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Bu kullan›m k›lavuzu arac›n›z›n kal›c› bir parças› olarak düﬂünülmeli
ve arac›n›z sat›ld›¤›nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim
edilmelidir.

2 Emniyetli Sürüﬂ S.29
Emniyetli Sürüﬂ ‹çin S.30

Emniyet Kemerleri S.34

Hava Yast›klar› S.45

2 Gösterge Paneli S.81

Bu kullan›m k›lavuzu arac›n›z›n bütün modellerini kapsayacak ﬂekilde
haz›rlanm›ﬂt›r. Kitapta sizin modelinize ait olmayan donan›m
aç›klamalar›n› ve özelliklerini de bulabilirsiniz.
Bu kullan›m k›lavuzunda bulunan resimler, tüm modellerde de¤il, baz›
modellerde bulunan özellikleri ve donan›mlar› temsil eder. Sizin araç
modeliniz bu özelliklerden baz›lar›na sahip olmayabilir.
Bu k›lavuzda yer alan bilgiler ve teknik özellikler k›lavuzun onaylad›¤›
tarihte geçerlidir. Bununla beraber, Honda Türkiye A.ﬁ. hiçbir uyar›
yapmaks›z›n veya yükümlülük alt›na girmeksizin, her an modelleri ile
ilgili ayr›nt›lar› de¤iﬂtirme veya iptal etme hakk›na sahiptir.
Bu kullan›m k›lavuzu sa¤dan ve soldan direksiyonlu modeller için
kullan›labilir olmas›na ra¤men, bu k›lavuzdaki resimler esas olarak
soldan direksiyonlu modellere göre haz›rlanm›ﬂt›r.

‹kaz Lambalar› S.82

Göstergeler ve Ekranlar S.106

2 Kumandalar S.127
Saatin Ayarlanmas› S.128
Kap›lar›n Aç›lmas› ve Kilitlenmesi S.130
Aç›l›r Tavan›n* Aç›lmas› ve Kapat›lmas› S.148
Koltuklar›n Ayarlanmas› S.167
Klima Kontrol Sistemi* S.191

2 Özellikler S.195
Müzk S.196
Müzik Sisteminin Temel ‹ﬂlemleri S.199, 202, 210
Hands Free Telefon Sistemi* S.235

2 Sürüﬂ S.259
Sürüﬂten Önce S.260
Yak›t Alma S.304

Sürüﬂ Esnas›nda S.264
Yak›t Ekonomisi S.306

2 Bak›m S.315

Honda Türkiye A.ﬁ.
ﬁekerp›nar Mah. Yanyol Sok. No:1
41420 Çay›rova/Kocaeli
Tel: 262 658 83 83 (pbx)/262 658 86 86 (pbx)
Faks: 262 658 84 31
e-mail: bilgi@honda-eu.com

Bak›m Yapmadan Önce S.316
Servis Hat›rlatma Sistemi* S.319
Silecek Lastiklerinin Kontrol Edilmesi ve Bak›m› S.364
Is›tma ve So¤utma/Klima Kontrol Sistemi* Bak›m› S.378

2 Beklenmedik Sorunlar› Çözme S.385
Aletler S.386
Hararet S.400

Lastik Patlarsa S.387
‹kaz Lambas› Yan›yor/Yan›p Sönüyor S.402

2 Bilgi S.411

Kullan›m Ömrü: 10 y›l

Teknik Özellikler S.412

Motor/ﬁasi Numaralar› S.418

2 LPG Sistemi
LPG sistemi ile ilgili detayl› bilgiler için LPG Kullan›m K›lavuzu’na bak›n›z.
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‹çindekiler
H›zl› Referans K›lavuzu
Çocuk Emniyeti S.60

Egzoz Gaz› Tehlikesi S.78

Bagaj›n Aç›lmas› ve Kapat›lmas› S.141
Emniyet Sistemi S.144
Direksiyon Simidinin Etraf›ndaki Kumanda Dü¤meleri S.149
Kabin Lambalar›/‹ç Konfor Özellikleri S.175

Sesli Hata Mesajlar› S.230

Arac›n›z›n Park Edilmesi S.300

Kaput Alt›nda Bak›m S.333
Lastiklerin Kontrol Edilmesi ve Bak›m› S.366
Temizleme S.380

Lamba Ampullerinin De¤iﬂtirilmesi S.345
Akü S.371

Radyo Dalgalar› Yayan Cihazlar* S.419

Camlar›n Aç›lmas› ve Kapat›lmas› S.146
Aynalar›n Ayarlanmas› S.166
Is›tma ve So¤utma* S.184

Müzik Sistemi hakk›nda Genel Bilgiler S.232

Frenleme S.296
Aksesuarlar ve Modifikasyonlar S.307

Motor Çal›ﬂm›yor S.394
Sigortalar S.406

Emniyet Etiketleri S.79

Takviye ile Çal›ﬂt›rma S.397
Acil Durumda Arac›n Çekilmesi S.409

EC Uygunluk beyan› ‹çeri¤inin Ana hatlar›* S.422

Uzaktan Kumandan›n Bak›m› S.375

S. 2

Emniyetli Sürüﬂ

S. 29

Gösterge Paneli

S. 81

Kumandalar

S. 127

Özellikler

S. 195

Sürüﬂ

S. 259

Bak›m

S. 315

Beklenmedik Sorunlar› Çözme

S. 385

Bilgi

S. 411

Dizin

S. 423

Vites Kolu Hareket Etmiyor S.399
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Görsel Dizin
H›zl› Referans K›lavuzu

❙ ECON Dü¤mesi (S281)
❙ Sistem ‹kaz Lambalar› (S82)
❙ Göstergeler (S106)
❙ Bilgi Ekran›* (S107)
❙ i-Çok Amaçl› Bilgi Ekran›* (S109)
❙ Motor Marﬂ Stop Dü¤mesi* (S150)
❙ Dörtlü Flaﬂör Dü¤mesi
❙ Müzik Sistemi (S196)
❙ Is›tma ve So¤utma Sistemi* (S184)
❙ Klima Kontrol Sistemi* (S181)
❙ Arka Cam Rezistans› (S164)
❙ Is›tmal› Ayna Dü¤mesi* (S164)
❙ Koltuk Is›t›c› Dü¤meleri* (S183)
❙ Kontak* (S149)
❙ Direksiyon Simidi Ayarlar› (S165)
❙ (Araç Denge Destek (VSA) Sistemi OFF)
Dü¤mesi (S293)

❙ Park Sensörü Sistemi Dü¤mesi* (S301)
❙ Far Yükseklik Ayar›* (S158)
❙ Far Y›kama Dü¤mesi* (S162)
2
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H›zl› Referans K›lavuzu

❙ Farlar/Sinyaller (S153)
❙ Ön Sis Lambalar›* (S156)
❙ Arka Sis Lambas›* (S156,157)
Direksiyondan Vites De¤iﬂtirme Kolu

❙ (Vites Küçültme)* (S276)
❙ SAAT Dü¤mesi* (S128)
❙ (Select/Reset) (Seçme/S›f›rlama) Dü¤mesi (S107,109)
❙ Parlakl›k Kontrolü (S163)
(Display/Information) (Ekran/Bilgi) Dü¤mesi* (S109)
❙
❙ Direksiyondan Vites De¤iﬂtirme Kolu (Vites Büyütme)* (S276)
❙ Silecekler/Y›kama* (S160)

❙ Sabit H›z Kontrolü*/Ayarlanabilir H›z S›n›rlay›c›
Dü¤meleri* (S282,285,288)

etraf›ndaki alana bas›n)
❙ Korna (
❙ Hands Free (Eller Serbest) Telefon Sistemi Dü¤meleri*
(S235)

❙ MENU Dü¤mesi* (S113)
❙ SOURCE Dü¤mesi* (S113)
❙ (+ / (- / / Dü¤meleri* (S113)
* Tüm modellerde bulunmuyor
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Görsel Dizin
H›zl› Referans K›lavuzu

❙ Elektrikli Cam Dü¤meleri (S146)
❙ Ana Merkezi Kilit Dü¤mesi* (S139)
❙ Yan Ayna Kumandalar› (S166)
❙ Dikiz Aynas› (S166)
❙ ‹ç Sigorta Kutusu (S407)
❙ Sürücü Ön Hava Yast›¤› (S47)
❙ Yolcu Ön Hava Yast›¤› (S47)
❙ El Freni (S296)
❙ Çakmak* (S181)
❙ AUX Giriﬂ Jak› (S197)
❙ Torpido Gözü (S176)
❙ Aksesuar Güç Prizi* (S179)
❙ Çakmak* (S181)
❙ Vites Kolu

Otomatik ﬁanz›man

❙ Kaput Açma Kolu (S334)
❙ Bagaj Açma (S141)
❙ Yak›t Dolum Kapa¤› Açma Kolu (S305)
❙ Sürücü Cebi
4

(S272,274)

Düz ﬁanz›man
(S278)
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H›zl› Referans K›lavuzu

❙ Emniyet Kemeri (Çocuk Koltu¤unu Takmak) (S71)
❙ Çocuk Koltu¤unu Sabitlemek için Emniyet Kemeri (S71)
❙ Perde Hava Yast›klar›* (S56)
❙ Elbise Ask›s› (S180)
❙ Tavan Tutamaklar›
❙ Emniyet Kemerleri (S134)
❙ Aç›l›r Tavan Dü¤mesi* (S148)
❙ Harita Lambalar› (S175)
❙ Güneﬂ Siperlikleri
❙ Makyaj Aynalar›

❙ USB Adaptör Kablosu*
(S197)

❙ Tavan Lambas› (S175)
❙ Arka Koltuk (S173)
❙ Çocuk Koltu¤unu Takmak için Alt Ba¤lant› Noktalar›* (S69)

❙ Ön Koltuk (S167)
❙ Yan Hava Yast›klar›* (S52)

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Görsel Dizin
H›zl› Referans K›lavuzu

❙ Kaput Alt›nda Bak›m (S333)
❙ Ön Cam Silecekleri (S160,364)
❙ Elektrikli Yan Aynalar (S166)
❙ Yan Sinyal Lambalar›* (S153)
❙ Kap› Kilitleme/Kilit Açma Kontrolü (S133)
❙ Farlar (S153,345)
❙ Ön Sinyal/Park*/Gündüz Seyir Lambalar›* (S153,159,351,352,353)
❙ Lastikler (S366,387)
❙ Ön Sis Lambalar›* (S156,348)
❙ Yak›t Alma (S304)
❙ Üçüncü Fren Lambas› (S359)
❙ Bagaj›n Aç›lmas›/Kapat›lmas› (S141)
❙ Bagaj Açma Svici* (S143)
❙ Acil Durumda Bagaj Açma Kolu* (S143)
❙ Arka Görüﬂ Kameras›* (S303)
❙ Arka Plaka Lambalar› (S357)
❙ Arka Sis Lambas›* (S156,358)
❙ Geri Vites Lambalar›* (S354)
❙ Arka Lambalar* (S354,356)
❙ Fren Lambas›/Arka Lambalar (S354)
❙ Geri Vites Lambalar›* (S354)
❙ Arka Sinyal Lambalar› (S354)
6
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Eco Yard›m Sistemi
H›zl› Referans K›lavuzu

Ortam Göstergesi
G Sürüﬂ stilinizi yans›tmak için renk
de¤iﬂtirir.
Yeﬂil: Yak›t verimli sürüﬂ
Mavi yeﬂil: Orta derecede
h›zlanma/yavaﬂlama
Mavi: Agresif h›zlanma/yavaﬂlama
G Ortam göstergesinin rengi, fren veya
gaz pedal›n›n kullan›m›na göre
de¤iﬂir.

ECON Dü¤mesi (S281)
Yak›t ekonomisini en üst seviyeye ç›karmaya yard›mc› olur.

i-Çok amaçl› bilgi ekran›na sahip modeller

ECON dü¤mesine bas›ld›¤›nda birkaç saniyeli¤ine
mesaj görüntülenir.

ECON Modu Göstergesi (S95)
ECON modu aç›ld›¤›nda yanar.
* Tüm modellerde bulunmuyor
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Emniyetli Sürüﬂ

(S29)

H›zl› Referans K›lavuzu

Hava Yast›klar›

(S45)

G Arac›n›zda, orta-ciddi derecede çarp›ﬂmalarda sizi ve yolcular›n›z›
korumaya yard›mc› hava yast›klar› bulunur.

Çocuk Emniyeti

(S60)

G 12 yaﬂ›ndan küçük tüm çocuklar arka koltukta oturmal›d›r.
G Küçük çocuklar öne bakan çocuk koltu¤u ile uygun ﬂekilde emniyete al›nmal›d›r.
G Bebekler, arka koltukta, arkaya bakan çocuk koltu¤u ile uygun ﬂekilde emniyete
al›nmal›d›r.

Egzoz Gaz› Tehlikesi

(S78)

G Arac›n›z, karbon monoksit içeren tehlikeli egzoz gazlar› aç›¤a ç›kar›rlar.
Motoru karbon monoksit gaz›n›n birikebilece¤i kapal› alanlarda
çal›ﬂt›rmay›n›z.

Emniyet Kemerleri

(S34)

G Emniyet kemerinizi tak›n›z ve s›rt›n›z koltu¤a tam
olarak yaslanacak ﬂekilde dik oturunuz.
G Yolcular›n›z›n da emniyet kemerlerini düzgün ﬂekilde
takt›¤›ndan emin olunuz.

Sürüﬂ Öncesi Kontrol Edilecekler

(S33)

G Sürüﬂ öncesinde, ön koltuklar›n, kafal›klar›n, direksiyon simidinin ve aynalar›n
düzgün ﬂekilde ayarlanm›ﬂ oldu¤undan emin olunuz.
Kucak kemerinizi mümkün
oldu¤unca alçaktan ba¤lay›n›z.
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Gösterge Paneli

(S81)

H›z Göstergesi

Sistem ‹kaz Lambalar›
Ar›za ‹kaz Lambas›

H›z Göstergesini Ayarlay›n

Sistem ‹kaz Lambalar›
(S82)

Ortam Göstergesi*
Anl›k Yak›t Ekonomisi
Göstergesi*

Yak›t Göstergesi

Sinyal ve Dörtlü Flaﬂör
‹kaz Lambalar›

H›zl› Referans K›lavuzu

Göstergeler (S106)/Bilgi Ekran›* (S107)/
i-Çok Amaçl› Bilgi Ekran›* (S109)/Sistem ‹kaz Lambalar›

Yüksek S›cakl›k ‹kaz
Lambas›
Düﬂük S›cakl›k ‹kaz
Lambas›
Düﬂük Yak›t ‹kaz Lambas›

Düﬂük Ya¤ Bas›nc›
Gösterge Lambas›
ﬁarj Sistemi Gösterge
Lambas›
Kilitlenmeyi Önleyici Fren
Sistemi (ABS) Gösterge
Lambas›

Emniyet Kemeri ‹kaz
Lambas›
Emniyet Sistemi
Alarm Gösterge Lambas›*

Vites Konum Göstergesi*

Yan Hava Yast›¤› Kapal›
‹kaz Lambas›*

Araç Denge Destek
(VSA) Sistemi Gösterge
Lambas›

SAB‹T HIZ Gösterge
Lambas›*
SAB‹T HIZ KONTROLÜ
Gösterge Lambas›*

VSA OFF Gösterge
Lambas›*

Sabit H›z Ana
Gösterge Lambas›*

Kap› Aç›k ‹kaz Lambas›
Bagaj Aç›k ‹kaz Lambas›
Takometre

ECON Modu Gösterge
Lambas›*
‹mmobilizer Sistemi
Gösterge Lambas›
El Freni ve Fren Sistemi
‹kaz Lambas›
Anahtars›z Giriﬂ Sistemi
Gösterge Lambas›*

Hava Yast›¤› Sistemi
Gösterge Lambas›

Uyar› Lambalar›
Lambalar Aç›k ‹kaz Lambas›

Lastik Havas› ‹nik Uyar›
Sistemi ikaz Lambas›
Elektrikli Hidrolik
Direksiyon (EPS) Sistemi
Gösterge Lambas›

Ayarlanabilir H›z
S›n›rlay›c› Gösterge
Lambas›
H›z Alarm› Uyar› Lambas›*
Sistem Mesaj›
Gösterge Lambas›*

Uzun Far Gösterge Lambas›
Ön Sis Lambas› Gösterge
Lambas›*

Vites Yükseltme/
Küçültme Gösterge
Lambas›*

Arka Sis Lambas› Gösterge
Lambas›*

Gündüz Seyir Lambalar›
Gösterge Lambas›*
* Tüm modellerde bulunmuyor
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Kumandalar
Saat

(S127)

(S128)

H›zl› Referans K›lavuzu

Bilgi ekran› bulunan modeller

Saat

(S129)

i-Çok amaçl› bilgi ekran› bulunan modeller

MOTOR MARﬁ/STOP
Dü¤mesi* (S150)
Arac›n güç modunu de¤iﬂtirmek için dü¤meye
bas›n›z.

a

10

Saat ayarlama modu ekran›na gitmek için
CLOCK dü¤mesine bas›n›z.

a

MENU dü¤mesine bas›n›z.

