видови на
осигурувачи и, повлечете го
осигурувачот.

Кутијата со осигурувачи е во
предниот лев дел од моторниот
простор.
Ослободете го капакот, подигнете
го угоре и извадете го.
Не сите описи за кутии со
осигурувачи во овој прирачник
може да важат за Вашето возило.
Кога го проверувате кутијата со
осигурувачи, видете ја етикетата
на кутијата со осигурувачи.
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Бр. Струјно коло

Бр. Струјно коло

1

Контролен модул за
менувачот

15 Заден бришач

2

Контролен модул на моторот

16 Палење, сензор за квалитет
на воздухот

3

–

17 Палење, Воздушно перниче

4

Соленоид на отворот од
канистерот

18 Контролен модул за гориво

5

Палење

6

Предни бришачи

7

–

8

Вбризгување гориво

9

Вбризгување на гориво,
систем за палење

10 Контролен модул на моторот
11 Ламбда сензор
12 Соленоид на стартерот

19 –
20 Пумпа за гориво
21 Задни електрични прозорци
22 –
23 –
24 Предни електрични прозорци
25 Електронска вакуумска пумпа
26 ABS
27 Систем на електронскиот клуч

13 Соленоид на отворот од
канистерот

28 Греење на задното стакло

14 –

30 ABS

29 –
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Бр. Струјно коло

Бр. Струјно коло

Бр. Струјно коло

31 Модул за контрола на
каросеријата

46 Вентилатор на ладилникот

61 Греење на ретровизорите

47 Ламбда сензор

62 Климатизер

48 Фарови за магла

63 Сензор на задното стакло

49 –

64 Сензор за квалитет на
воздухот

32 Модул за контрола на
каросеријата
33 Греење на предното седиште
34 Подвижен покрив

50 –

35 Инфозабавен систем,
засилувач

51 Сирена
52 Табла со инструменти

36 –

53 Електрохроматски
ретровизор

37 Долго светло, десна страна
38 Долго светло, лева страна
39 –

54 Прекинувач за светлата,
контрола на светлата

40 –

55 Преклопување на
ретровизорите

41 –

56 Миење на шофершајбната

42 Вентилатор на ладилникот

57 Брава на управувачкиот столб

43 –

58 –

44 –

59 Загревање на дизел горивото

45 Вентилатор на ладилникот

60 Греење на ретровизорите

65 Заден фар за магла
66 Задно миење
67 Модул за контрола на
системот за гориво
68 –
69 Сензор за напонот во
акумулаторот
70 Сензор за дожд
71 –
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Кутија со осигурувачи во
таблата со инструменти

Кутијата со осигурувачи е зад
складишната преграда во таблата
со инструменти.
1. Отворете го просторот.
2. Извадете ја долната страна на
просторот во насоката на
стрелките.

3. Извадете го просторот преку
двата жлеба во насоката на
стрелките.
Вратете го просторот по обратен
редослед.

Во возилата со воланот од десна
страна, кутијата со осигурувачи е
сместена зад капак во касетата.
Отворете ја касетата и извадете го
капакот.
Не сите описи за кутии со
осигурувачи во овој прирачник
може да важат за Вашето возило.
Кога го проверувате кутијата со
осигурувачи, видете ја етикетата
на кутијата со осигурувачи.
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Бр. Струјно коло

Бр. Струјно коло

6

Запалка

7

Штекер за струја

20 Рачка на менувачот, сензор за
акумулаторот

8

Модул за контрола на
каросеријата

9

Модул за контрола на
каросеријата

10 Модул за контрола на
каросеријата
Бр. Струјно коло

11 Внатрешен вентилатор

1

Инфозабавен систем,
телефон за разговор без раце

12 –

2

Претворач DC/DC

14 Приклучок за дијагностика

3

Контролен уред на
каросеријата

15 Воздушно перниче

4

Инфозабавен систем

5

Инфо екран, помош за
паркирање, електричен
апарат за звучна
сигнализација

13 Греење на седиштата

16 Централна брава, задна
врата
17 Систем за климатизација
18 Приколка
19 Рачка на менувачот

21 Инструмент
22 Палење, систем на
електронски клуч
23 Модул за контрола на
каросеријата
24 Модул за контрола на
каросеријата
25 Брава на управувачкиот столб
26 Заден приклучок за струја

310

Нега на возилото

Прирачен алат
Алати
Возила со комплет за
поправање гуми

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

Возила со резервно тркало

Дигалката и прирачниот алат се во
преграда за складирање во
товарниот простор под резервното
тркало. Резервно тркало 3 325.

Тркала и гуми
Состојба на гумите, состојба
на тркалата

Преку рабови возете полека и, ако
е можно, под прав агол. Возењето
преку остри рабови може да
предизвика оштетувања на гумите
и на тркалата. Не ги заглавете
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.

Зимски гуми
Зимските гуми ја подобруваат
безбедноста на возењето при
температури под 7 °C и затоа треба
да се ставаат на сите тркала.
Во согласност со прописите
спесифични за државата, залепете
ја налепницата за брзината во
видното поле на возачот.
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Гумите од големина 205/60 R 16,
215/50 R 17 и 225/50 R17 можат да
се употребуваат како зимски гуми.
Гумите од големина 215/60 R 16 и
225/55 R16 не смеат да се
употребуваат како зимски гуми.

Ознаки на гумите
На пр. 215/60 R 16 95 H
215 = Широчина на гумата во мм
60 = Профил (однос на
височината со широчината
на гумата) во %
R = Вид на ременот: Радијален
RF = Вид: RunFlat (функционира и
издишана)
16 = Пречник на тркалото во инч
95 = Индекс на оптовареноста, на
пр. 95 одговара на 690 кг
H = Буква на шифрата за
брзината
Буква на шифрата за брзината:
Q = до 160 км/ч
S = до 180 км/ч
T = до 190 км/ч
H = до 210 км/ч

V = до 240 км/ч
W = до 270 км/ч

Притисок на гумите
Проверувајте го притисокот во
гумите кога се студени, најмалку на
секој 14 дена и пред секое подолго
патување. Не заборавајте го
резервното тркало, ако го има.
Одвртете го капачето на вентилот.

Притисокот во гумата 3 361 и на
етикетата на рамката од возачката
врата.
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Податоците за притисокот во
гумите се однесуваат за ладни
гуми. Тоа важи за летни и зимски
гуми.
Резервната гума секогаш пумпајте
ја до притисокот определен за
целосна оптовареност.
Притисокот во гумите ЕСО ќе
помогне во намалувањето на
потрошувачката на горивото.
Неправилниот притисок во гумите
ќе ја влоши безбедноста,
управувањето со возилото,
удобноста и економичноста на
потрошувачката на гориво, и ќе го
зголеми абењето на гумите.
Притисоците на гумите се
различни, зависно од опциите. За
правилни вредности на притисокот
на гумите, следете ја постапката
опишана подолу:
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1. Идентификувајте ги погонската
оска и стилот на каросеријата.
2. Идентификувајте ја
идентификациската шифра на
возилото. Податоци за моторот
3 348.
3. Идентификувајте ја
соодветната гума.
Табелите со притисоците на гумите
ги покажуваат сите можни
комбинации на гуми 3 361.
За гумите одобрени за Вашето
возило, видете во Сертификатот за
усогласеност за EEC приложен со
возилото или други национални
документи за регистрација.
Возачот е одговорен за правилно
прилагодување на притисоците на
гумите.

9 Предупредување
Ако притисокот е пренизок,
гумите може премногу да се
загреат и да се оштетат
однатре, што може да

предизвика цепење на шарите,
па дури и експлозија на гумите
при големи брзини.