(+ / (- dü¤meleri ile Adjust Clock ö¤esini
seçiniz, ard›ndan SOURCE dü¤mesine bas›n›z.

b

Saati ayarlamak için CLOCK dü¤mesini
çeviriniz.

b

c

CLOCK dü¤mesine bas›n›z. Ekran dakika
ayar›na geçer.

c

d

Dakikay› ayarlamak için CLOCK dü¤mesini
çeviriniz.

d

e

Saat ayar›n› tamamlamak için CLOCK
dü¤mesine bas›n›z.

e

Say›lar› azaltmak veya art›rmak için (+ / (dü¤mesini kullan›n›z.

f

/
dü¤mesiyle Set ö¤esini seçiniz,
ard›ndan seçiminizi girmek için SOURCE
dü¤mesine bas›n›z.

Ayar› 12 H (12 Saat) ile 24 H (24 Saat) aras›nda
de¤iﬂtirmek için (+ / (- dü¤mesine bas›n›z.

/

dü¤mesiyle saati ve dakikay› seçiniz.
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Sinyaller

(S153)

Lambalar

(S153)

Silecekler ve Y›kama
H›zl› Referans K›lavuzu

(S160)
Sinyal Kontrol Kolu

Lamba Kontrol Dü¤meleri
Silecek/Y›kama Kontrol Kolu

Sa¤
Uzun Far

Ayar Halkas›
: Düﬂük Hassasiyet*1
: Uzun Gecikme*2

K›sa Far

Flaﬂör

: Yüksek Hassasiyet*1
: K›sa Gecikme*2

Sol

Y›kama suyu
püskürtmek için
kendinize do¤ru
çekiniz.
MIST
OFF
AUTO*1: Silecek h›z› otomatik
olarak de¤iﬂir
INT*2: Fas›lal› düﬂük h›z
LO: Düﬂük h›zda silme
HI: Yüksek h›zda silme
*1: Otomatik silecek bulunan modeller
*2: Otomatik silecek bulunmayan modeller

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Direksiyon Simidi

(S165)

Bagaj

Elektrikli Camlar

(S141)

H›zl› Referans K›lavuzu

G Ayarlamak için, ayarlama kolunu kendinize do¤ru
çekiniz, istenen konuma getiriniz, ard›ndan kolu
tekrar yerine sabitleyiniz.

(S146)

G Kontak ON II *1 konumundayken, elektrikli
camlar› aç›p kapat›n›z.
G E¤er elektrikli cam kilit dü¤mesi off (kapal›)
konumundaysa, her bir yolcu cam› kendi
dü¤mesiyle aç›l›p kapat›labilir.
G E¤er elektrikli cam kilit dü¤mesi on (aç›k)
konumundaysa (gösterge lambas› yan›k), yolcu
cam› dü¤meleri devre d›ﬂ› b›rak›l›r.
Bagaj Açma
G Bagaj kilidini açmak ve bagaj kapa¤›n› açmak
için.
G
Bagaj açma kolunu çekiniz.
G
Bagaj açma dü¤mesine* bas›n›z.
G
Bagaj kapa¤›ndaki bagaj açma dü¤mesine*
bas›n›z.

Ön Kap›lar›n ‹çeriden
Aç›lmas›* (S138)
G Kilidi açmak için ön kap›lardan birinin iç kap›
kolunu çekiniz ve ayn› anda kap›y› aç›n›z.

Elektrikli Yan Aynalar

Gösterge Lambas›

Cam
Dü¤mesi

(S166)
G Kontak ON II *1 konumundayken seçme dü¤mesini L (Sol) veya R (Sa¤) konumuna getiriniz.
G Aynay› ayarlamak için ayar dü¤mesinin uygun
kenar›na bas›n›z.
G Yan aynalar› içe ve d›ﬂa katlamak için, katlama
dü¤mesine* bas›n›z.
Katlama Dü¤mesi

Ayar Dü¤mesi

12

Elektrikli Cam Kilit Dü¤mesi

Seçme Dü¤mesi

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip araçlarda kontak
yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesi
bulunur.
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Is›tma ve So¤utma Sistemi*

(S184)

Avrupa, Türkiye, M›s›r ve Ürdün modelleri

Fan h›z›n› ayarlamak için fan kontrol dü¤mesini çeviriniz.
/
/
Hava ak›m kanallar›n› seçmek için Mod dü¤melerine (
S›cakl›¤› ayarlamak için s›cakl›k kontrol dü¤mesini çeviriniz.
Maksimum so¤uk ayar› için (
) dü¤mesini kullan›n›z.
Sistemi kapatmak için fan kontrol dü¤mesini OFF konumuna çeviriniz.
Ön camdaki buzlanmay› gidermek için (
) dü¤mesine bas›n›z.

/

H›zl› Referans K›lavuzu

G
G
G
G
G
G

) bas›n›z.

Dü¤mesi

Dü¤mesi

Dü¤mesi

Dü¤mesi
(Ön Cam Bu¤u Giderici) Dü¤mesi

Fan Kontrol
Dü¤mesi

S›cakl›k Kontrol
Dü¤mesi
(Arka Cam Rezistans›/Is›tmal›
Ayna*) Dü¤mesi
(Temiz Hava) Dü¤mesi*
Hava, ön gö¤üs hava kanallar›ndan
gelir
Hava, zemin ve ön gö¤üs hava
kanallar›ndan gelir

Dü¤mesi*
A/C (Klima) Dü¤mesi

Hava, zemin hava kanallar›ndan gelir
Hava, zemin ve ön cam bu¤u giderici
hava kanallar›ndan gelir

(‹ç Hava/Temiz Hava) Dü¤mesi

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Is›tma ve So¤utma Sistemi*

(S184)

M›s›r ve Ürdün modelleri hariç Rusya ve Orta Do¤u modelleri

H›zl› Referans K›lavuzu

G
G
G
G
G
G

Fan h›z›n› ayarlamak için fan kontrol dü¤mesini çeviriniz.
/
/
Hava ak›m kanallar›n› seçmek için Mod dü¤melerine (
S›cakl›¤› ayarlamak için s›cakl›k kontrol dü¤mesini çeviriniz.
Maksimum so¤uk ayar› için (
) dü¤mesini kullan›n›z.
Sistemi kapatmak için fan kontrol dü¤mesini OFF konumuna çeviriniz.
Ön camdaki buzlanmay› gidermek için (
) dü¤mesine bas›n›z.

(‹ç Hava/Temiz
Hava) Dü¤mesi

/

) bas›n›z.

Dü¤mesi
Dü¤mesi
Dü¤mesi
Dü¤mesi

Fan Kontrol
Dü¤mesi
(Temiz Hava)
Dü¤mesi*
A/C (Klima)
Dü¤mesi

S›cakl›k Kontrol Dü¤mesi
(Arka Cam Rezistans›/Is›tmal› Ayna*) Dü¤mesi
(Ön Cam Bu¤u Giderici) Dü¤mesi

Dü¤mesi*
(‹ç Hava/Temiz
Hava) Dü¤mesi*
Hava, ön gö¤üs hava kanallar›ndan
gelir
Hava, zemin ve ön gö¤üs hava
kanallar›ndan gelir
Hava, zemin hava kanallar›ndan gelir
Hava, zemin ve ön cam bu¤u giderici
hava kanallar›ndan gelir
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Klima Kontrol Sistemi*

(S191)

Avrupa, Türkiye, M›s›r ve Ürdün modelleri

AUTO Dü¤mesi
S›cakl›k Kontrol
Çubu¤u

H›zl› Referans K›lavuzu

G Klima kontrol sistemini devreye sokmak için AUTO dü¤mesine bas›n›z.
G Sistemi aç›p kapatmak için
dü¤mesine bas›n›z.
G Ön camdaki buzlanmay› gidermek için
dü¤mesine bas›n›z.

(Arka Cam Rezistans›/
Is›tmal› Ayna*) Dü¤mesi
MOD Kontrol Dü¤mesi

(Fan Kontrol)
Çubu¤u

ON/OFF Dü¤mesi

A/C (Klima) Dü¤mesi

(‹ç Hava/Temiz Hava) Dü¤mesi

Hava, ön gö¤üs hava kanallar›ndan
gelir

(Temiz Hava) Dü¤mesi

Hava, zemin ve ön gö¤üs hava
kanallar›ndan gelir

(Ön cam Bu¤u Giderici) Dü¤mesi

Hava, zemin hava kanallar›ndan gelir
Hava, zemin ve ön cam bu¤u giderici
hava kanallar›ndan gelir

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Klima Kontrol Sistemi*

(S191)

M›s›r ve Ürdün modelleri hariç Rusya ve Orta Do¤u modelleri

H›zl› Referans K›lavuzu

G Klima kontrol sistemini devreye sokmak için AUTO dü¤mesine bas›n›z.
G Sistemi aç›p kapatmak için
dü¤mesine bas›n›z.
G Ön camdaki buzlanmay› gidermek için
dü¤mesine bas›n›z.

AUTO Dü¤mesi

S›cakl›k Kontrol
Çubu¤u

ON/OFF Dü¤mesi

(Fan Kontrol) Çubu¤u
MOD Kontrol Dü¤mesi
A/C (Klima) Dü¤mesi

(‹ç Hava/Temiz Hava) Dü¤mesi
(Ön cam Bu¤u Giderici) Dü¤mesi
(Arka Cam Rezistans›/Is›tmal›
Ayna*) Dü¤mesi

Hava, ön gö¤üs hava kanallar›ndan
gelir
Hava, zemin ve ön gö¤üs hava
kanallar›ndan gelir
Hava, zemin hava kanallar›ndan gelir
Hava, zemin ve ön cam bu¤u giderici
hava kanallar›ndan gelir

16

01

12/6/12

10:53 AM

Page 17

Müzik Sistemi

(S195)

H›zl› Referans K›lavuzu

Özellikler

(S196)

Seçme dü¤mesi bulunmayan modeller

(S199)

(CD Ç›karma) Dü¤mesi
CD/AUX Dü¤mesi

CD Yuvas›
AM Dü¤mesi
FM Dü¤mesi

VOL/PWR (Güç/Ses) Dü¤mesi

/

(Seek/Skip)

TUNE/SOUND Dü¤mesi

SCAN Dü¤mesi
A.SEL (Otomatik Seçme) Dü¤mesi

DISP Dü¤mesi

Preset Dü¤meleri (1-6)

RDM (Random) Dü¤mesi

RPT (Tekrar) Dü¤mesi

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Seçme dü¤mesi bulunan modeller

(S202)

H›zl› Referans K›lavuzu

Müzik Sistemi Ekran›

(Güç) Dü¤mesi
CD Yuvas›

Preset Dü¤meleri (1-6)

Dü¤mesi

(CD Ç›karma) Dü¤mesi

SCAN Dü¤mesi

AUX Dü¤mesi

FM Dü¤mesi
AM Dü¤mesi

CD Dü¤mesi

(Seek/Skip) Dü¤mesi
(Ses) Dü¤mesi

SETUP Dü¤mesi

Seçme Dü¤mesi

18

(Seek/Skip) Dü¤mesi

Dü¤mesi
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i-Çok amaçl› bilgi ekran›na sahip modeller

(S210)

G Ses Uzaktan Kumandalar›* (S211)

(+ / (- Dü¤mesi

i-Çok Amaçl› Bilgi Ekran›

/

SOURCE
Dü¤mesi

002300 km
(Güç) Dü¤mesi
CD Yuvas›
Preset Dü¤meleri
(1-6)

Dü¤mesi
SCAN Dü¤mesi

(CD Ç›karma)
Dü¤mesi

FM Dü¤mesi
AM Dü¤mesi

AUX Dü¤mesi

(Seek/Skip)
Dü¤mesi

(Seek/Skip)
Dü¤mesi
SETUP Dü¤mesi

CD Dü¤mesi

TEL Dü¤mesi*

H›zl› Referans K›lavuzu

23°C

Dü¤mesi

G (+ / (- Dü¤mesi
Sesi aç›p/k›smak için bas›p b›rak›n›z.
G SOURCE Dü¤mesi
Ses modunu de¤iﬂtirmek için bas›p b›rak›n›z.
FM1/FM2/AM/CD/AUX.
G
Dü¤mesi
/
Radyo: Kay›tl› istasyonu de¤iﬂtirmek için bas›p
b›rak›n›z.
Bir sonraki veya bir önceki güçlü
istasyonu seçmek için bas›p bas›l›
tutunuz.
CD/USB * ayg›t›:
Bir sonraki ﬂark›n›n baﬂ›na atlamak veya
çalmakta olan ﬂark›n›n baﬂ›na geri
dönmek için bas›p b›rak›n›z.
Klasörü de¤iﬂtirmek için bas›p bas›l›
tutunuz.

Dü¤mesi
(Ses) Dü¤mesi*

Seçme Dü¤mesi

* Tüm modellerde bulunmuyor
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(S259)

H›zl› Referans K›lavuzu

Düz ﬁanz›man (S278)
Otomatik ﬁanz›man (S272,274)

Direksiyondan Vites De¤iﬂtirme Kollar› (S276)
G Direksiyondan vites de¤iﬂtirme kollar› size düz ﬂanz›mana çok
benzer vites de¤iﬂtirme imkan› verir (1’den 5’e). Bu, motor
frenlemesi için kullan›ﬂl›d›r.
G D-direksiyondan vites de¤iﬂtirme modu: Arac›n sabit h›zda
seyretti¤ini alg›lad›¤›nda ﬂanz›man otomatik moda geri
dönecektir.
G S›ral› vites de¤iﬂtirme modu: Seçilen vitesi tutar ve M gösterge
lambas› yanar.

G (P konumuna geçiniz ve motoru çal›ﬂt›r›rken fren pedal›na bas›n›z.

Vites De¤iﬂtirme

Fren pedal›na bas›n›z ve (P
konumundan ç›kmak için ay›rma
dü¤mesine bas›n›z.
Ay›rma dü¤mesine basmadan vites
kolunu hareket ettiriniz.
Vites kolunu hareket ettirmek için ay›rma
dü¤mesine bas›n›z.

Direksiyondan
vites de¤iﬂtirme
bulunan modeller

Vites Kolu

Ay›rma
Dü¤mesi

Vites Konum
Göstergesi
M Gösterge
Lambas›
Seçilen Vites
Numaras›

Direksiyondan vites
de¤iﬂtirme
bulunmayan modeller

P

Park
Motoru stop ediniz veya çal›ﬂt›r›n›z.
ﬁanz›man kilitli.

R

Geri vites
Geri geri giderken kullan›l›r.

N
D

Boﬂ
ﬁanz›man kilitli de¤il.

SS
20

Vites Konum Göstergesi

Drive/Sürüﬂ
Normal sürüﬂ
Direksiyondan vites de¤iﬂtirme bulunan
modellerde, D-direksiyondan vites
de¤iﬂtirme modu kullan›labilir.
Direksiyondan vites de¤iﬂtirme bulunan modeller

S Konumu
S›ral› vites de¤iﬂtirme modu kullan›labilir.

G Seçilen vites konum
gösterge panelinde
gösterilir.

D3

Direksiyondan vites de¤iﬂtirme
bulunmayan modeller

‹leri (D3)
Aﬂa¤›daki durumlarda kullan›l›r:
G Yokuﬂ ç›karken veya inerken
G ‹niﬂli ç›k›ﬂl› yollarda römork çekerken

2

‹kinci
Motor frenlemesini art›rmak için kullan›l›r
(ﬂanz›man 2. Viteste kilitlenir)

1

Birinci
Motor frenlemesini daha da art›rmak için
kullan›l›r (ﬂanz›man 1. Viteste kilitlenir)

Direksiyondan
Vites De¤iﬂtirme
Kolu (-)

Direksiyondan
Vites De¤iﬂtirme
Kolu (+)
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VSA OFF Dü¤mesi*

(S293)

Lastik Havas› ‹nik Uyar› Sistemi (DWS)*

(S294)

DWS lastik devrindeki de¤iﬂimi lastik bas›nc›ndaki azalma olarak alg›lar.

Yak›t Alma
Yak›t Önerisi:

(S304)
H›zl› Referans K›lavuzu

G Araç denge (VSA) sistemi, dönüﬂlerde arac›n
dengede kalmas›na ve gevﬂek veya kaygan yol
yüzeylerinde h›zlan›rken çekiﬂi korumaya
yard›mc› olur.
G Motoru her çal›ﬂt›rd›¤›n›zda VSA otomatik olarak
yanar.
G VSA’y› aç›p kapatmak için, dü¤meye bas›p bir
bip sesi duyana kadar bas›l› tutunuz.

Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri

95 veya daha yüksek araﬂt›rma oktanl› premium kurﬂunsuz
benzin gereklidir.
Di¤er modeller

Sabit H›z Kontrolü*

(S282)

G Sabit h›z kontrolü, aya¤›n›z› gaz pedal›nda tutmadan arac›n›z› sabit bir h›zla kullanman›za
imkan sa¤lar.
G Sabit h›z kontrolünü kullanmak için, CRUISE
dü¤mesine bas›n›z, ard›ndan araç h›z› 40
km/s’nin üzerine ç›kt›¤›nda –/SET dü¤mesine
bas›n›z.

91 veya daha yüksek araﬂt›rma oktanl› kurﬂunsuz benzin
gereklidir.
Yak›t deposu kapasitesi: 50 L

a

Yak›t doldurma kapa¤›
açma koluna bast›r›n›z.

Ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›ya sahip modeller

G Sabit h›z kontrolünü kullanmak için, MAIN
dü¤mesine bas›n›z. LIM dü¤mesine basarak
sabit h›z kontrolünü seçiniz, ard›ndan araç h›z›
30 km/s’nin üzerine ç›kt›¤›nda –/SET
dü¤mesine bas›n›z.

Ayarlanabilir H›z
S›n›rlay›c›* (S288)
G Bu sistem, gaz pedal›na bassan›z bile aﬂamayaca¤›n›z bir azami h›z ayarlaman›z› mümkün k›lar.
G Ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›y› kullanmak için,
MAIN dü¤mesine bas›n›z. LIM dü¤mesine
basarak ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›y› seçin,
ard›ndan arac›n›z istenen h›za ulaﬂt›¤›nda
–/SET dü¤mesine bas›n›z.
G Araç h›z s›n›r› 30 km/s ile 250 km/s aras›nda
ayarlanabilir.

b

c

d

Ç›karmak için yak›t
doldurma kapa¤›n› yavaﬂça
çeviriniz.

Kapa¤› yak›t doldurma
kapa¤› üzerindeki tutucuya
yerleﬂtiriniz.

Yak›t dolumunun ard›ndan,
kapa¤› yerine tak›p en az
bir klik sesi duyana kadar
çeviriniz.

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Bak›m

(S315)

Kaput Alt›nda

(S333)

H›zl› Referans K›lavuzu

G Motor ya¤›n›, motor so¤utma suyunu ve ön cam y›kama suyunu
kontrol ediniz. Gerekti¤inde ekleyiniz.
G Fren hidroli¤ini ve debriyaj hidroli¤ini kontrol ediniz*.
G Aküyü düzenli olarak kontrol ediniz.

a

b

Silecek Lastikleri

(S364)

G E¤er ön cam üzerinde izler b›rak›yorsa
lastikleri de¤iﬂtiriniz.

Ön gö¤sün köﬂesinde bulunan kaput açma kolunu çekiniz.

Kaput kilit kolunu bulup yukar› do¤ru çekiniz ve kaputu
kald›r›n›z.

Lastikler

(S366)

G Lastikleri ve jantlar› düzenli
olarak kontrol ediniz.
G Lastik bas›nçlar›n› düzenli
olarak kontrol ediniz.
G K›ﬂ aylar›nda sürüﬂ için k›ﬂ
lastiklerini tak›n›z.

c
22

Bitirdi¤inizde, kaputu kapat›n›z ve yerine sa¤lam ﬂekilde
oturdu¤undan emin olunuz.

Lambalar

(S345)

G Tüm lambalar› düzenli olarak
kontrol ediniz.
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Beklenmedik Sorunlar› Çözme
(S387)

Motor Çal›ﬂm›yor

(S394)

Hararet

(S400)

G Güvenli bir alana park ediniz ve patlak lasti¤i
bagajda bulunan stepne ile de¤iﬂtiriniz.

G E¤er akü boﬂalm›ﬂsa, takviye akü ile çal›ﬂt›r›n.

G Güvenli bir alana park ediniz. Kaputun alt›nda
buhar görmüyorsan›z, kaputu aç›n›z ve
motorun so¤umas›n› bekleyiniz.

‹kaz Lambalar› Yan›yor

Yanm›ﬂ Sigorta

(S402)

G E¤er elektrikli bir cihaz çal›ﬂm›yorsa, yanm›ﬂ
bir sigorta olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Acil Durumda Arac›n
Çekilmesi (S409)

G ‹kaz lambas›n› belirleyiniz ve kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z.

(S406)

H›zl› Referans K›lavuzu

Patlak Lastik

(S385)

G Arac›n›z›n çekilmesi gerekiyorsa profesyonel
bir çekiciyi aray›n›z.

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Ne Yapmal›y›m
H›zl› Referans K›lavuzu

S

Kontak (0 konumundan
(q *1 konumuna gelmiyor,
Neden?

C

G
G

G

S

Kontak (q *1 konumundan
(0 konumuna gelmiyor ve
anahtar› ç›karam›yorum.
Neden?

C

S

Frene bast›¤›mda neden
fren pedal› hafif ﬂekilde
titriyor?

C

S

Arka kap› arac›n
içerisinden aç›lam›yor.
Neden?

C

Direksiyon simidi kilitlenmiﬂ olabilir.
Kontak anahtar›n› çevirirken direksiyon simidini sa¤a
ve sola döndürmeye çal›ﬂ›n›z.
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine bast›ktan sonra
direksiyon simidini sola ve sa¤a hareket ettiriniz.

Vites kolu (P konumuna getirilmeli.

Bu durum ABS çal›ﬂ›rken ortaya ç›kar ve bir sorun
oldu¤u anlam›na gelmez. Fren pedal›na s›k›ca, sabit bir
bas›nçla bas›n›z. Fren pedal›n› asla pompalamay›n›z.

Çocuk koruma kilidinin kilit pozisyonunda
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Öyleyse,
arka kap›y› d›ﬂ kap› kolunu kullanarak
aç›n›z. Bu iﬂlevi iptal etmek için, kolu kilit
açma pozisyonuna bast›r›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modellerde, kontak yerine MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesi bulunur.
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S

S
S
S

Uzaktan kumanda ile açt›ktan
sonra kap›lar neden
kilitleniyor?

Sürücü kap›s›n› açt›¤›mda
neden bir bip sesi geliyor?

Sürüﬂe baﬂlad›¤›mda neden
bip sesi geliyor?

Fren pedal›na bast›¤›mda
neden bir g›c›rt› sesi
duyuyorum?

Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri

Bu araçta, Araﬂt›rma Oktan
Say›s› (RON) 91 veya daha
yüksek olan kurﬂunsuz benzin
kullanmam mümkün mü?

C
C
C

E¤er bir kap›y› 30 saniye içinde açmazsan›z, güvenlik aç›s›ndan kap›lar
otomatik olarak yeniden kilitlenir.
H›zl› Referans K›lavuzu

S
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Bip sesi ﬂu durumlarda gelir:
G Anahtar kontakta b›rak›lm›ﬂsa*.
G Farlar yan›k b›rak›lm›ﬂsa.
G Güç ACCESSORY modunda ise*.

Bip sesi ﬂu durumlarda gelir:
G Sürücü ve/veya ön yolcu emniyet kemerini takmam›ﬂsa.
G El freni kolu tamamen indirilmemiﬂse.

C

Fren balatalar›n›n de¤iﬂtirilmesi gerekebilir. Arac›n›z› bir serviste kontrol
ettiriniz.

C

Arac›n›z 95 veya daha yüksek araﬂt›rma oktanl› (RON) kurﬂunsuz premium
benzinle çal›ﬂmak üzere tasarlanm›ﬂt›r. E¤er bu oktan derecesi bulunamazsa,
geçici olarak araﬂt›rma oktan› 91 veya daha yüksek olan normal kurﬂunsuz
benzin kullan›labilir.
Normal kurﬂunsuz benzinin kullan›lmas› motorda metalik vuruntu seslerine
sebep olabilir ve bu durum motor performans›n›n azalmas›na yol açar. Normal
benzinin uzun süre kullan›lmas› motor hasar›na yol açabilir.
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Olay Veri Kaydedicileri

Servis Ar›za Teﬂhis Kaydedicileri

Arac›n›zda yayg›n ﬂekilde Olay Veri Kaydedicisi olarak adland›r›lan
birkaç alet bulunur. Bunlar, SRS hava yast›¤›n›n aç›lmas› ve SRS
sistemi bileﬂenleri ar›zas› gibi çeﬂitli tipteki gerçek zamanl› araç
verilerini kaydeder.
Bu veri araç sahibine aittir ve yasal bir zorunluluk veya araç sahibinin
izni olmad›kça baﬂka herhangi birisi taraf›ndan eriﬂilemez.
Ancak bu verilere Honda, onun yetkili servisleri ve yetkili tamir
teknisyenleri, çal›ﬂanlar›, temsilcileri ve üstlenicileri, teknik ar›za teﬂhis,
araca yönelik araﬂt›rma ve geliﬂtirme amaçl› olarak eriﬂilebilir.

Arac›n›zda, güç aktarma organlar›n›n performans› ve sürüﬂ koﬂullar›
hakk›ndaki bilgileri kaydeden bak›m ile ilgili cihazlar bulunmaktad›r.
Veriler, teknisyenlere araç üzerinde ar›za teﬂhis, tamir ve bak›m
iﬂlemleri yapmada yard›mc› olmas› için kullan›labilir. Bu verilere yasal
bir zorunluluk veya araç sahibinin izni olmad›kça baﬂka herhangi birisi
taraf›ndan eriﬂilemez.
Ancak bu verilere Honda, onun yetkili servisleri ve yetkili tamir
teknisyenleri, çal›ﬂanlar›, temsilcileri ve üstlenicileri, teknik ar›za teﬂhis,
araca yönelik araﬂt›rma ve geliﬂtirme amaçl› olarak eriﬂilebilir.
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Arac›n›za bulunan etiketler üzerindeki
semboller, arac›n›z›n
uygun ve güvenli olarak çal›ﬂt›r›lmas› için bu kullan›m k›lavuzunu
okuman›z› hat›rlatmak içindir.

Aﬂa¤›dakiler dahil, önemli güvenlik bilgilerini çeﬂitli ﬂekillerde
bulacaks›n›z:
G Emniyet Etiketleri – araç üstünde.

Sizin güvenli¤iniz ve di¤erlerinin güvenli¤i son derece önemlidir. Ayr›ca
bu arac› emniyetli bir ﬂekilde kullanmak önemli bir sorumluluktur.
Emniyet ile ilgili hususlarda do¤ru kararlar alman›za yard›mc› olmak
amac›yla, bu kitapta ve etiketler üzerinde gerekli bilgiler verilmiﬂtir. Bu
bilgiler, size ve baﬂkalar›na zarar verecek olas› tehlikelere karﬂ› haz›r
olman›z› sa¤lamak amac› ile haz›rlanm›ﬂt›r.
Sizin de tahmin edece¤iniz gibi, kitapta size, arac›n›z› kullan›rken veya
bak›m›n› yaparken meydana gelecek olas› bütün tehlikelerden
bahsedilmesi mümkün de¤ildir. En do¤ru karar› kendi sa¤duyunuzu kullanarak verebilirsiniz.

3

G Emniyet Bilgileri – önünde bir emniyet ikaz sembolü 3 ve üç ikaz
ibaresinden TEHL‹KE, UYARI veya D‹KKAT, biri bulunur.
Bu ikaz ibareleri ﬂu anlama gelmektedir:

3 TEHL‹KE

Emniyet Hakk›nda

H›zl› Referans K›lavuzu

Bu k›lavuzu okurken baﬂ taraf›nda bir UYARI sembolü olan baz›
bilgilere rastlayacaks›n›z. Bu mesajlar›n amac›, arac›n›za, baﬂka bir
eﬂyan›za ve çevreye verebilece¤iniz zararlar› önlemek için yard›mc›
olmakt›r.

E¤er talimatlara uymazsan›z ÖLÜRSÜNÜZ
veya çok ciddi bir ﬂekilde YARALANIRSINIZ.

3 UYARI

E¤er talimatlara uymazsan›z ÖLEB‹L‹R veya
çok ciddi bir ﬂekilde YARALANAB‹L‹RS‹N‹Z.

3 D‹KKAT

E¤er talimatlara uymazsan›z
YARALANAB‹L‹RS‹N‹Z.

G Emniyet Konular› – Önemli Emniyet Tedbirleri gibi
G Emniyet Bölümü – Emniyetli Sürüﬂ gibi.
G Aç›klamalar –Arac›n›z› nas›l emniyetli ve do¤ru ﬂekilde
kullanmal›s›n›z.
Bu kitap birçok önemli emniyet bilgisi içermektedir – Lütfen bunlar›
dikkatlice okuyunuz.

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Emniyetli Sürüﬂ
Bu bölüm ve tüm k›lavuz boyunca emniyet hususunda çok say›da tavsiye bulabilirsiniz.

Emniyetli Sürüﬂ için
Önemli Emniyet Tedbirleri .............................30
Arac›n›z›n Emniyet Özellikleri ........................32
Emniyet Kemerleri
Emniyet Kemerleriniz Hakk›nda.....................34
Emniyet Kemerinin Tak›lmas› ........................39
Emniyet Kemerinin Kontrolü ..........................43
Hava Yast›klar›
Hava Yast›¤› Sistemi Parçalar› ......................45
Hava Yast›¤› Tipleri........................................47
Ön Hava Yast›klar› (SRS) ..............................47
Yan Hava Yast›klar›* ......................................52

* Tüm modellerde bulunmuyor

Perde Hava Yast›klar›*...................................56
Hava Yast›¤› Sistemi ‹kaz Lambalar›.............57
Hava Yast›¤›n›n Bak›m› .................................59
Çocuk Emniyeti
Çocuk Yolcular›n Korunmas› .........................60
Bebeklerin ve Küçük Çocuklar›n Emniyeti.....64
Büyük Çocuklar›n Emniyeti............................75
Egzoz Gaz› Tehlikesi
Karbon Monoksit Gaz› ...................................78
Emniyet Etiketleri .............................................79
Emniyet Etiketlerinin Yerleri ...........................79
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Emniyetli Sürüﬂ için

Aﬂa¤›daki sayfalar arac›n›z›n emniyet özelliklerini ve bunlar›n düzgün ﬂekilde
kullan›lmas›n› aç›klar. Aﬂa¤›da, en önemlileri aras›nda gördü¤ümüz emniyet tedbirleri
verilmiﬂtir.
Emniyetli Sürüﬂ

Önemli Emniyet Tedbirleri
I Daima emniyet kemerinizi tak›n›z
Bir emniyet kemeri, her tür kazada size en iyi korumay› sa¤lar. Hava yast›klar› emniyet
kemerlerine destek olmas› için tasarlanm›ﬂt›r, yerine kullanmak için de¤il. Bu nedenle
arac›n›z hava yast›klar›yla donat›lm›ﬂ olsa bile, siz ve yolcular›n›z, emniyet kemerlerinizi
daima do¤ru ﬂekilde takmal›s›n›z.
I Bütün çocuklar› koruyun
12 yaﬂ›ndaki ve daha küçük çocuklar arka koltukta, ön koltukta de¤il, uygun ﬂekilde
çocuk koltu¤una oturtulmal›d›r. Bebekler ve küçük çocuklar, çocuk koltu¤unda emniyete
al›nmal›d›r. Daha büyük çocuklar, bir yükseltici koltu¤a ihtiyaç duymadan emniyet kemeri
kullanana dek yükseltici koltuk ve bir kucak/omuz kemeri kullanmal›d›rlar.
I Hava yast›¤›n›n tehlikelerinin fark›nda olun
Hava yast›klar› hayat kurtarabildi¤i gibi, çok yak›nlar›nda oturan veya emniyet tedbirlerini
düzgün ﬂekilde almayan kiﬂilerde ciddi veya ölümcül yaralanmalara da sebep olabilir.
Bebekler, küçük çocuklar ve k›sa boylu yetiﬂkinler büyük tehlike alt›ndad›rlar. Bu kitaptaki
bütün talimatlara ve uyar›lara uymaya özen gösteriniz.
I Alkollüyken araç kullanmay›n›z
Alkollü iken araç kullanmay›n›z. Bir kadeh içki bile de¤iﬂen koﬂullara cevap verme
kabiliyetinizi azalt›r ve içti¤iniz fazladan her içki tepki verme sürenizi daha da kötüleﬂtirir.
Bu nedenle alkol ald›¤›n›zda araç kullanmay›n›z ve yak›nlar›n›z›n da alkollü iken araç
kullanmalar›na izin vermeyiniz.
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1 Önemli Emniyet Tedbirleri
Baz› ülkelerde sürüﬂ esnas›nda hands free aparatlar›n›n
haricinde cep telefonu kullanmak yasakt›r.
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fEmniyetli Sürüﬂ içindÖnemli Emniyet Tedbirleri

I H›z›n›z› kontrol edin
Aﬂ›r› h›z, yaralanmalara ve ölümlere neden olan en önemli faktörlerinden biridir.
Genellikle h›z artt›kça tehlike artar ancak düﬂük h›zlarda da ciddi yaralanmalar meydana
gelebilir. ‹zin verilen azami h›za bakmaks›z›n, asla mevcut koﬂullar›n gerektirdi¤inden
daha h›zl› sürüﬂ yapmay›n›z.

Emniyetli Sürüﬂ

I Emniyetli sürüﬂe gereken dikkati verin
Cep telefonu ile konuﬂmak veya dikkatinizi yola, di¤er araçlara ve yayalara vermenizi
engelleyen di¤er aktiviteler bir kazaya sebep olabilir. Unutmay›n, ﬂartlar h›zl› bir ﬂekilde
de¤iﬂir ve dikkatinizi sürüﬂten baﬂka ﬂeylere vermenin ne zaman emniyetli oldu¤una
sadece siz karar verebilirsiniz.