Систем за следење на
притисокот на гумите
Системот за следење на
притисокот во гумите (TPMS)
користи радио и сензорска
технологија за проверка на
притисокот во гумите. Сензорите
на TPMS го следат притисокот на
воздухот во гумите и го
пренесуваат измерениот притисок
на гумите до приемникот што се
наоѓа во возилото.
Секоја гума, вклучувајќи ја и
резервната (ако ја има), треба да
се проверува секој месец кога се
студени и да се напумпаат до
притисокот препорачан од
производителот на возилото што е
наведен на етикетата на возилото
или на етикета за притисокот во
гумите. (Ако возилото има гуми со
друга големина од наведената на
етикетата на возилото или на

етикетата за притисокот во гумите,
треба да го одредите правилниот
притисок за тие гуми.)
Како дополнителна безбедносна
функција, возилото е опремено со
TPMS што пали показател за слаб
притисок кога една или повеќе гуми
се значително издишани.
Соодветно, кога ќе се запали
показателот за слаб притисок,
треба да застанете и да ги
проверите гумите што е можно
поскоро и да ги напумпате до
соодветниот притисок. Возењето
со многу слаби гуми може да
предизвика нивно прегревање и
пукање. Издишаноста ги намалува
и ефикасноста на потрошувачката
и векот на шарите на гумите, а
може да влијае и врз управувањето
и сопирањето со возилото.
Имајте предвид дека TPMS не е
замена за правилно одржување на
гумите и возачот е одговорен да
одржува правилен притисок во
гумите, дури и ако издишаноста не
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достигнала ниво да активира
палење на показателот за слаб
притисок на TPMS.
Возилото е опремено и со
показател за неисправност на
TPMS што покажува кога системот
не работи правилно. Показателот
за неисправност на TPMS е заедно
со показателот за слаб притисок во
гумите. Кога системот ќе открие
неисправност, показателот трепка
околу една минута, а потоа
останува постојано запален. Овој
редослед продолжува и по
понатамошни палења на возилото,
се’ додека постои неисправност.
Кога свети показателот за
неисправност, системот не може
да открие или да укаже на слаб
притисок како што треба.
Неисправностите на TPMS може
да се јават поради разни причини,
меѓу кои и монтирање на резервни
или поинакви гуми или тркала на
возилото што спречуваат TPMS да
работи правилно. Секогаш
проверувајте го показателот за
неисправност на TPMS откако ќе
замените една или повеќе гуми или

тркала на возилото за да видите
дали резервните или другите гуми
и тркала овозможуваат TPMS да
функционира правилно.
Функционирање на следењето на
притисокот на гумите 3 313.

Функционирање на
следењето на
притисокот на гумите
Возилото може да има систем за
следење на притисокот на гумите
(TPMS). TPMS е конструиран да го
предупредува возачот кога ќе
дојде до намалување на
притисокотна гумите. Сензорите
на TMPS се монтирани на сите
комплети тркала со гуми,
вклучувајќи го и резервниот
комплет тркало и гума. Сензорите
на TPMS го следат притисокот на
воздухот во гумите и го
пренесуваат откриениот притисок
на гумите до предавателот што се
наоѓа во возилото.
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Кога ќе се открие слаба
напумпаност на некоја гума, TMPS
го пали предупредувачкото светло
за слаб притисок A што се наоѓа во
групата инструменти. Ако се
запали предупредувачкото светло,
сопрете што е можно поскоро и
напумпајте ги гумите до
препорачаниот притисок прикажан
на етикетата за притисок на гумите
3 311.
Порака за проверка на притисокот
на одредена гума се прикажува на
екранот на Информативниот
центар за возачот.
Предупредувачкото светло за слаб
притисок во гумите и
предупредувачката порака на
информативниот центар се палат
при секој циклус на палење додека
гумите не се напумпаат до
правилниот притисок. Со
користење на Информативниот
центар за возачот може да се видат
притисоците на гумите. За
дополнителни информации и
детали за функционирањето на
Информативниот центар за
возачот и екраните 3 92.
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Предупредувачкото светло за слаб
притисок на гумите може да се
запали при студено време кога
возилото прво ќе се стартува, а
потоа ќе се изгаси додека се вози
возилото. Тоа може да биде прв
показател дека воздушниот
притисок се намалува и гумите
треба да се напумпаат. На етикета
се прикажани големината на
оригиналните гуми и правилниот
притисок за надувување за гумите
кога се студени 3 311. Видете и во
притисок на гумите 3 361.
TPMS може да предупредува за
послаб притисок на гумите, но не е
замена за нормалното одржување
на гумите.
Забелешка
Не се сите материјали за
заптивање гуми исти. Неодобрено
средство за заптивање гуми може
да ги оштети сензорите за TMPS.
Оштетувања на сензорите TPMS
предизвикани од неправилно
средство за заптивање гуми не се
покриени со гаранцијата на
возилото. Секогаш користете

само средство за заптивање гуми
одобрено од GM достапно кај
продавачот или испорачано со
возилото.
Фабрички инсталираните комплети
за поправање гуми користат
течност за заптивање на гумите
одобрена од GM. Користењето
неодобрени средства за
заптивање на гумите може да ги
оштети сензорите на TPMS. За
информации во врска со комплетот
за поправање гуми и упатства
3 318.

Светло и порака за
неисправност на TPMS

TPMS нема да работи правилно
ако еден или повеќе сензори на
TPMS ги нема или не работат. Кога
системот ќе открие неисправност,
светлото за слаб притисок во
гумите A трепка околу една
минута, па останува запалено до
крајот на циклусот на палење. Се
прикажува и порака за
предупредување на
Информативниот центар за
возачот. Светлото за неисправност

и пораката на Информативниот
центар за возачнот се палат при
секој циклус за палење додека не
се поправи проблемот. Некои од
условите што може да
предизвикаат да се вклучат се:
■ Една од гумите е заменета со
резервната гума. Резервната
гума нема сензор за TPMS.
Светлото за неисправност и
пораката на Информативниот
центар за возачот треба да се
изгаснат откако ќе се стави патна
гума и калибрирањето на
сензорот ќе се изврши успешно.
Видете во „Калибрирање на
сензорот за TPMS“ подолу.
■ Калибрирањето на сензорот за
TPMS не се извршило или
завршило успешно по
ротирањето на гумите. Светлото
за неисправност и пораката на
Информативниот центар за
возачот треба да се изгаснат по
успешно калибрирање на
сензорот. Видете во
„Калибрирање на сензорот за
TPMS“ подолу.
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■ Еден или повеќе сензори на
TPMS недостигаат или се
оштетени. Светлото за
неисправност и пораката на
Информативниот центар за
возачот треба да се изгаснат
откако ќе се инсталираат сензори
за TPMS и калибрирањето на
сензорот ќе се изврши успешно.
Обратете се на дилерот за
сервисирање.
■ Новите гуми или тркала не
одговараат со оригиналните
гуми или тркала. Гуми и тркала
различни од препорачаните
може да го спречат правилното
функционирање на TPMS.
■ Вклучени електронски уреди или
блискоста до објекти што
користат радио фреквенции
слични на TPMS може да
предизвикаат неправилна
работа на сензорите на TPMS.
Ако TPMS не функционира
правилно, не може да открие или
пријави слаба гума. Обратете се на
својот дилер за сервисирање ако
светлото за неисправност и

пораката на Информативниот
центар за возачот се запалат и
останат.

Процес на калибрирање на
сензорите TPMS

Секој сензор TPMS има
единствена идентификациска
шифра. Идентификациската
шифра треба да се спореди со
новата положба на гумата/
тркалото откако ќе се ротираат
гумите или ќе се замени некој или
повеќе сензори TPMS.
Калибрирањето на сензорите за
TPMS треба да се изврши и по
замена на резервната со патна
гума што содржи сензор за TPMS.
Светлото за неисправност и
пораката на Информативниот
центар за возачот треба да се
изгаснат по следниот циклус на
палење. Сензорите се споредуваат
со положбата на гумата/тркалото
со помош на алатката за повторно
учење на TPMS по следниот
редослед: лева предна гума, десна
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предна гума, десна задна гума,
лева задна гума. Обратете се на
дилерот за сервисирање.
Потребни се две минути за да се
спореди положбата на првата гума/
тркало, а пет минути вкупно за
споредба на сите четири положби
на гуми/тркала. Ако трае подолго,
калибрирањето престанува и
треба повторно да се почне.
Калибрирањето на сензорите на
TPMS е следново:
1. Затегнете ја сопирачката за
паркирање.
2. Свртете го палењето на ВКЛ../
РАБОТА со исклучен мотор.
3. Со копчето MENU изберете го
изборникот Vehicle Information
(Информации за возилото) во
Информативниот центар за
возачот.
4. Со тркалцето дојдете до
екранот на изборната ставка
Tire Pressure Menu (Изборник за
притисокот на гумите).
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5. Притиснете го копчето
SET/CLR за да почнете со
калибрирањето на сензорите.
Треба да се прикаже порака
што бара прифаќање на
процесот.
6. Притиснете го копчето
SET/CLR повторно за да го
потврдите изборот. Сирената
се огласува двапати за да
покаже дека приемникот е во
режим за повторно учење и
порака што укажува дека
калибрирањето е активно се
прикажува на екранот на
Информативниот центар за
возачот.
7. Почнете со левата предна гума.
8. Ставете ја алатката за
повторно учење спроти
страната на гумата, близу до
ѕиваната. Потоа притиснете го
копчето за да го активирате
сензорот за TPMS. Краток
сигнал на сирената потврдува
дека шифрата за

идентификација на сензорот е
калибрирана за таа положба на
гумата и тркалото.
9. Продолжете со десната предна
гума и повторете ја постапката
од чекор 8.
10. Продолжете со десната задна
гума и повторете ја постапката
од чекор 8.
11. Продолжете со левата задна
гума и повторете ја постапката
од чекор 8. Сирената се
огласува двапати за да укаже
дека шифрата за
идентификација на сензорот е
калибрирана за задната десна
гума и дека калибрирањето на
сензорите на TPMS веќе не е
активно. Пораката на
Информативниот центар за
возачот дека е активно
калибрирањето се гаси.

12. Свртете го палењето на ЗАКЛ./
ИСКЛ.
13. Напумпајте ги сите гуми до
препорачаното ниво на
притисок за гумите како што е
укажано на етикетата за
притисокот на гумите 3 311.

Длабочина на шарата
Редовно проверувајте ја
длабочината на шарите.
Гумите треба да се заменат од
безбедносни причини ако
длабочината на шарите е 2-3 мм
(4 мм за зимски гуми).
Од безбедносни причини, се
препорачува длабочината на
шарите на гумите на една оска да
не се разликува повеќе од 2 мм.
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Менување на гумите и
големина на тркалата

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, сменувајте ги
предните тркала со задните тркала
периодично. Уверете се дека
насоката на вртењето на тркалата
е иста како порано.
Гумите стареат, дури ако не се
употребуваат. Препорачуваме
замена на гумите на 6 години.

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.

9 Предупредување
Употребата на несоодветни
гуми или тркала може да доведе
до незгоди и ќе го анулира
одобрението на видот на
возилото.

Раткапни
Раткапните и гумите што се
одобрени од фабриката за
соодветното возило и ги
исполнуваат сите соодветни

317

барања за комбинирање на
тркалата и гумите, можат 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.

9 Предупредување
Употребата на несоодветни
гуми или раткапни може да
доведува до нагло губење на
притисок и притоа несреќи.
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Синџири за гуми

9 Предупредување
Оштетувањата може да
доведат до пукање на гумата.

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

Комплет за поправање
гуми

Синџири за гуми се дозволуваат
само на предните тркала.
Синџири за гуми се дозволуваат
само на гуми од големината
205/60 R16.
Синџири за гуми не смеат да се
користат на гуми од големините
215/50 R 17, 215/60 R 16,
225/50 R17 и 225/55 R 16.
Секогаш употребувајте синџири со
ситни алки што не додаваат повеќе
од 10 мм до шарата и внатрешните
страни на гумата (вклучувајќи ја и
бравата на синџирот).

Помалите оштетувања на шарата
на гумата можат да се поправат со
комплетот за поправање гуми.
Не ги вадете туѓите предмети од
гумите.
Оштетувањата на гумите што
надминуваат 4 мм или што се кај
страничниот ѕид од гумата не
можат да се поправат со комплетот
за поправање гуми.

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

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

4. Зашрафете го цревото за
воздух од компресорот на
приклучокот на шишето со
заптивната смеса.
5. Наместете го шишето со
заптивната смеса во држачот
на компресорот.
Поставете го компресорот
близу до гумата така што
шишето со заптивна смеса ќе
биде исправено.
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6. Отшрафете ги капаците на
вентилите од дефектната гума.
7. Зашрафете го цревото за
полнење на вентилот на гумата.
8. Прекинувачот на компресорот
мора да биде поставен на J.
9. Приклучете го приклучокот на
компресорот кон
дополнителниот штекер во
задниот дел од конзолата.
За да се избегне
испразнувањето на
акумулаторот, Ви
препорачуваме да го оставете
моторот да работи.
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Притисок во гумите 3 361. Кога
ќе се постигне правилниот
притисок, исклучете го
компресорот.

10. Поставете го преклопникот на
компресорот на I. Гумата се
полни со заптивната смеса.
11. Мерачот за притисок на
компресорот накратко
покажува до 6 бари додека
боцата со заптивната смеса се
празни (приближно за
30 секунди). Потоа притисокот
почнува да опаѓа.
12. Целата заптивна смеса се
пумпа во гумата. Потоа гумата
се надува.
13. Пропишаниот притисок за
гумата би требало да се
постигне во рок од 10 минути.

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
достигнат, гумата е премногу

оштетена. Побарајте помош од
автомеханичар.
Исцедете 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. Чувајте го
приборот за поправка на гумите
во багажниот простор.
15. Извадете ја излишната
заптивна смеса користејќи
ткаенина.
16. Земете ја налепницата која ја
покажува најголемата
дозволена брзина од шишето
со заптивната смеса, и закачете
ја во видното поле на возачот.
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17. Продолжете со возењето
веднаш за да се распространи
средството рамномерно во
гумата. По возење околу 10 км
(но не повеќе од 10 минути),
застанете и проверете го
притисокот во гумата.
Притегнете го цревото на
воздухот директно врз вентилот
на гумата и за тоа време нека
работи компресорот.

Ако притисокот во гумата е
повеќе од 1,3 бари, наместете
го на правилната вредност.
Повторете ја оваа поставка
додека веќе нема губење на
притисокот.

Ако притисокот во гумата
паднал под 1,3 бари, возилото
не смее да се користи.
Побарајте помош од
автомеханичар.
18. Чувајте го приборот за
поправка на гумите во
багажниот 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 најмалку за
30 минути.
Вградениот сигурносен вентил се
отвора при притисок од 7 бари.
Проверете го рокот на траење на
комплетот. По тој датум
способноста за затнување веќе не
се гарантира. Обрнувајте
внимание на информациите за
чување на шишето со заптивна
смеса.
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Заменете го користеното шише со
заптивната смеса. Отфрлете го
шишето како што е пропишано од
соодветните закони.
Компресорот и заптивната смеса
може да се користат од околу
-30 °C.
Приложените адаптери може да
се користат за пумпање на други
предмети, на пр. фудбалски
топки, воздушни душеци, гумени
чамци, итн. Тие се наоѓаат на
долната страна од компресорот.
За да се извадат, притегнете го
цревото за воздух на компресорот
и извлечете го адаптерот.

Менување на тркалата
Некои возила се опремени со
комплет за поправање гуми
наместо резервно тркало 3 318.
Сторете ги следниве подготовки и
запазете ги следните информации:
■ Паркирајте го возилото на рамна,
цврста и нелизгава површина.
Предните тркала треба да бидат
наместени право.
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■ Затегнете ја рачната сопирачка и
ставете во прва брзина, рикверц
или P.
■ Извадете го резервното тркало
3 325.
■ Не менувајте повеќе од едно
тркало одеднаш.
■ Дигалката користете ја само за
менување на тркала во случај на
продупчување, а не за сезонски
зимски или летни менувања на
гумите.
■ Ако тлото на коешто стои
возилото е меко, треба да се
стави тврда штица (дебела
најмногу 1 см) под дигалката.
■ Во возилото не смее да има луѓе
или животни кога се дига.
■ Не пикајте се под возило што е
кренато со дигалка.
■ Не го палете возилото кога е
кренато со дигалката.
■ Исчистете ги навртките на
тркалата и навоите со чиста крпа
пред да го монтирате тркалото.

9 Предупредување
Не подмачкувајте ги навртката,
завртката и конусот на
завртката на тркалото.

1. Откачете ги капачињата на
навртките на тркалото со
шрафцигер и извадете ги.
Извлечете ја раткапната со
куката. Прирачен алат 3 310.
Лесни бандажи: Откачете ги
капачињата на навртките на
тркалото со шрафцигер и
извадете ги. За да се заштити
тркалото, ставете мека

ткаенина помеѓу шрафцигерот
и лесната бандажа.
2. Варијанта 1:

Ставете го клучот за тркалата
уверувајќи се дека е наместен
безбедно и олабавете ја секоја
навртка на тркалото за
половина вртење.
Варијанта 2:

Нега на возилото

Отворете го клучот за тркалата
и ставете го уверувајќи се дека
е наместен цврсто и
разлабавете ја секоја навртка
на тркалото за половина
вртење.
3. Само со спортскиот модел:

Ставете ја раката зад работ од
капакот на облогата на прагот.
Повлечете го надолу и
нанадвор за вадење на капакот.
Капакот е закачен со јаже.
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4. Уверете се дека дигалката е
наместена правилно до точките
на возилото за дигање.
5. Варијанта 1:
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Нега на возилото

Поставете ја дигалката на
потребната височина.
Наместете ја непосредно под
точката за дигање, на тој начин
што ќе се спречува лизгањето.
6.
7.
8.
Поставете ја дигалката на
потребната височина.
Наместете ја непосредно под
точката за дигање, на тој начин
што ќе се спречува лизгањето.
Закачете ја рачката на
дигалката и при правилно
порамнета дигалка, завртете ја
рачката додека тркалото не е
ослободено од земјата.
Варијанта 2:

9.
10.