I Arac›n›z› iyi durumda tutunuz
Havas› inik bir lastik veya bir mekanik ar›za son derece tehlikeli olabilir.
Böyle sorunlar›n ortaya ç›kma olas›l›¤›n› azaltmak için, lastiklerinizin bas›nçlar›n› ve
durumlar›n› s›k s›k kontrol ediniz ve periyodik bak›mlar›n›z› ihmal etmeyiniz.
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fEmniyetli Sürüﬂ içindArac›n›z›n Emniyet Özellikleri

Arac›n›z›n Emniyet Özellikleri
h k c

i

Emniyetli Sürüﬂ

f

1 Arac›n›z›n Emniyet Özellikleri

i

Arac›n›z bir çarp›ﬂma s›ras›nda sizi ve yolcular›n›z›
korumaya yard›mc› olmak için birlikte çal›ﬂan birçok
özellikle donat›lm›ﬂt›r.

d

g
h

j

e

g

b

b
a

a Emniyet Kafesi
b Ezilme Bölgeleri
c Koltuklar ve Koltuk Arkal›klar›
d Kafal›klar
e Teleskopik Direksiyon Kolonu
f Emniyet Kemerleri
g Ön Hava Yast›klar›
h Yan Hava Yast›klar›*
i Perde Hava Yast›klar›*
j Emniyet Kemeri Gericileri
k Yolcu Pozisyonu Alg›lama sistemi
(OPDS) Sensörü*

Aﬂa¤›daki kontrol listesi, kendinizi ve yolcular›n›z› korumada aktif rol alman›zda size
yard›mc› olacakt›r.

32

* Tüm modellerde bulunmuyor

Baz› özellikler sizin herhangi bir müdahalede
bulunman›z› gerektirmez. Yolcu bölümünü saran çelik
emniyet kafesi; ön ve arka ezilme bölgeleri; teleskopik
direksiyon kolonu ve bir çarp›ﬂma s›ras›nda ön emniyet
kemerlerini otomatik olarak geren emniyet kemeri
gericileri bunlara dahildir.
Bununla birlikte siz ve yolcular›n›z do¤ru konumda
oturup emniyet kemerlerinizi do¤ru biçimde takmad›kça
bu özelliklerden tam olarak faydalanamazs›n›z. E¤er
do¤ru ﬂekilde kullan›lmazlarsa, baz› emniyet özellikleri
yaralanmalara yol açabilirler.
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I Güvenlik Kontrol Listesi

* Tüm modellerde bulunmuyor

E¤er kap› aç›k ikaz lambas› yan›yorsa, kap›lardan biri
tam olarak kapanmam›ﬂt›r. ‹kaz lambas› sönene kadar
tüm kap›lar› s›k›ca kapat›n›z.
2 Kap› Aç›k ‹kaz Lambas› S.90
*

Emniyetli Sürüﬂ

Sizin ve yolcular›n›z›n güvenli¤i için, her sürüﬂ öncesinde aﬂa¤›daki maddeleri kontrol
etmeyi al›ﬂkanl›k haline getiriniz.
G Koltu¤unuzu sürüﬂ için rahat bir pozisyona ayarlay›n›z. Ön koltuklar›n, sürücünün
arac› kontrol etmesine izin verecek mümkün olan en geri pozisyonda oldu¤undan
emin olunuz. Ön hava yast›¤›na çok yak›n oturmak bir kaza an›nda ciddi veya
ölümcül yaralanmalara sebep olabilir.
2 Koltuklar›n Ayarlanmas› S.167
G Kafal›klar› uygun pozisyona ayarlay›n›z. Kafal›klar›n en etkin oldu¤u pozisyon
kafal›¤›n orta k›sm›n›n kafan›z›n ortas›yla ayn› hizada oldu¤u pozisyondur. Uzun
kiﬂiler kafal›klar›n› en yüksek pozisyona ayarlamal›d›r.
2 Kafal›klar›n Ayarlanmas› S.170
G Her zaman emniyet kemerlerinizi tak›n›z ve do¤ru tak›p takmad›¤›n›zdan emin
olunuz. Bütün yolcular›n emniyet kemerlerini düzgün ﬂekilde takt›¤›n› da do¤rulay›n›z.
2 Emniyet Kemerinin Ba¤lanmas› S.39
G Çocu¤un yaﬂ›na, kilosuna ve boyuna göre emniyet kemerleri veya çocuk koltu¤u
kullanarak çocuklar› koruyunuz.
2 Çocuk Emniyeti S.60

1 Güvenlik Kontrol Listesi
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Emniyet Kemerleri
Emniyet Kemerleriniz Hakk›nda

Emniyetli Sürüﬂ

Emniyet kemerleri en etkili güvenlik aparat›d›r çünkü araçta bulunan emniyet
özelliklerinden istifade edebilmeniz için sizi araca ba¤l› tutar. Emniyet kemerleri ayr›ca
arac›n içinde savrulmaman›z, di¤er yolculara çarpmaman›z veya arac›n d›ﬂ›na
f›rlamaman›z için sizi tutmaya da yard›mc› olur. Uygun ﬂekilde tak›ld›¤›nda, emniyet
kemerleri ayr›ca bir kaza an›nda vücudunuzu uygun pozisyonda tutar, böylece hava
yast›klar›n›n sa¤lad›¤› ilave korumadan da tam olarak yararlanabilirsiniz.
Ayr›ca, emniyet kemerleri sizi, aﬂa¤›dakiler de dahil olmak üzere hemen hemen her kaza
türüne karﬂ› korumaya yard›mc› olur:
- kafa kafaya çarp›ﬂmalar
- yandan al›nan darbeler
- arkadan çarpmalar
- devrilmeler

1 Emniyet Kemerleriniz Hakk›nda

! UYARI
Arac›n›zda hava yast›klar› olsa dahi, emniyet
kemerlerinin düzgün ﬂekilde tak›lmamas›, bir
çarp›ﬂma s›ras›nda ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.
Kendinizin ve yolcular›n›z›n emniyet kemeri
takt›¤›ndan ve bunun do¤ru bir ﬂekilde
yap›ld›¤›ndan emin olunuz.
UYARI: Emniyet kemerleri bedenin kemik yap›s›na
uyacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂlard›r ve kemer, omuz ve
gö¤üsten geçerek kalça kemi¤inin ön alt k›sm›nda
ba¤lan›r; kemerin kucak k›sm›n›n, karn›n tam üzerinden
geçirilmemesine dikkat edilmelidir.
UYARI: Emniyeti sa¤layabilmek için tasarlanm›ﬂ olan
emniyet kemerleri mümkün oldu¤unca s›k›, ancak
rahats›z etmeyecek ﬂekilde ayarlanmal›d›rlar. Gevﬂek
tak›lm›ﬂ emniyet kemerinin koruyucu etkisi bir hayli
azalacakt›r.
UYARI: Emniyet kemeri kuﬂaklar› bükülmüﬂ olarak
kullan›lmamal›d›r.
UYARI: Her emniyet kemeri bir kiﬂi taraf›ndan
kullan›lmal›d›r; kuca¤a al›nm›ﬂ bir çocu¤un üzerinden
kemer tak›lmas› oldukça tehlikelidir.
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Kilitlenebilir toplay›c›l› emniyet kemerleri bulunan modeller

Arka emniyet kemerlerinde de çocuk koltuklar›nda kullan›lmak üzere kilitlenebilir toplay›c›
vard›r.
2 Bir Çocuk Koltu¤unun Kucak/Omuz Emniyet Kemeri Kullan›larak Tak›lmas›
S. 71

1 Emniyet Kemerleriniz Hakk›nda
Emniyet kemerleri her çarp›ﬂmada sizi tamamen
koruyamazlar. Fakat bir çok durumda ciddi yaralanma
tehlikesini azalt›rlar.
Ço¤u ülke emniyet kemeri takmay› zorunlu k›lar.
Arac›n›z› kullanaca¤›n›z ülkenin yasal zorunluluklar›
hakk›nda bilgi edinmeye çal›ﬂ›n›z.

Emniyetli Sürüﬂ

I Kucak/omuz kemerleri
Beﬂ oturma pozisyonunun hepsinde acil durumda kilitlenen toplay›c›lara sahip
kucak/omuz emniyet kemeri bulunur. Normal sürüﬂ s›ras›nda mekanizma sizin koltukta
rahat hareket etmenizi sa¤larken kemerde bir miktar gerginlik b›rak›r. Bir çarp›ﬂma veya
ani fren esnas›nda vücudunuzun hareketini engellemek için toplay›c› kilitlenir.
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Emniyetli Sürüﬂ

I Emniyet kemerlerinin uygun kullan›m›
Uygun kullan›m için aﬂa¤›daki k›lavuz bilgileri takip ediniz:
G Tüm yolcular dik oturmal›, arkas›na yaslanmal› ve yolculuk süresince o pozisyonda
kalmal›d›rlar. Sarkmak ve e¤ilmek emniyet kemerinin etkinli¤ini azalt›r ve biz kaza
an›nda ciddi ﬂekilde yaralanma riskini art›r›r.
G Kucak/omuz emniyet kemerinin omuz k›sm›n› asla kolunuzun alt›ndan veya
s›rt›n›zdan geçirmeyiniz. Bir kaza s›ras›nda ciddi yaralanmalara neden olabilir.
G Asla iki kiﬂi ayn› emniyet kemerini kullanmamal›d›r. E¤er kullan›rlarsa bir kaza
s›ras›nda ciddi ﬂekilde yaralanabilirler.
G Emniyet kemerlerine hiçbir aksesuar takmay›n›z. Kullananlar›n rahatl›¤› için ve
emniyet kemerinin omuz k›sm›n› yeniden konumland›rmak üzere tasarlanm›ﬂ cihazlar,
koruma kabiliyetini ciddi ﬂekilde azaltabilirler ve bir kaza s›ras›nda ciddi ﬂekilde
yaralanma riskini artt›rabilirler.

36

1 Emniyet Kemerleriniz Hakk›nda
E¤er arka koltukta oturan yolcu hareket ederse ve
emniyet kemerini uzat›rsa, kilitlenebilir toplay›c›
etkinleﬂebilir. E¤er bu olursa, emniyet kemerini çözerek
toplay›c›y› serbest b›rak›n›z ve kemerin tamamen
toplanmas›na izin veriniz. Ard›ndan kemeri yeniden
tak›n›z.
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1 Emniyet Kemeri Uyar› Sinyali

I Emniyet Kemeri Uyar› Sinyali
*

Ayr›ca, sürücü emniyet kemerini takana kadar,
bip sesi periyodik olarak çalmaya devam edecek
ve ikaz lambas› yan›p sönecektir.

: Tak›l›
: Tak›l› de¤il

I Arka koltuklar*
Arac›n›z ayr›ca arka emniyet kemeri kullan›m›n›
da izler. Arka emniyet kemerlerinden herhangi
biri kullan›l›yorsa, i-çok amaçl› bilgi ekran› sizi
bilgilendirir.

Ön yolcu emniyet kemeri uyar› sinyali bulunan modellerde

‹kaz lambas› ayr›ca, konta¤›n (w *1 konumuna
getirilmesinden sonraki 6 saniye içinde ön koltukta
oturan yolcu emniyet kemerini takmad›¤›nda da
yanacakt›r.
Ön yolcu koltu¤unda kimse oturmuyorsa veya bir çocuk
ya da k›sa boylu bir yetiﬂkin oturuyorsa, ikaz lambas›
yanmayacakt›r.

Emniyetli Sürüﬂ

I Ön Koltuklar
Arac›n›z ön emniyet kemeri kullan›m›n› izler.
E¤er kontak (w *1 sürücü emniyet kemeri
takmadan konumuna getirilirse, bir bip sesi
duyulur ve ikaz lambas› yan›p söner. Bip sesi
kesilmeden sürücü emniyet kemerini takmazsa,
ikaz lambas› yan›k kal›r.

E¤er ön yolcu koltu¤unda kimse yokken ikaz lambas›
yanar ve bip sesi duyulursa, yolcu alg›lama sensörünü
bir ﬂey engelliyordur. Mesela:
G Koltuk üzerindeki a¤›r eﬂyalar.
G Koltuk üzerinde bulunan bir minder.
G Arka koltukta oturan yolcu koltuk arkal›¤›n› itiyor veya
çekiyordur.
G Ön koltukta düzgün ﬂekilde oturmayan yolcu.
E¤er bu koﬂullardan hiçbiri yoksa, arac›n›z› mümkün
olan en k›sa sürede bir servise kontrol ettiriniz.

Ekran› görmek için:
1. MENU (Menü) dü¤mesine bas›n›z.
2. (+ / (- dü¤meleri ile Vehicle Information
(Araç Bilgisi) ö¤esini seçiniz, ard›ndan
SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
3. (+ / (- dü¤meleri ile Rear seatbelt
information (Arka emniyet kemeri bilgisi)
ö¤esini seçiniz, ard›ndan SOURCE
dü¤mesine bas›n›z.
*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP
dü¤mesine sahiptir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Otomatik Emniyet Kemeri Gericileri
Ön koltuklarda emniyeti art›rmak için otomatik emniyet kemeri gericileri bulunur.
Emniyetli Sürüﬂ

Orta ila ﬂiddetli önde çarp›ﬂmalarda gericiler ön emniyet kemerlerini otomatik olarak
gerer, bazen çarp›ﬂman›n ﬂiddeti ön hava yast›klar›n› ﬂiﬂirmeye yetmese bile.

1 Otomatik Emniyet Kemeri Gericileri
Emniyet kemeri gericileri sadece bir defa çal›ﬂabilir. Bir
gerici devreye girerse, SRS uyar› lambas› yanacakt›r.
Bir sonraki çarp›ﬂmada koruma sa¤lamayabilece¤i için
bir servisin gericiyi de¤iﬂtirmesi ve emniyet kemeri
sistemini iyice kontrol etmesi gereklidir.
Orta ila ﬂiddetli yandan çarp›ﬂmalarda, arac›n çarp›ﬂma
olan taraf›ndaki gerici de devreye girer.
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Emniyet Kemerinin Tak›lmas›

Yavaﬂça çekiniz.

1. Emniyet kemerini yavaﬂça d›ﬂar› çekiniz.

1 Bir Emniyet Kemerinin Ba¤lanmas›
Hiç kimse emniyet kemeri bozuk olan veya düzgün
ﬂekilde çal›ﬂmayan bir koltu¤a oturmamal›d›r. Düzgün
çal›ﬂmayan bir emniyet kemerini kullanmak kaza an›nda
yolcuyu korumayabilir. Böyle bir durumda kemeri en
k›sa sürede yetkili serviste kontrol ettiriniz.
Tokan›n veya germe mekanizmas›n›n içine asla yabanc›
bir cisim sokmay›n›z.

Do¤ru
oturma
biçimi

Emniyetli Sürüﬂ

Ön koltu¤u uygun pozisyona ayarlaman›z›n ve dik ﬂekilde oturup s›rt›n›z› koltu¤a
yaslaman›z›n ard›ndan:
2 Koltuklar›n Ayarlanmas› S.167

2. Kilit dilini emniyet kemeri tokas›na sokunuz,
ard›ndan tokan›n kilitlendi¤inden emin olmak
için kemeri çekiniz.
u Emniyet kemerinin k›vr›lmad›¤›ndan ve bir
ﬂeye tak›lmad›¤›ndan emin olunuz.

Kilit
Dili

Toka

Devam ediyor

39

02

12/6/12

11:05 AM

Page 40

fEmniyet KemerleridEmniyet Kemerinin Tak›lmas›

Emniyetli Sürüﬂ

Kemeri
mümkün
oldu¤unca
alçaktan
ba¤lay›n›z.
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3. Kemerin kuca¤a oturan bölümünü mümkün
oldu¤unca kalça k›sm›n›zdan geçecek
ﬂekilde konumland›r›n›z, sonra kemerin
vücudunuza iyice oturmas›n› sa¤lamak için
omuz k›sm›ndan çekiniz. Böylece, bir
çarp›ﬂman›n etkisi güçlü kalça kemiklerince
karﬂ›lan›r ve yaralanma tehlikesi azal›r.
4. E¤er gerekiyorsa, kemeri çekerek
gevﬂekli¤ini al›n›z, sonra kemerin
gö¤sünüzün ortas›ndan ve omzunuzun
üzerinde geçip geçmedi¤ini kontrol ediniz.
Böylece bir çarp›ﬂma an›nda darbe kuvvetleri, bedeninizin üst k›sm›ndaki güçlü kemiklere yay›lm›ﬂ olur.

1 Bir Emniyet Kemerinin Ba¤lanmas›

! UYARI
Emniyet kemerlerinin yanl›ﬂ konumland›r›lmas›,
bir çarp›ﬂma durumunda ciddi
yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
Arac›n›z› kullanmaya baﬂlamadan önce bütün
emniyet kemerlerinin do¤ru konumland›r›lm›ﬂ
olmalar›na dikkat ediniz.
Kemeri açmak için, k›rm›z› PRESS (Bas›n›z) dü¤mesine
bas›n›z, ard›ndan tamamen toplanana kadar kemeri
elinizle yönlendiriniz.
Araçtan ç›karken, kemerin topland›¤›ndan ve kap›ya
s›k›ﬂmad›¤›ndan emin olunuz.