11.

12.

Закачете го клучот за тркла, и
при правилно порамнета
дигалка вртете го клучот за
тркала додека тркалото не е
кренато од земјата.
Отшрафете ги навртките на
тркалото.
Сменете го тркалото.
Зашрафете ги навртките на
тркалото.
Спуштете го возилото.
Ставете го клучот за тркалата
уверувајќи се дека е наместен
безбедно и стегнете ја секоја
навртка по вкрстен редослед.
Затезниот момент е 140 Nm.
Порамнете го отворот за
вентилот во раткапната со
вентилот на гумата пред да ја
монтирате.
Ставете ги капачињата на
навртките на тркалото.
Само со спортскиот модел:

Нега на возилото

Резервно тркало

Вратете го капакот.
Вметнете ги двете задни игли
во дупките кај облогата на
прагот и преклопете го капакот
нагоре за да се заглави.
13. Ставете гo сменетото тркало
3 318 и прирачните алати
3 310 на место.
14. 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.

Резервното тркало може да се
класифицира 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 возната состојба.
Заменете ја неисправната гума
колку е можно поскоро.
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Резервното тркало е сместено во
товарниот простор под покривката
на подот. Се прицврстува во
процепот со пеперужна навртка.
Вдлабнатината за резервното
тркало не е предвидена за гуми од
сите дозволени големини. Ако
треба да се складира тркало што е
пошироко од резервното тркало по
менувањето на тркалата, капакот
на подот може да се намести врз
тркалото што штрчи.

Привремено резервно тркало

Употребата на резервното тркало
може да ги измени условите на
возењето. 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. Фаќајте ги свиоците
полека. Не го користете за подолг
период.
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Нега на возилото

Ако Вашето возило има издишна
гума назад додека влече друго
возило, монтирајте го
привременото резервно тркало
напред, а редовното тркало назад.
Синџири за гуми 3 318.

Еднонасочни гуми

Монтирајте еднонасочни гуми, така
што тие ќе 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:
■ Возната состојба може да се
смени. Нека Ви ја заменат или
поправат неисправната гума
колку е можно поскоро.
■ Возете особено претпазливо на
влажни и снежни патишта.

Палење со кабли
Не палете со полнач за
акумулатори.
Возило со испразнет акумулатор
може да се запали со употреба на
кабли за палење и акумулторот од
друго возило.

9 Предупредување
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.

9 Предупредување
Избегнете контакт со очите,
кожата, текстил и бојадисани
површини. Течноста содржи
сулфурна киселина што може

да предизвика повреди и
оштетувања во случај на
директен допир.
■ Не изложувајте го акумулаторот
на гол пламен или на искри.
■ Испразнетиот акумулатор може
веќе да замрзнува при
температура од 0 °C. Одмрзнете
го замрзнатиот акумулатор пред
да ги споите каблите за палење.
■ Носете заштитни очила и
заштитна облека кога работите
со акумулатор.
■ Користете помошен акумулатор
со иста волтажа (12 волти).
Неговиот капацитет (Ач) не смее
да биде значително помал од
оној на испразнетиот
акумулатор.
■ Употребувајте кабли за палење
со изолирани клеми и пресек од
најмалку 16 мм2 (25 мм2 за
мотори на дизел).
■ Не откачувајте го испразнетиот
акумулатор од возилото.

Нега на возилото
■ Исклучете ги сите непотребни
електрични потрошувачи.
■ Не се наведнувајте 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 еден со друг за време на
процесот на палењето со кабли.
■ Затегнете ја рачната сопирачка,
ставете го менувачот во лер,
автоматскиот менувач во P.
■ Отворете ги капачињата за
заштита на половите на двата
акумулатори.

Редослед на спојувањето на
каблите:
1. Спојте го црвениот кабел со
позитивната клема на
помошниот акумулатор.
2. Спојте го другиот црвен 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
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или некоја врска со шраф 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.
2. По 5 минути, запалете го
другиот мотор. Обидите за
палење треба да траат не
подолго од 15 секунди во
периоди од 1 минута.
3. Оставете ги двата мотора да
работат в место околу
3 минути со поврзани кабли.
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Нега на возилото

4. Вклучете ги елктричните
поторшувачи (на пр. светла,
греењето на задното стакло) на
возилото кое го прима
палењето со кабли.
5. Кога ги отстранувате каблите,
треба да се повтори точно
истото од горе наведенот само
по обратен редослед.

Влечење
Влечење на возилото
Ако треба да се влече Вашето
возило, Ве молиме да ја користите
нашата мрежа за услуги или
професионално претпријатие за
влечење.

Најдобриот метод е да се превози
возилото со употребата на возило
на шлеп служба.

Ако влечете на две тркала,
подигнете ги предните погонски
тркала и влечете со закочени
предни тркала.

Нега на возилото
Ве молиме да се придржувате кон
следните постапки при влечење на
возило:
■ Во возилото кое се влече не смее
да остане ниеден патник.
■ Отпуштете ја паркирната
сопирачка на возилото кое се
влече и ставете го менувачот во
лер.
■ Вклучете ги предупредувачките
трепкачи.
■ Пазете ги ограничувањата за
брзина.
Ако не е можно возилото да ви го
одвлечка влечна служба,
постапете на следниов начин:

Откачете го капачето со
притиснување на ознаката и
извадете го капачето.
Алката за влечење се наоѓа заедно
со прирачните алати 3 310.
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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 треба да се
користи за влечење, а не за
ослобудвање на возилото.
Вклучете го палењето за да се
ослободи бравата на
управувачкиот столб и за да се
овозможи работењето на стопсветлата, сирената и бришачите на
шофершајбната.
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Нега на возилото

Менувачот е во лер.
Вклучете ги предупредувачките
трепкачи на двете возила.

Внимание
Возете сталожено и бавно.
Грубото возење може да го
оштети возилото.
Кога моторот не работи, потребна
е значително поголема сила за
сопирање и за управување.
За да не влегуваат издувни гасови
од влечното возило, вклучете го
кружењето на воздухот и затворете
ги прозорците.
Возила со автоматски менувач: Не
влечете го возилото со алката за
влечење. Влечењето со јаже за
влечење може да предизвика
големи оштетувања на
автоматскиот менувач. За влечење
возило со автоматски менувач
користете возило за влечење со
рамен под или опрема за кревање.

Возило со рачен менувач:
Возилото треба да се влече
свртено нанапред, не побрзо од
80 км/ч. Во сите други случаи и кога
менувачот е во дефектен,
предната оска треба да се крене од
тлото.
Побарајте помош од
автомеханичар.
По влечењето, отшрафете ја
алката за влечење.
Вметнете го капачето долу и
затворете го капачето.
Најдобриот метод е да се превози
возилото со употребата на возило
на шлеп служба.

Влечење друго возило

Откачете го капачето со
притиснување на ознаката и
извадете го капачето.
Алката за влечење се наоѓа заедно
со прирачните алати 3 310.

Нега на возилото
Внимание
Возете сталожено и бавно.
Грубото возење може да го
оштети возилото.
По влечењето, отшрафете ја
алката за влечење.
Вметнете го капачето долу и
заглавете го капачето.
Зашрафете ја алката за влечење
колку што може додека не застане
во хоризонтална положба.
Алката за врзување во задниот дел
под возилото никогаш не смее да
се употребува као алка за
влечење.
Закачете сајла за влечење - или,
уште подобро е шипка за влечење
- за алката за влечење.
Алката за влечење треба да се
користи за влечење, а не за
ослобудвање на возилото.
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Нега за изгледот
Нега на надворешноста
Брави

Бравите се подмачкуваат во
фабриката со употребата на
високо квалитетно мазиво за
цилиндрите на бравите. Средство
за одмрзнување употребувајте
само каде што е апсолутно
неопходно, бидејќи тоа го вади
мазивото и го влошува
функционирањето на бравите. По
употребата 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.
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Нега на возилото

Надворешните загадувачи како
што се измет од птици, мртви
инсекти, смола од дрва и полен
треба веднаш да се исчистат од
возилото бидејќи може да
предизвикаат оштетување на
бојата.
Ако користите перална за возила,
спроведете ги соодветните
напатствија 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 возилото рачно,
погрижете се темелно да ја
исплакнете и внатрешната страна
на крилата.
Исчистете ги рабовите и
преклопите на отворените врати и
хаубата, како и пределите што ги
покриваат.

Внимание
Секогаш користете средство за
чистење со pH вреднсот 4 до 9.
Не користете средства за
чистење на жешки површини.
Нека Ви ги подмачкува шарките на
вратите со мазиво автомеханичар.
Не го чистете моторниот простор
со компресорска млазница или
млазни чистачи со голем притисок.
Целосно исушете го и избришете
го возилото. Често плакнете ја
еленската кожа. Употребувајте
посебни кожи за бојата и за
прозорците: остатоците од полирпастата на прозорците ќе ја
намалат видливоста.
Не користете тврди предмети за
вадење на флеки од катран.
Користете спреј за вадење на
катран на обоените површини.

Надворешни светла

Капаците на предните фарови и на
другите светла се направени од
пластика. Не користете
нагризувачки средства или
киселини, не користете гребач за
мраз и не сушете ги.

Полирање и нанесување
восок

Редовно полирајте го возилото со
полир паста (најдоцна кога веќе не
се формираат капки од водата).
Инаку бојата ќе се исуши.
Полирањето со средство за
полирање е неопходно само ако
бојата го изгубила сјајот или ако на
неа се нафатиле цврсти наслојки.
Полирањето на бојата со силикон
обликува заштитен слој, правејќи
го полирањето со восок
непотребно.
Пластичните делови на
каросеријата не смеат да се
намачкаат со восок или средства
за полирање.

Нега на возилото
Прозорци и четкички на
бришачите на
шофершајбната

Употребувајте мека крпа без
влакненца или еленска кожа
заедно со средство за чистење
прозорци и средство за вадење
инсекти.
Кога го чистите задното стакло
однатре, секогаш бришете
напоредно со грејачот за да
спречите оштетувања.
За механичко вадење на мраз,
употребувајте гребло на мраз со
остар раб. Притиснете го гребачот
цврсто на стаклото за да не
влегуваат нечистотии под него и
гребете го стаклото.
Чистете ги четкичките на
бришачите што замачкуваат со
мека крпа и средство за чистење на
прозорци.

Подвижен покрив

Никогаш не го чистете со раствори
или нагризувачки средства, горива,
агресивни средства (на пр.
растворува на бои, раствори кои
содржат ацетон итн.) киселини или
јако алкални средства. Не
нанесувајте восок или средства за
полирање врз средниот дел на
подвижниот покрив.

Тркала и гуми
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Подвозје

Некои предели на подвозјето на
возилото имаат премаз од PVC
додека другите критични предели
имаат траен слој од заштитен
восок.
Откако подвозјето ќе се измие,
проверете го истото и нанесете
повеќе заштитен восок ако е
потребно.
Битуменски/гумени материјали
може да го оштетат слојот од PVC.
Нека Ви ја изведе работата на
подвозјето автомеханичар.
Пред и после зимата, измијте го
подвозјето и нека Ви го проверат
слојот на заштитниот восок.

Не користете компресорски
млазници за чистење.
Чистете ги бандажите со pH
неутрално средство за чистење на
тркалата.
Бандажите се бојосани и може да
се чистат со истите средства како и
шасијата.

Нега на внатрешноста

Оштетување на бојата

Внатрешност и тапацир

Поправете ги помалите оштети на
бојата со апликатор пред да се
формира ‘рѓа. Поголемите оштети
или предели со ’рѓа нека Ви ги
поправи автомеханичар.

Чистете ја внатрешноста на
возилото, вклучувајќи ја и маската
и облогите на таблата со
инструменти, само со сува крпа или
средство за чистење на
внатрешноста.
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Нега на возилото

Чистете го кожниот тапацир со
чиста вода и мека крпа. Во случај
на тешка валканост користете
средство за нега на кожата.
Групата инструменти и екраните
треба да се чистат само со
употреба на мека влажна крпа. Ако
е потребно, користете слаб
раствор на сапуница.
Текстилниот тапацир чистете го со
правосмукалка и четка. Флеките
вадете ги со средство за чистење
на тапацирот.
Ткаенината на преслеките може да
не е со трајни бои. Тоа може да
предизвика видливо
избледнување на бојата, особено
на тапацир со светли бои. Дамки и
избледена боја треба да се
исчистат што е можно поскоро.
Чистете ги безбедносните ремени
со млака вода или средство за
чистење на внатрешноста.

Внимание
Затворајте ги Велкро патентите
бидејќи отворените Велкро
патенти на облеката може да го
оштетат тапацирот на
седиштата.
Истото се однесува и до облеки
со предмети со остри рабови,
како патенти или каишеви или
фармерки со нитни.
Чистете ја прашината на тапацирот
на вратите со правосмукалка.
Отстранувајте ги дамките со
средство за чистење.

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.
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Општи информации
Сервисни информации
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

Потврдите на сервисирањето се
евидентира во Сервисната и
гаранцијската книшка. Датумот и
километражата се дополнува со
печат и подпис на работилницата
на сервисирањето.
Проверете дека Сервисната и
гаранцијската книшка е дополнета
исправно пошто постојаното
заверување на сервисирањето е
суштинско ако било каква
рекламација или добронамерно
барање треба да се исполни, и исто
така е корисно при продавање на
возилото.
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Контрола на работниот век на
маслото за мотори на дизел

Периодите за сервисирање се
засновани врз повеќе параметри
зависно од употребата и се
пресметуваат со употреба на тие
параметри.
Контролата на работниот век на
моторното масло Ве известува кога
да се смени моторното масло.
3 99
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Планирано одржување
Распореди на сервисите

Интервал за одржување
Секоја година / 15000 км (кое и да настапи прво)
Одржување I: Употребувајте Одржување I за првото сервисирање или ако Одржување II беше изведено претходно.
Одржување II: Употребувајте Одржување II ако претходното сервисирање беше Одржување I.
Кај возилата опремени со систем за контрола на работниот век на маслото:
Ако шифрата 82 се прикажува во Информативниот центар за возачот (DIC) и претходното одржување било
изведено пред најмалку 10 месеци, тогаш треба да се изведе и соодветното одржување.
Сервисна работа

Одржување I Одржување II
З

З

Проверете да нема капење или оштети.2)

П

П

Проверете го воздушниот филтер на моторот.3)

П

П

Проверете ги гумите за притисокот во нив и абењето.

П

П

П

П

Проверете ги нивоата на течноста за ладење на моторот и на течноста за миење на П
шофершајбната и дотурете течност по потреба.

П

П

П

П

П

Заменете го моторното масло и

Проверете го системот на

филтерот.1)

сопирачки.4)

Проверете ги компонентите на амортизацијата и на управувањето.5)
Проверете ги четкичките на бришачите и работата на надворешните светла.

6)

Сервисирање и одржување
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Сервисна работа

Одржување I Одржување II

Проверете ги погонските ремени.

П

П

Извршете било кои други неопходни сервиси - видете во соодветното поглавје.

П

П

Проверете ги активните полиња.

П

П

–

З

–

П

–

П

Проверете ги компонентите на погонскиот систем.

–

П

Подмачкајте ги компонентите на каросеријата.10)

–

П

Заменете ја течноста за сопирачките.7)
Проверете го системот за ладење на

моторот.8)

Проверете ги компонентите на системот за врзување со

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

ремени.9)

Ако се вози во тешки услови: при возење по кратки растојанија, подолго работење на моторот в место или возење во прашливи услови,
моторното масло и филтерот може да бараат почеста замена. Кај мотори на дизел, заменете ги кога шифрата 82 се прикажува во DIC.
Губењето на течности во било кој систем на возилото може да укаже на проблем. Системот треба да се прегледа и поправи, и да се контролира
нивото на течноста. Дотурете течност ако треба.
Ако редовно возите во прашливи услови, почесто проверувајте го филтерот. Филтерот може да треба почесто да се заменува.
Визуелно проверете ги линиите на сопирачките и цревата да нема заглавување, истекување, пукнатини, лупење итн. Проверете ги пакните на
диск сопирачките да не се излижани и состојбата на површините на дисковите. Проверете ги поставките/папучите на барабан сопирачките да
не се излижани или пукнати. Проверете ги другите делови на сопирачките, вклучувајќи ги барабаните, цилиндрите на тркалата, шепите,
паркирните сопирачки итн.
Визуелно проверувајте ја предната и задната амортизација и системот за управување да нема оштетувања, разлабавени делови или делови
кои фалат, или знаци на абење. Проверувајте ги компонентите на серво управувањето за заглавување, пукнатини, лупење, итн.
Проверувајте ги четкичките на бришачите за абење, пукнатини или загадување. Исчистете ги шофершајбната и четкичките на бришачите ако
се извалкани. Заменете ги оние четкички на бришачите кои се излитени или оштетени.
Ако се вози во тешки услови: при возење по брдовит или планински терен, или често влечење на приколка, течноста за сопирачките може да
бара почеста замена.
Визуелно проверувајте ги цревата и нека Ви ги заменат ако се напукнати, отечени или расипани. Проверете ги сите водови, спојки и патент
брави; заменете ги со оригинални делови ако треба. За да се помогне да се обезбеди исправното работење, се препорачуваат испитување на
системот за ладење на капачето под притисок и чистење на надворешноста на ладилникот и компресорот на климатизацијата.