02

12/6/12

11:05 AM

Page 41

fEmniyet KemerleridEmniyet Kemerinin Tak›lmas›

1 Omuz Ba¤lant›s›n›n Ayarlanmas›

I Omuz Ba¤lant›s›n›n Ayarlanmas›

1. Çözme dü¤mesine bas›l› tutarken ba¤lant›y›
yukar› aﬂa¤› hareket ettiriniz.
2. Ba¤lant›y›, emniyet kemerleri gö¤sünüzü
ortas›ndan ve omzunuzun üstünden
geçecek ﬂekilde konumland›r›n›z.

Ayarlaman›n ard›ndan, omuz ba¤lant›s› pozisyonunun
sabitlendi¤inden emin olunuz.

Emniyetli Sürüﬂ

Omuz ba¤lant›s› yüksekli¤i dört seviyede ayarlanabilir.
E¤er kemer boynunuza temas ederse, yüksekli¤ini bir
seviye indiriniz.

Ön koltuklarda uzun ve k›sa yolculara uyum sa¤lamas› için ayarlanabilir omuz
ba¤lant›lar› vard›r.

Bast›r›n›z

Devam ediyor
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I Omuz Ba¤lant›s›n›n Ayarlanmas›
Emniyetli Sürüﬂ

E¤er hamileyseniz, araç kullan›rken veya araçta seyahat ederken kendinizi ve do¤mam›ﬂ
çocu¤unuzu koruman›n en iyi yolu daima emniyet kemeri takmak ve kemerin kucak
k›sm›n› mümkün oldu¤unca aﬂa¤›dan, kalçalar›n›z› etraf›ndan geçirmektir.
Omuz kemerini karn›n›z›
atlayarak gö¤sünüzün
üzerinden geçirip tak›n›z.

Kemerin kucak k›sm›n›
mümkün oldu¤unca aﬂa¤›dan,
kalçalar›n›z›n etraf›ndan geçiriniz.
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1 Hamile Bayanlara Öneriler
Her doktor kontrolüne gidiﬂinizde, araç kullan›p
kullanamayaca¤›n›z› ve emniyet kemerini nas›l
takman›z gerekti¤ini sorunuz.
Hem kendinizin hem de karn›n›zdaki çocu¤un, ﬂiﬂen ön
hava yast›¤›ndan kaynaklanabilen yaralanma tehlikesini
azaltmak için:
G Sürüﬂ esnas›nda, dik oturunuz ve koltu¤u, arac› tam
olarak kontrol edebilece¤iniz mümkün olan en arka
konuma ayarlay›n›z.
G Ön yolcu koltu¤unda otururken, koltu¤u mümkün
oldu¤unca geriye ayarlay›n›z.
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Emniyet Kemerinin Kontrolü
Emniyet kemerlerinizin durumunu aﬂa¤›daki ﬂekilde düzenli olarak kontrol ediniz:

G

Emniyet kemerini sonuna kadar çekiniz ve y›rt›lma, kesik, yanma ya da aﬂ›nma olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Kilit dillerinin sorunsuz çal›ﬂt›¤›n› ve kemerlerin kolayca topland›¤›n› kontrol ediniz.
u E¤er bir kemer kolayca toplanm›yorsa, kemeri temizlemek problemi çözebilir.
Sadece hafif sabun ve ›l›k su kullan›n›z. A¤art›c›lar veya temizleyici çözücüler
kullanmay›n›z. Toplamadan önce kemerin tamamen kurudu¤undan emin olunuz.

‹yi durumda olmayan veya düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂmayan herhangi bir kemer iyi koruma
sa¤lamayacakt›r ve mümkün olan en k›sa sürede de¤iﬂtirilmelidir.
Kaza s›ras›nda zarar görmüﬂ olan bir kemer, bir sonraki kazada ayn› seviyede koruma
sa¤lamayacakt›r. Herhangi bir kazan›n ard›ndan emniyet kemerlerinizi bir yetkili servise
kontrol ettiriniz.

! UYARI
‹htiyaç duyuldu¤unda düzgün çal›ﬂmazlarsa,
kontrolü veya bak›m› yap›lmam›ﬂ emniyet
kemerleri ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep
olabilir.

Emniyetli Sürüﬂ

G

1 Emniyet Kemerinin Kontrolü

Emniyet kemerlerinizi düzenli olarak kontrol
ediniz ve herhangi bir sorun varsa mümkün olan
en k›sa sürede gideriniz.
UYARI: Kullan›c› taraf›ndan gevﬂekli¤i gideren emniyet
kemeri ayarlama mekanizmalar›n› engelleyecek ya da
kemerin ayarlanmas›n› zorlaﬂt›racak de¤iﬂiklikler ya da
ilaveler yap›lmamal›d›r.
UYARI: ﬁiddetli bir çarp›ﬂmadan sonra kemerde gözle
görülür hiç bir hasar olmasa da bu kemerin ve
parçalar›n›n tamam›n›n de¤iﬂtirilmesi gereklidir.
UYARI: Kay›ﬂ›n cila, ya¤, kimyasal madde, özelikle de
akü asidi ile temas etmemesi gerekir. Temizlik iﬂlemi
yumuﬂak deterjan ve su kullan›larak yap›labilir. E¤er
kemer y›pranm›ﬂ, çok pislenmiﬂ veya hasar görmüﬂse
bir yenisi ile de¤iﬂtirilmelidir.
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I Ba¤lant› noktalar›
Ön Koltuk

Emniyetli Sürüﬂ
Arka Koltuk

44

Emniyet kemerlerini de¤iﬂtirirken resimlerde
gösterilen ba¤lant› noktalar›n› kullan›n›z. Ön
koltukta bir kucak/omuz kemeri vard›r.

Arka koltukta üç tane kucak/omuz kemeri vard›r.
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Hava Yast›klar›
Hava Yast›¤› Sistemi Parçalar›

G

‹ki SRS (Hava Yast›¤› Sistemi) ön hava
yast›¤› Sürücü hava yast›¤› direksiyon
simidinin ortas›ndad›r; yolcu hava yast›¤›
ön panelde bulunur. Her ikisinin üzerinde
de SRS AIRBAG uyar› yaz›s› vard›r.

G

Kontak anahtar› ON (w *1 konumuna
al›nd›¤›nda sensörleri, hava yast›¤›
aktivatörlerini, emniyet kemeri gericilerini
ve sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri
kullan›m durumunu sürekli olarak izleyen
ve kaydeden bir elektronik kontrol ünitesi.

G

Otomatik ön emniyet kemeri gericileri.

G

Orta ila ﬂiddetli önden ya da yandan
çarp›ﬂmalar› alg›layabilen darbe sensörleri.

G

Gösterge panelinde, hava yast›¤›
sistemindeki veya emniyet kemeri
gericilerindeki olas› sorunlara karﬂ› sizi
uyaran ikaz lambas›.

Yan hava yast›¤› devre d›ﬂ› b›rakma sistemine
sahip modeller
G

Ön yolcu hava yast›¤›n›n aç›lma
bölgesinde bir çocu¤un veya ufak yap›l› bir
yetiﬂkinin bulundu¤unu alg›layabilen
sensörler.

G

Gösterge panelinde ön yolcu yan hava
yast›¤›n›n kapat›ld›¤› konusunda sizi
uyaran bir ikaz lambas›.

Yan hava yast›¤› bulunan modeller
G

Biri sürücü di¤eri ön yolcu için olmak üzere
iki yan hava yast›¤›. Hava yast›klar› koltuk
arkal›klar›n›n d›ﬂ kenar›nda bulunur. Her
ikisinin üzerinde de SIDE AIRBAG uyar›
yaz›s› vard›r.

Emniyetli Sürüﬂ

Ön, ön yan ve perde hava yast›klar›*
çarp›ﬂman›n yönüne ve ﬂiddetine göre
aç›l›rlar. Hava yast›¤› sisteminde ﬂunlar
bulunur:

Yolcu ön hava yast›¤› devred›ﬂ› b›rakma
sistemine sahip modeller
G

Ön gö¤üs üzerinde yolcu ön hava
yast›¤›n›n kapat›ld›¤› konusunda sizi
uyaran bir ikaz lambas›.

Perde hava yast›¤› bulunan modeller
G

Arac›n her taraf› için bir tane olmak üzere
iki perde hava yast›¤›. Hava yast›klar› yan
camlar›n üzerinde, tavanda bulunur. Ön
ve arka direklerde SIDE CURTAIN
AIRBAG uyar› yaz›s› vard›r.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak
anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine
sahiptir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Hava yast›klar›n›z hakk›ndaki önemli gerçekler
Emniyetli Sürüﬂ

Hava yast›klar› ciddi tehlikeler yaratabilirler. Hava yast›klar› görevlerini yerine
getirebilmek için, büyük bir güçle ﬂiﬂerler. Bu nedenle, e¤er arac›n içindekiler emniyet
kemerlerini düzgün ﬂekilde takmam›ﬂsa veya do¤ru ﬂekilde oturmuyorlarsa, hava
yast›klar› hayat kurtarmaya yard›mc› olurken küçük bazen de ölümcül yaralanmalara
sebep olabilir.
Yapman›z gerekenler: Daima emniyet kemerinizi düzgün tak›n›z ve dik olarak,
direksiyon simidinden arac› tam olarak kontrol etmenize izin verecek kadar uzakta
oturmaya dikkat ediniz. Bir ön yolcu koltu¤unu ön gö¤üsten mümkün oldu¤u kadar geriye
ayarlamal›d›r.
Unutmay›n›z ki, emniyet kemerleri do¤ru ﬂekilde tak›lsa ve hava yast›klar› aç›lsa bile,
hiçbir emniyet sistemi ciddi boyutlu bir çarp›ﬂmada her türlü yaralanmay› ve hayati riskin
ortaya ç›kmas›n› önleyemez.
Vücudunuzla ön hava yast›¤› aras›na sert veya keskin nesneler koymay›n›z. Sert
veya keskin bir cismi kuca¤›n›zda taﬂ›mak veya pipo içerken ya da a¤z›n›zda keskin bir
ﬂey varken araç kullanmak, hava yast›¤›n›n ﬂiﬂmesi durumunda ciddi yaralanmalara yol
açabilir.
Ön hava yast›¤› kapaklar›na herhangi bir ﬂey takmay›n›z ya da yerleﬂtirmeyiniz.
SRS AIRBAG yaz›s›n›n bulundu¤u kapaklar›n üstünde yer alan nesneler hava
yast›klar›n›n düzgün çal›ﬂmas›n› engelleyebilir ya da hava yast›¤› aç›l›rsa araç içinde
savrularak birini yaralayabilir.
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1 Hava yast›klar›n›z hakk›ndaki önemli gerçekler
Hava yast›klar›n›z› devre d›ﬂ› b›rakmaya çal›ﬂmay›n›z.
Hava yast›klar› ve emniyet kemerleri en iyi korumay›
birlikte sa¤larlar.
Sürüﬂ esnas›nda, direksiyon simidini her iki taraf›ndan
tutarak ellerinizi ve kollar›n›z› hava yast›klar›n›n aç›lma
alan›ndan uzak tutunuz. Kolunuzu hava yast›¤›
kapa¤›n›n üstüne yaslamay›n›z.
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Hava Yast›¤› Tipleri
1 Hava Yast›¤› Tipleri
Kontak ON (w *1 konumuna getirildikten sonra hava
yast›klar› ﬂiﬂebilir.
Kaza s›ras›nda hava yast›¤› aç›ld›ktan sonra, bir miktar
duman görebilirsiniz.Bu duman, ﬂiﬂirici malzemenin
yanma iﬂleminden kaynaklan›r ve zararl› de¤ildir.
Solunum problemleri olan kiﬂilerde geçici bir
rahats›zl›¤a sebep olabilir.

Emniyetli Sürüﬂ

Arac›n›zda üç tip hava yast›¤› bulunmaktad›r:
G Ön hava yast›klar›: Sürücü ve ön yolcu koltuklar›n›n önünde bulunan hava yast›klar›.
G Yan hava yast›klar›*: Sürücü ve ön yolcu koltuk arkal›klar›nda bulunan hava
yast›klar›.
G Perde hava yast›klar›*: Yan camlar›n üstündeki hava yast›klar›.
Her biri aﬂa¤›daki sayfalarda anlat›lmaktad›r.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak
anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine
sahiptir.

Ön Hava Yast›klar› (SRS)

1 Ön Hava Yast›klar› (SRS)

Ön SRS hava yast›klar›, sürücünün ve/veya ön yolcunun kafa ve boyun bölgesinin
korunmas›na yard›mc› olmak için orta ila ﬂiddetli çarp›ﬂmalarda aç›l›r.
SRS (Hava Yast›¤› Sistemi), hava yast›klar›n›n emniyet kemerlerinin yerine kullan›lmak
amac›yla de¤il onlara destek olmak için, tasarland›¤›n› belirtir. Emniyet kemerleri
yolcular›n birincil emniyet sistemleridir.

I Yerleri
Sürücü ön hava yast›¤› direksiyon simidinin göbe¤inde ve ön yolcu hava yast›¤› ön
gö¤üste bulunur. Her iki hava yast›¤›n›n üzerinde de SRS AIRBAG uyar› yaz›s› vard›r.

‹ki Aﬂamal›, Çok Eﬂikli Ön Hava Yast›klar›
(SRS)
Arac›n›zda iki aﬂamal›, çok eﬂikli ön hava yast›klar›
(SRS) bulunur.
Hava yast›klar›, ön hava yast›klar›n›n birinin veya her
ikisinin de aç›lmas›na yetecek ﬂiddetteki önden
çarp›ﬂmalar s›ras›nda, çarp›ﬂman›n ﬂiddetine ba¤l›
olarak, emniyet kemerlerinin tak›l› olup olmamas›na
ve/veya di¤er faktörlere bakmaks›z›n farkl› derecelerde
ﬂiﬂebilirler. Ön hava yast›klar›, önden çarp›ﬂmalarda baﬂ
ve boyun bölgesi yaralanmalar›n› azaltmaya yard›mc›
olmak için emniyet kemerleri ile birlikte çal›ﬂacak ﬂekilde
tasarlanm›ﬂt›r.

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Çal›ﬂmas›
Emniyetli Sürüﬂ

Ön hava yast›klar› orta ila ﬂiddetli önden çarp›ﬂmalarda aç›lacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.
Araç aniden yavaﬂlad›¤›nda, sensörler kontrol ünitesine ön hava yast›klar›n›n birinin veya
her ikisinin aç›lmas› sinyalini veren bilgi gönderirler.
Bir önden çarp›ﬂma kafa kafaya da olabilir iki arac›n belli bir aç›yla çarp›ﬂmas›yla da
olabilir veya arac›n beton bir duvar gibi sabit bir nesneye çarpmas›yla da olabilir.

I Ön Hava Yast›klar›n›n Çal›ﬂmas›
Emniyet kemeriniz bedeninizi korurken, ön hava
yast›klar› baﬂ ve boyun bölgenize ilave koruma
sa¤lar.
Ön hava yast›klar› h›zl›ca sönerler, böylece
sürücünün görüﬂünü ya da direksiyonu veya
di¤er kumandalar› kullanmas›n› engellemezler.

ﬁiﬂme ve sönme iﬂlemi o kadar h›zl› gerçekleﬂir ki, yolcular›n ço¤u hava yast›klar›n›n
aç›ld›¤›n› sönmüﬂ hava yast›klar›n› kucaklar›nda görünceye kadar fark etmezler.
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1 Ön Hava Yast›klar›n›n Çal›ﬂmas›
Her ne kadar sürücü ve ön yolcu hava yast›klar›
normalde saniye farkla birbirinden ayr› aç›lsa da,
sadece bir hava yast›¤›n›n aç›lmas› da olas›d›r. Hava
yast›¤›n›n aç›l›p aç›lmamas› darbe ﬂiddetinin belirli bir
s›n›r de¤eri aﬂ›p aﬂmamas›na ba¤l›d›r. Bu gibi
durumlarda emniyet kemeri yeterli koruma
sa¤layacakt›r, hava yast›¤›n›n sa¤lad›¤› ek koruma
düﬂük bir seviyede kalacakt›r.
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fHava Yast›klar›dÖn Hava Yast›klar› (SRS)

Emniyetli Sürüﬂ

I Ön hava yast›klar›n›n aç›lmamas› gereken zamanlar
Ufak önden çarp›ﬂmalar: Ön hava yast›klar› emniyet kemerlerine destek ve hayat
kurtarmaya yard›mc› olmas› için tasarlanm›ﬂt›r, orta ila ﬂiddetli ön çarp›ﬂmalardan daha
hafif çarp›ﬂmalarda ortaya ç›kabilen ufak çizikleri veya kemik k›r›lmalar›n› önlemek için
de¤il.
Yandan gelen darbeler: Ön hava yast›klar›, sürücünün veya ön yolcunun arac›n önüne
do¤ru hareketlenmesine sebep olan ani yavaﬂlama durumlar›nda koruma sa¤layabilir.
Yan hava yast›klar› ve perde hava yast›klar› özellikle, sürücünün veya yolcunun arac›n
yan taraf›na do¤ru savruldu¤u yandan al›nan orta ila ﬂiddetli darbelerde ortaya ç›kan
yaralanmalar›n ciddiyetini azaltmaya yard›mc› olmas› için tasarlanm›ﬂt›r.
Arka darbeler: Arkadan al›nan bir darbede en iyi korumay› kafal›klar ve emniyet
kemerleri sa¤lar. Ön hava yast›klar› dikkate de¤er herhangi bir koruma sa¤layamaz ve
bu tür çarp›ﬂmalarda aç›lacak ﬂekilde tasarlanmam›ﬂt›r.
Devrilmeler: Emniyet kemerleri ve bir devrilme sensörü bulunan araçlar›n içinde yer
alan yan hava yast›klar› ve perde hava yast›klar› bir devrilme s›ras›nda en iyi korumay›
sa¤larlar. Ön hava yast›klar› çok az koruma sa¤lad›¤› veya hiç koruma sa¤lamad›¤› için,
bir devrilme s›ras›nda aç›lacak ﬂekilde tasarlanmam›ﬂlard›r.
I Ön hava yast›klar›n›n çok az hasar durumunda veya görülebilir hiçbir hasar
olmad›¤›nda aç›lmas›
Hava yast›¤› sistemi ani yavaﬂlamalar› alg›lad›¤› için, araç ﬂasisine veya süspansiyonuna
gelen güçlü bir darbe hava yast›klar›ndan birinin veya her ikisinin aç›lmas›na sebep
olabilir. Mesela araç ﬂasisinde ani yavaﬂlamaya sebep olacak ﬂekilde bir kasisten, bir
çukurun kenar›ndan veya di¤er alçak nesnelerin üzerinden geçmek gibi. Araç alt
k›sm›ndan darbe ald›¤› için, hasar ilk anda görülmeyebilir.
I D›ﬂ hasar ciddi gibi görünmesine ra¤men ön hava yast›klar›n›n aç›lmamas›
Darbe emici gövde parçalar› darbe s›ras›nda aç›¤a ç›kan enerjiyi absorbe etti¤i için,
gözle görülen hasar›n büyüklü¤ü her zaman hava yast›¤›n›n devreye girmesi için bir
gösterge de¤ildir. Asl›nda, baz› çarp›ﬂmalar ciddi hasarlara sebep olabilirken, hava
yast›¤›n›n aç›lmas›na sebep olmazlar çünkü hava yast›klar›na ihtiyaç yoktur ya da
aç›lsalar bile koruma sa¤lamayacaklard›r.

Devam ediyor

49

02

12/6/12

11:05 AM

Page 50

fHava Yast›klar›dÖn Hava Yast›klar› (SRS)

I Yolcu Ön Hava Yast›¤› Kapatma Sistemi*
Emniyetli Sürüﬂ

Arkaya bakan bir çocuk koltu¤unu ön yolcu koltu¤una yerleﬂtirmekten baﬂka çareniz
yoksa, kontak anahtar›n› kullanarak yolcu ön hava yast›¤› sistemini manuel olarak devre
d›ﬂ› b›rakmal›s›n›z.
I Yolcu ön hava yast›¤› AÇMA/KAPAMA dü¤mesi
Sistem Uyar› Etiketi

Yolcu Ön Hava Yast›¤›
AÇMA/ KAPAMA
AÇMA/KAPAMA Svici
‹kaz Lambas›

Yolcu ön hava yast›¤› AÇMA/KAPAMA svicinin
konumlar›:
OFF (KAPALI): Yolcu ön hava yast›¤› devre
d›ﬂ›d›r. Yolcu ön hava yast›¤›, sürücü ön hava
yast›¤›n›n aç›lmas›na yetecek büyüklükteki
ﬂiddetli önden çarp›ﬂmalarda aç›lmaz.
Yolcu ön hava yast›¤› kapal› ikaz lambas›
hat›rlatma amaçl› olarak yan›k kal›r.
ON (AÇIK): Yolcu ön hava yast›¤› devrededir.
Yolcu ön hava yast›¤› aç›k ikaz lambas› yanar
ve yaklaﬂ›k 60 saniye boyunca yan›k kal›r.

I Yolcu ön hava yast›¤› sistemini devre d›ﬂ› b›rakmak için

Yolcu Ön Hava
Yast›¤› AÇMA/
KAPAMA
‹kaz Lambas›

1. El frenini çekiniz ve konta¤› LOCK (0 *1
konumuna getiriniz. Anahtar› ç›kar›n›z.
2. Ön yolcu kap›s›n› aç›n›z.
3. Kontak anahtar›n› yolcu ön hava yast›¤›n›n
ON/OFF svicine sokunuz.
u Sviç ön yolcu taraf› gösterge panelinin
yan panelinde yer al›r.
4. Anahtar› OFF konumuna getiriniz ve sviçten
ç›kar›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP
dü¤mesine sahiptir.
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* Tüm modellerde bulunmuyor

1 Yolcu Ön Hava Yast›¤› Kapatma Sistemi*

! UYARI
E¤er ön yolcu koltu¤una arkaya bakan bir çocuk
koltu¤u yerleﬂtirmek kaç›n›lmazsa, yolcu ön hava
yast›¤› sistemi kapat›lmal›d›r.
E¤er yolcu ön hava yast›¤› ﬂiﬂerse, bebe¤in
ölümüne veya ciddi bir ﬂekilde yaralanmas›na
sebep olabilecek bir kuvvetle çocuk koltu¤una
çarpabilir.

! UYARI
Ön yolcu koltu¤unda bir arkaya bakan çocuk
koltu¤u yoksa, yolcu ön hava yast›¤› sistemini
devreye sokmak için yolcu ön hava yast›¤› kapal›
ikaz lambas›n›n söndü¤ünden emin olunuz.
Yolcu ön hava yast›¤› sisteminin devre d›ﬂ›
b›rak›lmas›, bir çarp›ﬂma s›ras›nda ciddi biçimde
yaralanmaya veya hayati riskin ortaya ç›kmas›na
neden olabilir.
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fHava Yast›klar›dÖn Hava Yast›klar› (SRS)

I Yolcu ön hava yast›¤› kapal› ikaz lambas›
Yolcu ön hava yast›¤› sistemi etkinleﬂtirildi¤inde, konta¤›n ON (w *1 konumuna
getirilmesinin ard›ndan ikaz lambas› birkaç saniye içinde söner.

1 Yolcu Ön Hava Yast›¤› Kapatma Sistemi*
UYARI
G

I Yolcu ön hava yast›¤› kapatma sistemi etiketi
Etiket ön yolcu taraf› gösterge panelinin yan panelinde yer al›r.
Arkaya bakan çocuk koltu¤undaki bebek: Baﬂka
çare yoksa önde gidebilir

G

Emniyetli Sürüﬂ

Yolcu ön hava yast›¤› sistemi devre d›ﬂ› b›rak›ld›¤›nda, ikaz lambas› yan›k kal›r veya
anl›k olarak sönüp tekrar yanar.

Yolcu ön hava yast›¤› AÇMA/KAPAMA svicini
çevirmek için arac›n›za ait kontak anahtar›n›
kullan›n›z. Farkl› bir anahtar kullan›rsan›z, sviç zarar
görebilir veya yolcu ön hava yast›¤› sistemi düzgün
ﬂekilde çal›ﬂmayabilir.
Kap›y› kapatmay›n›z veya yolcu ön hava yast›¤›
AÇMA/KAPAMA svici içindeyken kontak anahtar›na
aﬂ›r› kuvvet uygulamay›n›z. Sviç veya anahtar zarar
görebilir.

Ön yolcu koltu¤una, bir arkaya bakan çocuk koltu¤u
yerleﬂtirmemenizi ﬂiddetle öneririz.
2 Bebeklerin Korunmas› S.64

Önde gidemez

Ön yolcu ön hava yast›¤›: Aktif
Devre d›ﬂ›

Ön yolcu koltu¤una bir arkaya bakan çocuk koltu¤u
yerleﬂtirdi¤inizde yolcu ön hava yast›¤› sistemini OFF
(KAPALI) konumuna getirmek sizin sorumlulu¤unuzdad›r.
Ön yolcu koltu¤unda bir arkaya bakan çocuk koltu¤u
yoksa, sistemi tekrar aç›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP
dü¤mesine sahiptir.
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fHava Yast›klar›dYan Hava Yast›klar›*

Yan Hava Yast›klar›*
Yan hava yast›klar›, orta ila ﬂiddetli yan darbelerde sürücünün ve ön yolcunun gövdesinin
üst k›sm›n› korumaya yard›mc› olur.
Emniyetli Sürüﬂ

Arac›n›zda, ön kap› pervaz›nda size yan hava yast›¤›n›n tehlikelerini hat›rlatmak üzere
bir emniyet etiketi vard›r.
Yan hava yast›klar› özellikle, ön koltukta bir çocuk oturuyorsa tehlikelidir.

1 Yan Hava Yast›klar›*
Yan hava yast›¤› devre d›ﬂ› b›rakma sistemi bulunmayan
modeller

! UYARI

I Yerleri
Yan hava yast›klar› sürücü ve yolcu koltu¤u
arkal›klar›n›n d›ﬂ kenar›nda bulunur.
Her ikisinin üzerinde de SIDE AIRBAG uyar›
yaz›s› vard›r.

Ön cama do¤ru e¤ilmek, yan hava yast›klar›n›n
aç›lmas› durumunda ciddi yaralanmalara veya
ölüme sebep olabilir.

Yeri

Daima s›rt›n›z› koltu¤a yaslayarak, dik konumda
oturunuz.
Yan hava yast›klar›n›n üzerindeki veya yak›n›ndaki
aksesuarlara dokunmay›n›z. Hava yast›klar›n›n düzgün
ﬂekilde çal›ﬂmas›n› engelleyebilirler veya aç›lmalar›
halinde birini yaralayabilirler.
Darbe yolcu taraf›ndan gelmiﬂse, ön yolcu koltu¤unda
yolcu olmasa bile hava yast›¤› aç›lacakt›r.
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fHava Yast›klar›dYan Hava Yast›klar›*

I Yan Hava Yast›¤› Etiketi
Bu etiket her ön kap› pervaz›na yap›ﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Emniyetli Sürüﬂ

Kullan›m
K›lavuzundaki
Talimatlar› Dikkatle
Uygulay›n›z.

Yan Hava Yast›¤›
Emniyet ‹kaz Sembolü
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fHava Yast›klar›dYan Hava Yast›klar›*

1 Yan Hava Yast›klar›*

I Çal›ﬂmas›
ﬁiﬂti¤inde

Emniyetli Sürüﬂ

Sensörler orta ila ﬂiddetli bir darbe alg›lad›¤›nda,
kontrol ünitesi darbenin geldi¤i taraftaki yan
hava yast›¤›na derhal aç›lmas› için sinyaller
gönderir.

Yetkili servise dan›ﬂmadan ön koltuk arkal›klar›n›
kaplamay›n›z veya de¤iﬂtirmeyiniz.
Ön koltuk arkal›¤›n›n do¤ru olmayan bir ﬂekilde
kaplanmas› veya k›l›f›n de¤iﬂtirilmesi yandan al›nan darbelerde yan hava yast›klar›n›n düzgün ﬂekilde
aç›lmas›n› engelleyebilir.
Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri

Yan hava
yast›¤›

I Yan hava yast›¤›n›n çok az hasar durumunda veya görülebilir hiç hasar
olmad›¤›nda aç›lmas›
Hava yast›¤› sistemleri ani h›zlanmay› alg›lad›¤› için, araç ﬂasisine yandan gelen güçlü
bir darbe yan hava yast›¤›n›n aç›lmas›na sebep olabilir. Bu gibi durumlarda, çok az
hasar olabilir veya hiç hasar olmayabilir, ancak yan darbe sensörleri hava yast›¤›n›n
aç›lmas›na yetecek ﬂiddetteki bir darbeyi alg›lar.
I Gözle görülür hasar ciddi gibi görünmesine ra¤men yan hava yast›klar›n›n
aç›lmamas›
Bir yan hava yast›¤›n›n görünürde araca ciddi hasar veren bir darbe neticesinde
aç›lmamas› muhtemeldir. Bu durum, darbenin al›nd›¤› noktan›n arac›n önünden veya
arkas›ndan uzak olmas› veya arac›n darbeyi emen parçalar›n›n çarp›ﬂma enerjisinin
ço¤unu emmesi durumunda ortaya ç›kar Her iki durumda da, koruma sa¤lamas› için yan
hava yast›¤›na, aç›lm›ﬂ olsa bile, gerek duyulmaz.
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* Tüm modellerde bulunmuyor

Ön yolcunun, kafas› yan hava yast›¤›n›n aç›lma
bölgesine denk gelecek ﬂekilde yana do¤ru e¤ilmesine
izin vermeyiniz. Aç›lan bir yan hava yast›¤› yolcuya
büyük bir kuvvetle çarpabilir ve onu ciddi ﬂekilde
yaralayabilir.
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fHava Yast›klar›dYan Hava Yast›klar›*

I Yan Hava Yast›¤› Devreden Ç›karma Sistemi*

I Yan Hava Yast›¤› Kapal› ‹kaz Lambas›
Yan hava yast›¤› kapal› ikaz lambas›n›n yanmas› durumunda, ön koltuktaki yolcunun dik
oturmas›n› sa¤lay›n›z. Ön koltukta oturan yolcunun oturuﬂunu düzeltmesinden birkaç
saniye sonra, yan hava yast›¤› otomatik olarak devreye girecek ve ikaz lambas›
sönecektir.

Yolcunun boyunu
izleyen sensör.

Emniyetli Sürüﬂ

Ön yolcunun, aç›lan yan hava yast›¤›ndan kaynaklanan yaralanma ihtimalini azaltmak
için, yolcu yan hava yast›¤› aﬂa¤›daki durumlarda otomatik olarak devre d›ﬂ› b›rak›l›r:
G Yükseklik sensörleri ön yolcu koltu¤unda bir çocu¤un veya ufak yap›l› bir yetiﬂkinin
oturdu¤unu alg›lad›¤›nda.
G Konum sensörleri, ön koltukta oturan yolcunun yan hava yast›¤›n›n aç›lma alan›na
do¤ru e¤ildi¤ini alg›lad›¤›nda.
Yan hava yast›¤› devre d›ﬂ› b›rakma sistemi etkinleﬂtirildi¤inde, yan hava yast›¤› kapal›
ikaz lambas› yanar.
2 Yan Hava Yast›¤› Kapal› ‹kaz Lambas›* S. 58

1 Yan Hava Yast›¤› Devre D›ﬂ› B›rakma Sistemi*

Yolcunun pozisyonunu
izleyen sensör.
Ön yolcunun boyunu ve pozisyonunu izleyen sensörler
aﬂa¤›daki durumlarda çal›ﬂmayabilir:
G Koltuk arkal›¤› ›slaksa
G Yolcu metal veya di¤er iletken nesnelere
dokunuyorsa
G Koltukta bir koltuk minderi varsa
G Yolcu son derece kal›n k›yafetler giyiyorsa

E¤er ön koltukta bir çocuk oturuyorsa, güvenlik aç›s›ndan sak›nca yoksa arac›
durdurunuz ve çocu¤u emniyetli bir ﬂekilde arka koltu¤a oturtunuz.

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Perde Hava Yast›klar›*
Perde hava yast›klar› sürücünün ve cam kenarlar›nda oturan yolcular›n orta ila ﬂiddetli
yan darbelerde baﬂ bölgelerinin korunmas›nda yard›mc› olur.
Emniyetli Sürüﬂ

I Yerleri
Perde hava yast›klar› arac›n her iki taraf›nda
yan camlar›n üzerinde tavan›n içinde bulunur.

1 Perde Hava Yast›klar›*
Perde hava yast›klar› en iyi korumay› yolcunun koltukta
emniyet kemeri ba¤l› halde arkas›na yaslan›p dik bir
ﬂekilde oturmas› halinde sa¤lar.
Perde hava yast›klar›n›n düzgün ﬂekilde çal›ﬂmas›n›
engelleyebilece¤i için yan camlara veya tavan
direklerine herhangi bir nesne asmay›n›z.
Elbise kancas›na bir elbise ask›s› veya sert nesneler
asmay›n›z. Bunun yap›lmas›, perde yast›klar›n›n
aç›lmas› durumunda yaralanmalara sebep olabilir.

Perde Hava Yast›¤›n›n Yeri

I Çal›ﬂmas›
Perde hava yast›klar› orta ila ﬂiddetli yan
darbelerde aç›lacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r.