338
9)
10)

Сервисирање и одржување

Проверете дали светлото за потсетување за безбедносните ремени и комплетите на безбедносни ремени работат правилно. Барајте олабавени
или оштетени делови на системот на безбедносните ремени. Ако видите нешто што може да го спречи системот на безбедносните ремени да
ја врши својата функција, нека Ви го поправат. Гледајте да се замени секој скинат или излижан безбедносен ремен.
Подмачкувајте ги цилиндрите на сите брави, шарките и патент-бравите на вратите, шарките и патент-бравите на хаубата, и шарките и патентбравите на капакот на багажникот. Може да биде потребно почесто подмачкување при изложеноста на корозивна средина. Нанесувањето на
силиконска маст со чиста крпа врз термобандот ќе му овозможи да трае подолго, да изолира подобро, и да не се заглави или шкрипи.

П: Проверете ги овие единици и нивните поврзани делови. Ако е потребно, коригирајте ги, исчистете ги, додајте
им, дотерајте ги или заменете ги.
З: Заменете ги или сменете ги.
Сервисна работа

Период

Заменете го филтерот за
полен.

На секој 45000 км / 2 години

Заменете го воздушниот
филтер.

На секој 60000 км / 4 години

Заменете ги свеќичките.

LXT: на секои 30000 км / 2 години
LUJ, LUV, LDD, LDE и 2Н0: на секои 60.000 км / 4 години

Заменете го кабелот за
палење.

LXT: на секои 45000 км / 3 години

Заменете го филтерот за
дизел гориво.

На секој 60000 км / 2 години

Заменете ја течноста за
ладење на моторот.

На секој 240000 км / 5 години

Заменете го маслото за
автоматскиот менувач.

На секои 150000 км / 10 години при нормални услови, а на секои 75000 км / 5 години
при тешки услови

Сервисирање и одржување
Сервисна работа

Период

Заменете го клинестиот
ремен.

LDE и 2Н0 со стреч ремен: на секои 90000 км / 10 години
LKR, LUD: на секои 150.000 км / 10 години

Заменете го ребрестиот
ремен.

LXT: на секои 60000 км / 4 години
LKR, LUD, LUV, LDE и 2Н0: на секои 150.000 км / 10 години

Проверете го зазорот на
LKR, LUD, LDE и 2Н0: на секои 150.000 км / 10 години
вентилот, дотерајте го ако е
потребно.
Заменете го разводниот
ланец.

LUJ, LDD и LNP: на секои 240.000 km / 10 години
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Општи единици за одржување
Дел
Сервисна работа
Сите

Проверувајте ги сите системи да немаат пречки или заглавување или оштетени делови или
делови кои фалат. Заменете ги деловите по потреба. Заменете ја секоја компонента која
има прекумерно абење.

Автоматски менувач Сменете ја течноста и филтерот за автоматскиот менувач ако возилото главно се вози во
еден или повеќе од следниве услови:
Во густ градски cooбpaќaj каде што надворешната температура редовно достигнува 32 °C
или повеќе.
На брдовит или планински терен.
Кога често се врши влечење на приколка.
Употреба на возилото како такси, полициско возило или возило за достава.
Ремени

Визуелно проверувајте го ременот за лижење, преголеми пукнатини или видливи оштети.
Заменете го ременот ако е потребно.

Состојба на гумите и Состојбата на гумите треба да се испитува пред возењето и притисокот во гумите треба да
притисок при
се проверува секој пат кога ќе го наполните резервоарот за гориво или најмалку еднаш
пумпање
месечно со употребата на манометар.
Израмнување на
тркалата

Ако е потребно, разменете ги и центрирајте ги тркалата.

Сервисирање и одржување

Дополнително
сервисирање
Екстремни работни услови o

Екстремни работни услови се
остваруваат кога барем едно од
следните се појавува често:
■ Ладни палења
■ Застанување и поаѓање
■ Влечење на приколка
■ Стрмнини и/или големи височини
■ Лоши коловози
■ Песок и прав
■ Екстремни флуктуации во
температурата
Полициските возила, таксивозилата и возилата на автошколите исто така се
класификуваат како работење во
екстремни услови.
При екстремни работни услови
може да биде неопходно да се
вршат извесни планирани
сервисни поправки почесто од
планираните периоди.

Побарајте технички совет за
сервисните барања кои зависат од
конкретните услови на
работењето.
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Препорачани
течности, средства за
подмачкување и
делови
Препорачаните течности
и средства за
подмачкување
Користете само производи кои ги
задоволуваат препорачаните
спецификации. Штетата што ќе
настане како резултат на
употребата на производи кои не се
во склад со овие спецификации
нема да биде покриена со
гаранцијата.

9 Предупредување
Работните материјали се
опасни и можат да бидат
отровни. Ракувајте со нив
внимателно. Обрнете внимание
на информациите дадени на
упаковката.
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Моторно масло

Моторното масло се познава по
својот квалитет и вискозитет.
Квалитетот е поважен од
вискозитетот кога избирате кое
моторно масло ќе користите.
Квалитетот на маслото ја
обезбедува на пр. чистотата на
моторот, заштитата од абење и
контролата на стареење на
маслото, додека класата по
вискозитет дава информација за
густината на маслото над некој
опсег на температурите.
Квалитет на моторното масло
dexos 2

Бензински и мотори
на дизел

ACEA A3/
B3,
ACEA A3/
B4,
ACEA C3,
API SM,
API SN

Само со LXT (ако не
е достапно моторно
масло одобрено од
dexos)

Избирање на соодветното моторно
масло
Избирањето на соодветното
моторно масло зависи од
правилната спецификација на
маслото и класата по вискозитет.
Употребувајте и барајте моторни
масла со ознака за сертификација
на dexos. Маслата кои ги
исполнуваат барањата на Вашето
возило треба да имаат ознака за
сертификација од dexos на садот.
Таа ознака за сертификација
означува дека маслото е одобрено
според спецификацијата на dexos.
Вашето возило е фабрички
наполнето со моторно масло
одобрено од dexos.
Употребувајте само такви моторни
масла кои се одобрени според
спецификацијата на dexos или
еквивалентни моторни масла од
соодветната класа по вискозитет.
Ако сте несигурни дали Вашето
масло е одобрено според
спецификацијата на dexos,
прашајте го Вашиот давател на
услуги.

Употреба на алтернативни
моторни масла ако dexos е
недостапен: Во случај да не е
достапно моторно масло одобрено
од dexos при менување на маслото
или за одржување на правилното
ниво на маслото, може да
користите алтернативно моторно
масло со квалитетите спомнати
погоре. Меѓутоа, употребата на
масла што не ја исполнуваат
спецификацијата dexos може да
предизвика намалени
перформанси или оштетување на
моторот при извесни околности.
Дотурање моторно масло
Моторните масла од други
производители и марки можат 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 литар од класата ACEA A3/B4
или A3/B3 може да се употреби
(само еднаш помеѓу секое едно

Сервисирање и одржување
менување на маслото).
Вискозитетот треба да биде од
правилен квалитет.
Употребата на моторни масла
само со квалитетот ACEA A1/B1
или A5/B5 е забранета, бидејќи тие
може да предизвикаат долгорочни
оштетувања на моторот при
одредени работни услови.
Адитиви за моторните масла
Употребата на адитиви за
моторното масло може да
предизвика оштетувања и да ја
поништи гаранцијата.

Класи по вискозитет на моторното
масло

SAE 5W-30 е најдобрата класа по
вискозитет за Вашето возило. Не
употребувајте масла од други
класи по вискозитет, како на
пример SAE 10W-30, 10W-40 или
20W-50.
Работење во студено време:
Ако сте во подрачје каде што е
крајно студено, со температури под
-25 °C, треба да се користи масло
SAE 0W-30. Маслото од оваа класа
по вискозитет ќе обезбеди полесно
ладно палење на моторот при
крајно ниски температури. Кога
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избирате масло од соодветната
класа по вискозитет, бидете
сигурни секогаш да избирате такво
масло кое ја исполнува
спецификацијата на dexos.
■ До -25 °C и пониски: 0W-30,
0W-40.
■ До -25 °C: 5W-30, 5W-40.
■ До -20 °C: 10W-30, 10W-40 (само
со LXT).
■ До -15 °C: 15W-30, 15W-40 (само
со LXT).
SAE класата по вискозитет дава
информација за густината на
маслото. Мулти класното масло се
назначува со две цифри.
Првата цифра, следена од W, го
означува вискозитетот при ниски
температури, а втората цифра
вискозитетот при високи
температури.

Течност за ладење и
антифриз

Употребувајте само антифриз без
силикати и долговечни (LLC).
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Сервисирање и одржување

Системот е фабрички наполнет со
течност за ладење предвидена за
одлична заштита од корозија и
смрзнување до околу -27 °C. Таа
концентрација треба да се чува по
цела година. Употребата на
дополнителни адитиви за течноста
за ладење кои се предвидени да
дадат дополнителна заштита од
корозија или изолација против
помали протекувања може да
предизвикаат функциски
проблеми. Одговорноста за
последиците кои произлегуваат од
употребата на дополнителни
адитиви за течноста за ладење ќе
биде одбиена.

Течност за сопирачките и за
куплунгот

користете само DOT4 течност за
сопирачките.
Со времето течноста за
сопирачките ќе апсорбира влага и
ќе се намали нејзината
ефективност. затоа течноста за
сопирање треба д асе замени во
предвидените временски периоди.

Секогаш чувајте ја течноста за
сопирачките во затворен сад за да
се избегне впивањето на водата.
Внимавајте течноста за сопирање
да се загади.

Внимание
Ако користите течност за
сопирачките со слаб квалитет,
може да дојде до корозија на
внатрешните компоненти на
системот за сопирачки, што
може да предизвика послаби
перформанси на системот на
сопирачките, што е
безбедносен проблем. Секогаш
користете течност за
сопирачките со висок квалитет
одобрена за моделот на вашето
возило. Препорачуваме
оригинална течност за
сопирачки од GM.

Технички податоци

Технички податоци
Идентификација на возилото .. 345
Податоци за возилото ............. 348

Идентификација на
возилото
Идентификациски број
на возилото

Идентификацискиот број на
возилото се гледа и преку
шофершајбната.

Идентификацискиот број на
возилото се наоѓа на подот на
возилото од десната страна под
капак помеѓу предната врата и
седиштето.
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Технички податоци

Идентификациска
табличка

Варијанта 2:

Варијанта 1:

Идентификациската табличка е
сместена на рамката на предната
лева врата.
Идентификациската табличка се
наоѓа во моторниот простор.

Информации на
идентификациската етикета:
1 = Идентификациски број на
возилото
2 = Број на сообраќајната дозвола
3 = Производител
4 = Спецификација за дозволената
бруто тежина на возилото (во
кг)
5 = Дозволена бруто тежина на
приколката (во кг)
6 = Најголема дозволена
оптовареност на предната оска
(во кг)

Технички податоци
7 = Најголема дозволена
оптовареност на задната оска
(во кг)
8 = Податоци спесифични за
возилото или за земјата
Вкупниот износ на оптовареноста
на предната и задната оска не смее
да ја надмине дозволената бруто
тежина на возилото. На пример,
ако предната оска ја носи
максимално дозволената
оптовареност, задната оска смее
да носи само товар што е еднаков
на бруто тежината на возилото
минус оптовареноста на предната
оска.
Техничките податоци се одредени
во согласност со стандардите на
Европската Заедница. Го
задржуваме правото да вршиме
измени. Спецификациите во
документите на возилото секогаш
се поважечки од оние дадени во
овој прирачник.

Идентификација на
моторот
Табелите со технички податоци ја
покажуваат идентификациската
шифра на моторот. Податоци за
моторот 3 348.
За да го идентификувате моторот,
видете ја силата на моторот во
Сертификатот за усогласеност на
ЕК приложен со возилото или други
национални документи за
регистрација.
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Податоци за возилото
Податоци за моторот

Комерцијална ознака

1.4 T

1.4

1.6 D

1.6 D

1.8 D

Идентификациска шифра на моторот

LUJ

LDD

LXT

LDE

2H0

Број на цилиндрите

4

4

4

4

4

1364

–1)

1598

1598

1796

Моќност на моторот [kW]

103

–1)

80

86

104

при вртежи на минута

6000

–1)

6000

6200

6200

Вртлив момент (Nm)

200

–1)

150

157

176

при вртежи на минута

1850-4900

–1)

4200

4000

3800

Вид на горивото

Бензин

Бензин

Бензин

Бензин

Бензин

95

–1)

91

95

95

91

–1)

87

91

91

Истиснување на клиповите

(см3)

Октански број RON
препорачано
можно
1)

Вредноста не беше достапна во моментот на печатењето.

Технички податоци
Комерцијална ознака

1.7

1.7 Dsl

2.0 Dsl

Идентификациска шифра на моторот

LKR

LUD

LNP

Број на цилиндрите

4

4

4

1686

1686

1998

Моќност на моторот [kW]

81

96

120

при вртежи на минута

4000

4000

3800

Вртлив момент (Nm)

280

300

360

при вртежи на минута

1750-2500

2000-2500

2000

Вид на горивото

Дизел

Дизел

Дизел

Истиснување на клиповите

(см3)
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Перформанси
4 врати
Мотор

LDD

LXT

LDE

2H0

Рачен менувач

–3)

185

190

200

Автоматски менувач

–

177

185

195

Врвна

2)
3)

брзина2)

[км/ч]

Максималната брзина која е означена може да се постигне при максимална тежина (без возачот) плус 200 кг товар. Дополнителната опрема
може да ја намали определената најголема брзина на возилото.
Вредноста не беше достапна во моментот на печатењето.

Мотор

LKR

LUD

LNP

Рачен менувач

189

200

205

Автоматски менувач

–

–

209

Најголема брзина2) [км/ч]

2)

Максималната брзина која е означена може да се постигне при максимална тежина (без возачот) плус 200 кг товар. Дополнителната опрема
може да ја намали определената најголема брзина на возилото.

Технички податоци
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Хечбек со 5 врати
Мотор
Најголема

брзина2)

Автоматски менувач
2)

LDD

LXT

LDE

2H0

200

–3)

3)

190

200

–

–3)

185

195

[км/ч]

Рачен менувач

3)

LUJ

–

Максималната брзина која е означена може да се постигне при максимална тежина (без возачот) плус 200 кг товар. Дополнителната опрема
може да ја намали определената најголема брзина на возилото.
Вредноста не беше достапна во моментот на печатењето.

Мотор

LKR

LUD

LNP

Рачен менувач

180

200

205

Автоматски менувач

–

–

209

Најголема брзина2) [км/ч]

2)

Максималната брзина која е означена може да се постигне при максимална тежина (без возачот) плус 200 кг товар. Дополнителната опрема
може да ја намали определената најголема брзина на возилото.
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Караван
Мотор

LUJ

LDD

LDE

2H0

Управување4)

HPS/EPS

HPS/EPS

HPS/EPS

HPS/EPS

Рачен менувач

–/200

–3)

–/191

200/200

Автоматски менувач

–/–

–

–/–

192/200

Најголема брзина2) [км/ч]

4)
2)
3)

HPS: Хидраулично серво управување; EPS: Електрично серво управување
Максималната брзина која е означена може да се постигне при максимална тежина (без возачот) плус 200 кг товар. Дополнителната опрема
може да ја намали определената најголема брзина на возилото.
Вредноста не беше достапна во моментот на печатењето.

Мотор

LKR

Управување4)
Најголема

брзина2)

LUD

LNP

HPS/EPS

HPS/EPS

[км/ч]

Рачен менувач

–/185

–/200

200/210

Автоматски менувач

–/–

–/–

198/207

4)
2)

HPS: Хидраулично серво управување; EPS: Електрично серво управување
Максималната брзина која е означена може да се постигне при максимална тежина (без возачот) плус 200 кг товар. Дополнителната опрема
може да ја намали определената најголема брзина на возилото.