Aç›lm›ﬂ Perde Hava Yast›¤›

I Önden çarp›ﬂmalarda perde hava yast›klar›n›n aç›lmas›
Orta ila ﬂiddetli önden çarp›ﬂmalarda perde hava yast›klar›n›n biri veya her ikisi de
aç›labilir.
Bu durumda, perde hava yast›klar› ön hava yast›klar›ndan hemen sonra aç›lacakt›r.
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fHava Yast›klar›dHava Yast›¤› Sistemi ‹kaz Lambas›

Hava Yast›¤› Sistemi ‹kaz Lambalar›
E¤er hava yast›¤› sisteminde bir sorun olursa, SRS ikaz lambas› yanacak ve i-çok
amaçl› bilgi ekran›nda bir mesaj görüntülenecektir*.

I Kontak ON (w konumuna getirildi¤inde
‹kaz lambas› birkaç saniyeli¤ine yanar, ard›ndan
söner. Bu, size sistemin düzgün çal›ﬂt›¤›n›
gösterir.
*1

*

! UYARI
SRS ikaz lambas›n›n dikkate al›nmamas›, hava
yast›¤› sistemleri veya emniyet kemeri
gericileri düzgün bir biçimde çal›ﬂmazsa ciddi
yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Emniyetli Sürüﬂ

I SRS (Hava Yast›¤› Sistemi) ‹kaz Lambas›

1 SRS (Hava Yast›¤› Sistemi) ‹kaz Lambas›

E¤er SRS ikaz lambas› olas› bir sorunla ilgili
olarak sizi uyar›rsa en k›sa sürede arac›n›z› bir
yetkili serviste kontrol ettiriniz.

Yolcu ön hava yast›¤› kapatma sistemine sahip modeller

Bu ikaz lambas› baﬂka bir zaman yanarsa ya da hiç yanmazsa sistemi mümkün olan en
k›sa süre içinde bir yetkili servise kontrol ettirmeniz gerekir. Kontrol ettirmezseniz, hava
yast›klar›n›z ve emniyet kemeri gericileriniz ihtiyaç oldu¤unda düzgün ﬂekilde
çal›ﬂmayabilir.

! UYARI
SRS ikaz lambas› yanarsa arkaya bakan çocuk
koltu¤unu derhal ön yolcu koltu¤undan kald›r›n›z.
Yolcu ön hava yast›¤› devreden ç›kar›lm›ﬂ olsa
bile, SRS ikaz lambas›n› görmezden gelmeyiniz.
SRS sisteminde, ciddi yaralanmalara ya da
ölüme yol açabilecek ﬂekilde yolcu ön hava
yast›¤›n›n etkinleﬂtirilmesine sebep olabilecek bir
ar›za olabilir.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP
dü¤mesine sahiptir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fHava Yast›klar›dHava Yast›¤› Sistemi ‹kaz Lambas›

I Yan Hava Yast›¤› Kapal› ‹kaz Lambas›*
Emniyetli Sürüﬂ

I Yan hava yast›¤› ikaz lambas› yand›¤›nda
Ön koltukta oturan kiﬂinin çok küçük olmas›ndan
dolay› yolcu yan hava yast›¤› devre d›ﬂ›
b›rak›l›rsa veya yolcu dik oturmuyorsa ya da
hava yast›¤›n›n aç›lma alan›na do¤ru e¤ilmiﬂse
bu ikaz lambas› yanar.
Ön koltukta oturan yolcu ufak yap›l› bir yetiﬂkin
veya bir çocuk olmad›¤› sürece yolcu dik
konumda uygun oturma pozisyonuna gelince
ikaz lambas› sönmelidir.

I Yolcu Ön Hava Yast›¤› Devre D›ﬂ› ‹kaz Lambas›*
I Yolcu hava yast›¤› kapal› ikaz lambas›
yand›¤›nda
Yolcu ön hava yast›¤› sistemi devre d›ﬂ› kald›¤›
sürece ikaz lambas› yan›k kal›r.
Ön yolcu koltu¤unda arkaya bakan bir çocuk
koltu¤u yoksa sistemi manuel olarak tekrar
aç›n›z. ‹kaz lambas› sönmelidir.
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* Tüm modellerde bulunmuyor

1 Yan Hava Yast›¤› Kapal› ‹kaz Lambas›*
Kontak anahtar›n› ON (w *1 konumuna getirdi¤inizde,
ikaz lambas› birkaç saniye için yanar ve sonra söner.
ﬁayet lamba yanmazsa, yan›k kal›rsa ya da sürüﬂ
s›ras›nda ön koltukta yolcu yokken yanmaya baﬂlarsa,
mümkün olan en k›sa sürede sistemi bir yetkili serviste
kontrol ettirmeniz gerekir.
*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar›
yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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fHava Yast›klar›dHava Yast›¤›n›n Bak›m›

Hava Yast›¤›n›n Bak›m›
Hava yast›¤› sisteminin parçalar› üzerinde kendi baﬂ›n›za herhangi bir bak›m veya
de¤iﬂtirme iﬂlemi gerçekleﬂtirmenize gerek yoktur. Ancak, aﬂa¤›daki durumlarda arac›n›z›
bir yetkili servise göstermelisiniz:

Hava yast›¤› parçalar›n›n araçtan ç›kar›lmas› yasakt›r.
Bir ar›za veya kapanma durumunda ya da hava
yast›¤›n›n aç›lmas›/emniyet kemeri gericisinin
kullan›lmas› halinde kalifiye personelden bunlarla
ilgilenmelerini isteyiniz.
Hava yast›¤›, gericiler, sensörler ve kontrol ünitesinin de
dahil oldu¤u kurtar›lm›ﬂ hava yast›¤› sistemlerinin
kullan›m›n› önermiyoruz.

Emniyetli Sürüﬂ

I Hava yast›klar› aç›ld›¤›nda
E¤er hava yast›klar›ndan biri aç›l›rsa, kontrol ünitesi ve ilgili di¤er parçalar
de¤iﬂtirilmelidir. Benzer ﬂekilde, otomatik emniyet kemeri gericisi bir kere devreye
girmiﬂse, de¤iﬂtirilmelidir.

1 Hava Yast›¤›n›n Bak›m›

I Araç orta ile ﬂiddette bir kazaya kar›ﬂt›¤›nda
Hava yast›klar› aç›lmam›ﬂ olsa bile, servisinize aﬂa¤›dakileri kontrol ettiriniz: Ön emniyet
kemeri gericileri ve kaza s›ras›nda zarar görmüﬂ olan emniyet kemerleri.
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Çocuk Emniyeti
Çocuk Yolcular›n Korunmas›
Her y›l, korunmad›klar› veya araç içerisinde do¤ru ﬂekilde emniyete al›nmad›klar› için
birçok çocuk kazalarda yaralanmakta veya hayat›n› kaybetmektedir. Gerçekten de trafik
kazalar›, 12 yaﬂ ve alt› çocuk ölümlerinin bir numaral› nedenidir.
Emniyetli Sürüﬂ

Çocuk ölümlerinin ve yaralanmalar›n›n say›s›n› azaltmak için bebekler ve çocuklar, araç
içinde taﬂ›n›rken daima do¤ru ﬂekilde emniyete al›nmal›d›rlar.

1 Çocuk Yolcular›n Korunmas›

! UYARI
Hiç korunmaya al›nmam›ﬂ olan ya da araç içinde
düzgün ﬂekilde emniyete al›nmam›ﬂ çocuklar bir
kaza s›ras›nda ciddi ﬂekilde yaralanabilir veya
hayatlar›n› kaybedebilirler.
Emniyet kemeri kullanamayacak kadar küçük
çocuklar, özel çocuk koltu¤una uygun ﬂekilde
oturtulmal›d›r. Daha büyük çocuklar daima
emniyet kemeri takarak, gerekirse yükseltici
koltuk kullan›larak korunmal›d›rlar.
Birçok ülkede, kanunlar gere¤i 12 yaﬂ›ndaki ve daha
küçük ve boyu 150 cm’den daha k›sa olan çocuklar arka
koltukta uygun ﬂekilde korunmal›d›rlar.
Birçok ülkede, bir çocu¤un arac›n herhangi bir
koltu¤unda seyahat etmesi için resmi olarak
onaylanm›ﬂ ve uygun bir çocuk koltu¤unun kullan›lmas›
gerekmektedir. Ülkenizdeki yasal düzenlemelerle ilgili
bilgi edininiz.
Avrupa modelleri

Çocuk koltuklar›n›n Avrupa Birli¤i’nin ECE44
yönetmeli¤ine uygun olmas› gerekmektedir.
2 Çocuk Koltu¤u Seçimi S. 67
Avrupa modelleri hariç

Biz, çocuk koltuklar›n›n ECE 44 yönetmeli¤indeki
özelliklere uygun olmas›n› öneriyoruz.
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fÇocuk Emniyeti dÇocuk Yolcular›n Korunmas›

Çocuklar arka koltukta uygun ﬂekilde emniyete al›nm›ﬂ halde oturmal›d›r. Çünkü:
G

Kilitlenebilir toplay›c› bulunan modeller

! UYARI

G

Ön koltukta oturan bir çocu¤un, sürücünün
arac› emniyetli ﬂekilde kontrol etme
kabiliyetini engelleme ihtimali daha yüksektir.

Çocu¤un emniyet kemeri ile oynamas›na veya
boynuna dolamas›na izin vermek ciddi yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verebilir.

G

‹statistikler, boyu ve yaﬂ› ne olursa olsun
arka koltukta uygun ﬂekilde emniyete al›nan
çocuklar›n daha güvenli seyahat ettiklerini
göstermektedir.

Çocuklara herhangi bir emniyet kemeri ile oynamamalar›n› söyleyiniz ve çocu¤un ulaﬂabilece¤i
kullan›lmayan emniyet kemerlerinin tokaya
tak›lm›ﬂ, tamamen toplanm›ﬂ ve kilitlenmiﬂ
oldu¤undan emin olunuz.

Emniyetli Sürüﬂ

Aç›lan bir ön veya yan hava yast›¤›, ön
koltukta oturmakta olan çocu¤u yaralayabilir
veya ölümüne sebep olabilir.

1 Çocuk Yolcular›n Korunmas›

Güneﬂ siperli¤i

! UYARI

Arkaya bakan çocuk koltu¤unu hava yast›¤›
bulunan bu koltu¤a YERLEﬁT‹RMEY‹N‹Z.
ÖLÜME VEYA C‹DD‹ YARALANMALARA sebep
olabilir.

Devam ediyor
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fÇocuk Emniyeti dÇocuk Yolcular›n Korunmas›

G

Emniyet kemeri takamayacak kadar küçük bir çocuk, kucak/omuz kemerinin kucak
k›sm›yla araca emniyetli ﬂekilde sabitlenmiﬂ olan çocuk koltu¤una oturtularak
korunmal›d›r.

Emniyetli Sürüﬂ

G

Bir çocu¤u asla kuca¤›n›za almay›n›z çünkü bir kaza an›nda onu koruman›z mümkün
de¤ildir.

G

Emniyet kemerini asla hem kendinizin hem de kuca¤›n›zdaki çocu¤un üzerinden
geçecek ﬂekilde takmay›n›z. Bir kaza s›ras›nda kemer çocu¤u s›k›ﬂt›rabilir ve ciddi
veya ölümcül bir ﬂekilde yaralanmas›na neden olabilir.

G

Asla iki çocu¤un ayn› kemeri kullanmas›na izin vermeyiniz. Her iki çocuk da bir kaza
an›nda ciddi ﬂekilde yaralanabilir.

1 Çocuk Yolcular›n Korunmas›
Güneﬂ siperli¤i
Yolcu ön hava yast›¤› kapatma sistemine sahip modeller

! UYARI

Arkaya bakan çocuk koltu¤unu etkin bir hava
yast›¤› bulunan bu koltu¤a YERLEﬁT‹RMEY‹N‹Z.
ÖLÜME VEYA C‹DD‹ YARALANMALARA sebep
olabilir.
Baz› modellerde

! UYARI

Arkaya bakan bebek veya çocuk koltu¤unu ASLA
önünde AKT‹F HAVA YASTI⁄I bulunan bir
koltu¤a yerleﬂtirmeyiniz, ÇOCUKTA ÖLÜM veya
C‹DD‹ YARALANMA tehlikesi olabilir.
62
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fÇocuk Emniyeti dÇocuk Yolcular›n Korunmas›

Çocuklar›n kap›larla, camlarla veya koltuk ayarlar›yla oynamas›na izin vermeyiniz.

G

Çocuklar›, özellikle araç içi s›cakl›¤›n›n onlar› öldürmeye yetecek kadar yükseldi¤i
s›cak havalarda araç içinde yaln›z b›rakmay›n›z. Çocuklar ayr›ca kazara hareket
etmesine sebep olacak ﬂekilde araç kumandalar›n› da çal›ﬂt›rabilirler.

1 Çocuk Yolcular›n Korunmas›
UYARI: Çocuklar›n camlar› açmalar›n› önlemek için
elektrikli cam ana kumanda dü¤mesini kullan›n›z. Bu
özelli¤in kullan›lmas›, çocuklar›n camlarla oynayarak
sürücünün dikkatini da¤›tma olas›l›¤›n› ya da di¤er
tehlikeli durumlara yol açma riskini ortadan kald›racakt›r.
2 Elektrikli Camlar›n Aç›lmas›/Kapat›lmas› S.146
UYARI: Araçtan ç›karken (di¤er yolcularla birlikte)
kontak anahtar›n› daima yan›n›za al›n›z.

Emniyetli Sürüﬂ

G

Kilitlenebilir toplay›c›y› devreden ç›karmak için, tokay›
aç›n›z ve emniyet kemerinin sonuna kadar
toplanmas›na izin veriniz.
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fÇocuk Emniyeti dBebeklerin ve Küçük Çocuklar›n Emniyeti

Bebeklerin ve Küçük Çocuklar›n Emniyeti
1 Bebeklerin Korunmas›

I Bebeklerin Korunmas›
Emniyetli Sürüﬂ

Çocuk koltu¤u üreticilerinin a¤›rl›k ve boy s›n›rlamalar›na eriﬂinceye ve en az bir yaﬂ›na
gelinceye kadar bir bebek, arkaya bakan, yat›k çocuk koltu¤uyla emniyete al›nmal›d›r.
I Arkaya bakan bir çocuk koltu¤unun
yerleﬂtirilmesi
Çocuk koltu¤u arka koltu¤a yerleﬂtirilmeli ve
sabitlenmelidir.

! UYARI
Arkaya bakan bir çocuk koltu¤unun ön koltu¤a
yerleﬂtirilmesi, ön yolcu hava yast›¤›n›n aç›lmas›
durumunda ciddi yaralanmaya veya hayati riskin
ortaya ç›kmas›na sebep olabilir.
Arkaya bakan çocuk koltu¤unu daima arka
koltu¤a yerleﬂtiriniz, ön koltu¤a de¤il.

Avrupa Birli¤i’nin E.C.E. 94 numaral› hükmüne göre:

! UYARI

Arkaya bakan bebek veya çocuk koltu¤unu asla
önünde hava yast›¤› bulunan bir koltu¤a
yerleﬂtirmeyiniz.
ÖLÜME VEYA C‹DD‹ YARALANMALARA sebep
olabilir.
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Arkaya bakan çocuk koltu¤u do¤ru ﬂekilde tak›ld›¤›nda, sürücünün veya ön yolcunun
koltu¤unu sonuna kadar geriye itmesine veya koltuk arkal›klar›n› istenen konumda
sabitlemesine engel olabilir.

1 Bebeklerin Korunmas›
Baz› modellerde

Emniyetli Sürüﬂ

! UYARI

Arkaya bakan bebek veya çocuk koltu¤unu ASLA
önünde AKT‹F HAVA YASTI⁄I bulunan bir
koltu¤a yerleﬂtirmeyiniz, ÇOCUKTA ÖLÜM veya
C‹DD‹ YARALANMA tehlikesi olabilir.

Yolcu hava yast›¤› herhangi bir nedenle aç›l›rsa,
yerinden hareket ettirecek veya ç›karacak ve çocu¤un
ciddi ﬂekilde yaralanmas›na sebep olacak ﬂekilde büyük
bir kuvvetle arkaya bakan çocuk koltu¤una
vuracakt›r.
Arkaya bakan çocuk koltuklar› asla öne bakar konumda
tak›lmamal›d›r.
Takmadan önce daima koltuk üreticisinin kullan›m
talimatlar›na bak›n›z.
Arkaya bakan bir çocuk koltu¤unun ön yolcu koltu¤una
yerleﬂtirilmesi kaç›n›lmazsa, yolcu ön hava yast›¤›
sistemini manuel olarak devre d›ﬂ› b›rak›n›z.
2 Yolcu Ön Hava Yast›¤› Kapatma Sistemi* S.50

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Küçük Çocuklar›n Korunmas›
Emniyetli Sürüﬂ

E¤er çocuk en az bir yaﬂ›ndaysa ve çocuk koltu¤u üreticisinin belirtti¤i a¤›rl›k
aral›¤›ndaysa, çocuk, öne bakan bir çocuk koltu¤unda uygun ﬂekilde emniyete al›nmal›d›r.
I Öne bakan çocuk koltu¤unun
yerleﬂtirilmesi
Öne bakan çocuk koltu¤unun arka koltu¤a
yerleﬂtirilmesini ﬂiddetle tavsiye ederiz.