Технички податоци

Тежина на возилото
Максималната тежина, основен модел без опционални опреми

Максималната тежина ги вклучува тежините на возачот (68 кг), багажот (7 кг) и сите течности (о 90 % полн
резервоар).
4 врати
без/со климатизација
[кг]

5)

Мотор

Рачен менувач

Автоматски менувач

LDD

–5)/–5)

–/–

LXT

1360/1374

1385/1399

LDE

1380/1394

1413/1427

2H0

1385/1399

1415/1429

LKR

1500/1514

–/–

LUD

1500/1514

–/–

LNP

1535/1549

1565/1579

Вредноста не беше достапна во моментот на печатењето.
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Хечбек со 5 врати
без/со климатизација
[кг]

5)

Мотор

Рачен менувач

Автоматски менувач

LUJ

1394/1408

–/–

LDD

–5)/–5)

–/–

LXT

–5)/–5)

–5)/–5)

LDE

1385/1399

1418/1432

2H0

1390/1404

1420/1434

LKR

1500/1514

–/–

LUD

1504/1518

–/–

LNP

1555/1569

1585/1599

Вредноста не беше достапна во моментот на печатењето.

Технички податоци
Караван
без/со климатизација
[кг]

5)

Мотор

Рачен менувач

Автоматски менувач

LUJ

1480/1494

–/–

LDD

–5)/–5)

–/–

LDE

1435/1449

–/–

2H0

1445/1459

1475/1489

LKR

1500/1514

–/–

LUD

1550/1564

–/–

LNP

1595/1609

1614/1628

Вредноста не беше достапна во моментот на печатењето.

Максималната тежина, основен модел со сите опционални опреми

Максималната тежина ги вклучува тежините на возачот (68 кг), багажот (7 кг) и сите течности (о 90 % полн
резервоар).
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4 врати
без/со климатизација
[кг]

5)

Мотор

Рачен менувач

Автоматски менувач

LDD

–5)/–5)

–/–

LXT

1438/1452

1463/1477

LDE

1475/1489

1488/1502

2H0

1480/1494

1510/1524

LKR

1595/1609

–/–

LUD

1595/1609

–/–

LNP

1630/1644

1660/1674

Вредноста не беше достапна во моментот на печатењето.

Технички податоци
Хечбек со 5 врати
без/со климатизација
[кг]

5)

Мотор

Рачен менувач

Автоматски менувач

LUJ

1464/1478

–/–

LDD

–5)/–5)

–/–

LXT

–5)/–5)

–5)/–5)

LDE

1480/1494

1493/1507

2H0

1485/1499

1515/1529

LKR

1595/1609

–/–

LUD

1599/1613

–/–

LNP

1650/1664

1680/1694

Вредноста не беше достапна во моментот на печатењето.
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Караван
без/со климатизација
[кг]

5)

Мотор

Рачен менувач

Автоматски менувач

LUJ

1550/1564

–/–

LDD

–5)/–5)

–/–

LDE

1505/1519

–/–

2H0

1515/1529

1545/1559

LKR

1620/1634

–/–

LUD

1620/1634

–/–

LNP

1665/1679

1684/1698

Вредноста не беше достапна во моментот на печатењето.

Димензии на возилото
4 врати

Хечбек со 5 врати

Караван

Должина (мм)

4603

4514

4681

Широчина без странични ретровизори [мм]

1797

1797

1797

Широчина со страничните ретровизори [мм]

2067

2067

2067

Височина (без антена) [мм]

1477

1477

1521

Должина на подот на товарниот простор [мм]

1014

908

1024

Технички податоци
4 врати

Хечбек со 5 врати

Караван

Ширина на товарниот простор [мм]

1010

1026

1356

Височина на товарниот простор [мм]

512

448

405

Растојание меѓу оските [мм]

2685

2685

2685

Пречник на кругот на вртење [м]

10,9

10,9

10,9

359

360
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Зафатнини
Моторно масло
Мотор

LUJ

LDD

LXT

LDE

2H0

вклучувајќи го филтерот [л]

4,0

–6)

3,75

4,5

4,5

помеѓу MIN и MAX [л]

1,0

–

1,0

1,0

1,0

6)

Вредноста не беше достапна во моментот на печатењето.

Мотор

LKR

LUD

LNP

вклучувајќи го филтерот [л]

4,0

5,4

5,4

помеѓу MIN и MAX [л]

1,0

1,0

1,0

Резервоар за гориво
Бензин/дизел, номинален капацитет [л]

60
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Притисоци во гумите
Мотор

Гуми

предни
[kPa/bar]

задни
([psi])7)

[kPa/бар] ([psi])7)

LXT

205/60 R16

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

LDE,
2H0

205/60 R16,

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

215/50 R17,
215/60 R16,
205/65 R15,
225/50 R17

LUJ,
LUD,
LNP

205/60 R16,
215/60 R16,
225/50 R17,
215/50 R17

LDD

205/60 R16,
215/50 R17

LKR

205/60 R16,

361

362
Мотор

Технички податоци
Гуми

предни
[kPa/bar]

задни
([psi])7)

[kPa/бар] ([psi])7)

225/50 R17
Сите
7)

Привремено резервно тркало

ECO притисок: 300/3,0 (44) [kPa/bar] ([psi]).

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

Информации за купувачот

Информации за
купувачот

Информации за
купувачот
Изјава за усогласеност

Информации за купувачот ...... 363
Запишување на податоците за
возилото и тајност .................... 363

Возилото има системи што
емитуваат и/или примаат радио
бранови според Директивата
1999/5/EC. Тие системи се
усогласени со главните барања и
другите соодветни одредби на
Директивата 1999/5/EC. Копии од
оригиналните Изјави за
усогласеност може да се најдат на
нашата страница на интернет.

363

Запишување на
податоците за
возилото и тајност
Запишувачи на датумите
на настани
Модули за складирање
податоци во возилото

Голем број електронски
компоненти во возилото содржат
модули за складирање податоци
што привремено или трајно чуваат
технички податоци за состојбата на
возилото, настаните и грешките.
Општо земено, тие технички
информации ги документираат
состојбите на деловите, модулите,
системите или на средината:
■ Работни услови на компонентите
на системот (на пр. нивото на
наполнетост)
■ Пораки за состојбата на
возилото и поединечните
компоненти (на пр. бројот на
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вртења на тркалата / брзината на
вртење, забавување, странично
забрзување)
■ Нефункционирање и дефекти на
важни системски компоненти
■ Реакции на возилото на
одредени возни ситуации (на пр.
надуваност на воздушно
перниче, активирање на
системот за регулирање на
стабилноста)
■ Услоги на средината (на пр.
температурата)
Тие податоци се исклучиво
технички и помагаат да се
идентификуваат и поправат
грешките, како и да се
оптимизираат функциите на
возилото.
Не можат да се прават профили за
движење што ги покажуваат
пропатуваните правци со тие
податоци.
Ако се користат услуги (на пр.
поправки, сервисирања, гарантни
побарувања, проверка на
квалитетот), вработените на

сервисната мрежа (вклучително
производителот) можат да ги
прочитаат тие технички
информации од модулите за
складирање на податоците за
настани и грешки со помош на
специјални дијагностички уреди.
Ако е потребно, ќе добиете повеќе
информации во овие работилници.
Откако ќе се отстрани грешката,
податоците се бришат од модулот
за складирање грешки или
постојано се пребришуваат.
Кога го користите возилото, може
да дојде до ситуации кога тие
технички податоци поврзани со
други информации (извештај за
незгода, оштетувања на возилото,
изјави на сведоци итн.) може да се
поврзат со одредено лице - можно,
со помош на стручно лице.
Дополнителните функции
договорени со клиентот (на пр.
наоѓање на локацијата при итни
случаи) овозможуваат пренос на
одредени податоци за возилото од
него.

Идентификација на
радио-фреквенцијата
(RFID)
Технологијата RFID се користи кај
некои возила за функции како што
се следење на притисокот во
гумите и безбедност на системот
за палење. Се користи и за
додатоци како клучеви со
далечинско за отклучување/
заклучување на вратите и палење,
за предаватели во возилата за
отворање врати на гаражи.
Технологијата RFID во возилата
на Chevrolet не користи и не снима
лични информации и не е поврзана
со кој било друг систем на Chevrolet
што содржи лични информации.
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