1 Küçük Çocuklar›n Korunmas›

! UYARI
Öne bakan bir çocuk koltu¤unun ön koltu¤a
yerleﬂtirilmesi, ön hava yast›klar›n›n ﬂiﬂmesi
durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme
neden olabilir.
E¤er öne bakan bir çocuk koltu¤unu ön tarafa
yerleﬂtirmeniz gerekiyorsa, arac›n koltu¤unu
olabildi¤ince geriye çekiniz ve çocu¤u do¤ru
ﬂekilde koruyunuz.

Öne bakan çocuk koltu¤unun ön koltu¤a yerleﬂtirilmesi tehlikeli olabilir. Bir çocuk için en
güvenli yer arka koltuktur.

Sürüﬂ yapt›¤›n›z yerdeki çocuk koltuklar›n›n kullan›m› ile
ilgili kanunlar› ve düzenlemeleri ö¤reniniz ve çocuk
koltu¤u üreticisinin talimatlar›na uyunuz.
Uzmanlar›n ço¤u, e¤er çocu¤un boyu ve kilosu arkaya
bakan çocuk koltu¤u için uygunsa iki yaﬂ›na kadar
arkaya bakan çocuk koltu¤unun kullan›m›n›
önermektedir.
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1 Çocuk Koltu¤u Seçimi

I Çocuk Koltu¤u Seçimi

Alt ba¤lant›* uyumlu bir çocuk koltu¤unun tak›lmas›
basittir.
Alt ba¤lant› uyumlu çocuk koltuklar› takma iﬂlemini
kolaylaﬂt›rmak ve yanl›ﬂ takmadan kaynaklanan
yaralanmalar› azaltmak için geliﬂtirilmiﬂtir.

Emniyetli Sürüﬂ

Baz› çocuk koltuklar› alt ba¤lant› noktas›* uyumludur. Baz›lar› esnek tip ba¤lant›ya
sahipken baz›lar›ysa sabit tip ba¤lant›ya sahiptir. Her ikisinin kullan›m› da eﬂit derecede
kolayd›r. Halen kullan›lan ve önceden kullan›lmakta olan baz› çocuk koltuklar› sadece
emniyet kemeri kullan›larak sabitlenebilir. Hangi tipi seçerseniz seçin, bu k›lavuzdaki
talimatlar›n yan› s›ra çocuk koltu¤u üreticisinin kullan›m ve bak›m talimatlar›na uyunuz.
Çocu¤un emniyetini maksimuma ç›karman›n anahtar› koltu¤un düzgün ﬂekilde
tak›lmas›d›r.
Esnek tip sizin ülkenizde bulunmayabilir.
Alt ba¤lant› noktas› bulunmayan oturma pozisyonlar›nda ve araçlarda, ilave güvenlik
sa¤lamak için çocuk koltu¤unu emniyet kemeri ve bir üst ba¤lant› kay›ﬂ› kullanarak
tak›n›z. Bu, alt ba¤lant› sistemi kullan›lmad›¤›nda tüm çocuk koltuklar›n›n bir kucak
kemeri veya kucak/omuz kemerinin kucak k›sm› ile emniyete al›nmas› gerekmesinden
dolay›d›r. Ayr›ca, çocuk koltu¤u üreticisi, çocuk belli bir kiloya ulaﬂt›ktan sonra ISO FIX*
sistemini takmak için bir emniyet kemerinin kullan›lmas› gerekti¤ini de önerebilir. Uygun
takma talimatlar› için lütfen çocuk koltu¤unun kullan›m k›lavuzunu okuyunuz.
I Bir çocuk koltu¤u seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Çocuk koltu¤unun aﬂa¤›daki gereklilikleri karﬂ›lad›¤›ndan emin olunuz:
G Çocuk koltu¤u, çocuk için do¤ru tipte ve ebatta olmal›d›r.
G Çocuk koltu¤u, oturma pozisyonu için do¤ru tipte ve ebatta olmal›d›r.
G Çocuk koltu¤u emniyet standartlar›na uygun olmal›d›r. Biz, çocuk koltu¤unun ECE 44
düzenlemesindeki ﬂartlara uygun olmas›n› öneriyoruz. Alaca¤›n›z koltukta ve
kutusunda bu yönetmeli¤e uygun oldu¤unu gösteren onay iﬂaretini ve üreticinin
uygunluk bildirimini aray›n›z.

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Avrupa Birli¤i Ülkeleri ‹çin Tavsiye Edilen Çocuk Koltuklar›
Emniyetli Sürüﬂ

Çeﬂitli tiplerde çocuk koltuklar› mevcuttur. Bunlar›n hepsi arac›n›z için uygun de¤ildir. Her bir oturma pozisyonunda hangi kategoriye ait çocuk
koltu¤unun kullan›labilece¤ini seçmek için lütfen aﬂa¤›daki tabloya bak›n›z.
Oturma pozisyonu
Kilo gruplar›

Yolcu ön hava yast›¤› AÇMA/KAPAMA
svici pozisyonu
KAPALI
AÇIK

Arka yolcu
Arka kenarlar

Arka orta

Grup 0

10 kg’ye kadar

U*1

X

U

U

grup 0+

13 kg’ye kadar

U*1

X

IL (Honda BABY-SAFE ISO FIX) veya U

U

grup I

9 – 18 kg

U*1

U*1,*2

IUF (Ebat s›n›f› A, B1, B) veya U

U

grup II

15 – 25 kg

U*1

U*1,*2

L (Honda KID FIX) veya U

U

grup III

22 – 36 kg

U*1

U*1,*2

L (Honda KID FIX) veya U

U

IL:
IUF:
U:
L:
UF:
X:
*1:
*2:

Bu listede verilmiﬂ olan belli ISO FIX çocuk koltu¤u sistemleri (CRS) için uygundur.
Bu kilo grubu için kullan›m› onaylanm›ﬂ üniversal kategorideki öne bakan ISO FIX çocuk koltu¤u sistemleri için uygundur.
Bu kilo grubu için kulan›m› onaylanm›ﬂ “üniversal” kategorideki çocuk koltuklar› için uygundur.
Bu tabloda verilmiﬂ olan belli tipteki çocuk koltuklar› için uygundur. Bu koltuklar “spesifik araç”, “s›n›rl›” veya “yar›-üniversal” kategoride
olabilir.
Bu kilo grubu için kullan›m› onaylanm›ﬂ öne bakan “üniversal” kategorideki çocuk koltuklar› için uygundur.
Bu kilo grubundaki çocuklar için uygun koltuk pozisyonu de¤ildir.
Ön koltu¤u mümkün oldu¤unca geriye çekiniz.
Ön koltuk arkal›¤›n› dik konuma getiriniz (en dik konumdan iki kademe hareket ettirme dahilinde).

A ebat s›n›f› baz› çocuk koltuklar›na özgüdür. Ebat s›n›f›n› üreticinin talimatlar›nda, ambalajda ve çocuk koltu¤unun üzerindeki etiketlerde belirtildi¤i
ﬂekilde kontrol etti¤inizden emin olunuz.
Tabloda verilen çocuk koltuklar› Orijinal Honda Parçalar›d›r. Bayiinizden temin edebilirsiniz. Do¤ru ﬂekilde takmak için, lütfen Çocuk Koltu¤unun
Kullan›m K›lavuzuna bak›n›z.
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1 Alt Ba¤lant›* Uyumlu Bir Çocuk Koltu¤unun Tak›lmas›

I Alt Ba¤lant›* Uyumlu Bir Çocuk Koltu¤unun Tak›lmas›

Baz› çocuk koltuklar›, koltuk yüzeyinin görebilece¤i
muhtemel zararlar› önlemek için opsiyonel k›lavuz
kapaklar› ile birlikte gelir. K›lavuz kapaklar›n›
kullan›rken üreticinin talimatlar›na uyunuz ve kapaklar›
alt ba¤lant› noktalar›na ﬂekilde gösterildi¤i gibi tak›n›z.

1. Alt ba¤lant› noktalar›n› iﬂaretlerin alt›na
getiriniz.

Alt Ba¤lant›
Noktalar›

Emniyetli Sürüﬂ

Alt ba¤lant› uyumlu bir çocuk koltu¤u, arka koltu¤un cam kenar› konumlar›n›n ikisine de
tak›labilir. Bir çocuk koltu¤u alt ba¤lant› noktalar›na hem sabit hem de esnek tip
ba¤lant›lar ile tak›labilir.

‹ﬂaretler

Alt Ba¤lant› Noktalar›

2. Çocuk koltu¤unu araç koltu¤una yerleﬂtiriniz
ve koltuk ile birlikte verilen talimatlara uygun
olarak çocuk koltu¤unu alt ba¤lant›
noktalar›na ba¤lay›n›z.
u Çocuk koltu¤unu takarken, alt ba¤lant›
noktalar›n›n emniyet kemeri veya baﬂka
nesneler taraf›ndan engellenmedi¤inden
emin olunuz.

K›lavuz Kapak

Sabit tip

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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1 Alt Ba¤lant› Uyumlu Bir Çocuk Koltu¤unun Tak›lmas›

Emniyetli Sürüﬂ

Çocu¤unuzun emniyeti için, alt ba¤lant› noktalar›na
ba¤l› bir çocuk koltu¤u kullan›rken, çocuk koltu¤unun
araca s›k›ca sabitlendi¤inden emin olunuz. Uygun
ﬂekilde ba¤lanmam›ﬂ bir çocuk koltu¤u bir kaza an›nda
yeterli korumay› sa¤lamayacak ve çocu¤un veya di¤er
yolcular›n yaralanmas›na sebep olacakt›r.
Esnek tip ülkenizde bulunmayabilir.
Esnek Tip
Ba¤lama
Kay›ﬂ›
Kancas›

Ba¤lant›
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* Tüm modellerde bulunmuyor

3. Kafal›¤›n arkas›ndaki ba¤lant› kapa¤›n›
aç›n›z.
4. Kafal›¤› en yukar› kald›r›n›z, ard›ndan
ba¤lant› kay›ﬂ›n› kafal›k ayaklar›n›n
aras›ndan geçiriniz ve ba¤lant› kay›ﬂ›
kancas›n› ba¤lant›ya tak›n›z.
5. Ba¤lant› kay›ﬂ›n›, çocuk koltu¤u üreticisinin
talimatlar› do¤rultusunda s›k›n›z.
6. Sa¤a sola ve ileri geri sallayarak çocuk
koltu¤unun s›k› ﬂekilde sabitlendi¤inden emin
olunuz, en ufak bir sallant› hissedilmemelidir.
7. Çocu¤un ulaﬂabilece¤i kullan›lmayan
herhangi bir emniyet kemerinin tokaya
tak›lm›ﬂ oldu¤undan, kilitlenebilir toplay›c›n›n
çal›ﬂt›¤›ndan ve kemerin tamamen toplanm›ﬂ
ve kilitlenmiﬂ oldu¤undan emin olunuz.
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fÇocuk Emniyeti dBebeklerin ve Küçük Çocuklar›n Emniyeti

1 Bir Çocuk Koltu¤unun Kucak/Omuz Emniyet Kemeri

I Bir Çocuk Koltu¤unun Kucak/Omuz Emniyet Kemeri
Kullan›larak Tak›lmas›

Kullan›larak Tak›lmas›
Kucak/omuz kemerinin kilitlenebilir toplay›c›ya sahip
olup olmad›¤›n› kontrol etmek için, kucak/omuz
kemerinin omuz k›sm›n› tamamen d›ﬂar› çekiniz,
kemerin yavaﬂça toplanmas›n› bekleyiniz, ard›ndan
kemeri tekrar hafifçe çekiniz. E¤er kemer kilitlenirse,
kemerde kilitlenebilir toplay›c› var demektir.
Kilitlenebilir toplay›c›ya sahip emniyet kemeri resimde
gösterilen etikete sahiptir.

Emniyetli Sürüﬂ

1. Çocuk koltu¤unu araç koltu¤unun üzerine
yerleﬂtiriniz.
2. Çocuk koltu¤u üreticisinin talimatlar›
do¤rultusunda emniyet kemerini çocuk
koltu¤undan geçiriniz ve kilit dilini kemer
tokas›na sokunuz.
u Kilit dilini klik sesi gelene kadar sokunuz.

Kilitlenebilir toplay›c›ya sahip modeller

3. Kemerin omuz k›sm›n› durana kadar
yavaﬂça çekiniz. Bu, kilitlenebilir toplay›c›y›
devreye sokacakt›r.
4. Kemerin toplay›c›ya tamamen sar›lmas›na
izin veriniz, ard›ndan toplay›c›n›n
kilitlendi¤inden emin olmak için çekmeyi
deneyiniz.
u Omuz kemerini çekebilirseniz, kilitlenebilir
toplay›c› çal›ﬂm›yordur. Kemeri tamamen
d›ﬂar› çekip, 2 – 4 ad›mlar› tekrar ediniz.

Devam ediyor
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fÇocuk Emniyeti dBebeklerin ve Küçük Çocuklar›n Emniyeti

Emniyetli Sürüﬂ

5. Emniyet kemerinin omuz k›sm›n› tokan›n
yak›nlar›ndan tutunuz ve kemerin kucak
k›sm›ndaki gevﬂekli¤i almak için çekiniz.
u Bunu yaparken, a¤›rl›¤›n›z› çocuk
koltu¤una veriniz ve çocuk koltu¤unu araç
koltu¤una do¤ru bast›r›n›z.

Kilitlenebilir toplay›c› bulunmayan modeller

T›rnak
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3. T›rna¤› aﬂa¤› do¤ru bast›r›n›z. Kemerin
omuz k›sm›n› çocuk koltu¤unun yan›ndaki
yar›ktan geçiriniz.
4. Emniyet kemerinin omuz k›sm›n› tokan›n
yak›nlar›ndan tutunuz ve kemerin kucak
k›sm›ndaki gevﬂekli¤i almak için çekiniz.
u Bunu yaparken, a¤›rl›¤›n›z› çocuk
koltu¤una veriniz ve çocuk koltu¤unu araç
koltu¤una do¤ru bast›r›n›z.
5. Kemeri uygun ﬂekilde yerleﬂtirip t›rna¤a
bast›r›n›z. Kemerin k›vr›lmad›¤›ndan emin
olunuz.
u T›rna¤a bast›r›rken, kemerde
bulunabilecek gevﬂekli¤i almak için üst
omuz k›sm›n› çekiniz.

1 Bir Çocuk Koltu¤unun Kucak/Omuz Emniyet Kemeri
Kullan›larak Tak›lmas›
Uygun ﬂekilde ba¤lanmam›ﬂ bir çocuk koltu¤u bir kaza
an›nda yeterli korumay› sa¤lamayacak ve çocu¤un veya
di¤er yolcular›n yaralanmas›na sebep olacakt›r.
Kilitlenebilir toplay›c› bulunan modeller

Çocuk koltu¤unun düzgün ﬂekilde tak›lmas›n›n
ard›ndan, kilitlenebilir toplay›c›n›n çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n›
ve kemerin tamamen toplan›p kilitledi¤ini kontrol ediniz.
Kilitlenebilir toplay›c›y› devreden ç›karmak için, tokay›
aç›n›z ve emniyet kemerinin sonuna kadar
toplanmas›na izin veriniz.
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Tüm modeller

Emniyetli Sürüﬂ

6. Sa¤a sola ve ileri geri sallayarak çocuk
koltu¤unun s›k› ﬂekilde sabitlendi¤inden emin
olunuz, en ufak bir sallant› hissedilmemelidir.
7. Çocu¤un ulaﬂabilece¤i mesafedeki
kullan›lmayan herhangi bir emniyet kemerinin
tokaya tak›lm›ﬂ oldu¤undan emin olunuz.

Kilitlenebilir toplay›c› bulunmayan modeller
Avrupa modelleri hariç

E¤er çocuk koltu¤unuzda kemer sabitleme
mekanizmas› yoksa, emniyet kemerine bir
kilitleme klipsi tak›n›z.

Kilitleme Klipsi

1. ve 2. Ad›mlar› geçmenizin ard›ndan, kucak
k›sm›nda gevﬂeklik olmad›¤›ndan emin olmak
için kemerin omuz k›sm›n› çekiniz.
3. Kilit dilinin kenar›ndan kemeri s›k›ca
kavray›n›z. Kilit dilinden kaymayacak ﬂekilde
kemerin her iki k›sm›n› bir arada s›k›ﬂt›r›n›z.
Emniyet kemerini kilit yuvas›ndan ç›kar›n›z.
4. Kilitleme klipsini resimde gösterildi¤i gibi
tak›n›z. Klipsi kilit diline olabildi¤ince yak›n
konumland›r›n›z.
5. Kilit dilini yuvas›na sokunuz. 6. ve 7.
Ad›mlara gidiniz.

Devam ediyor
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fÇocuk Emniyeti dBebeklerin ve Küçük Çocuklar›n Emniyeti

I Bir Kay›ﬂ ile Güvenli¤i Art›rmak*
Kay›ﬂ Ba¤lant› Noktalar›

Emniyetli Sürüﬂ

Kapak

Ba¤lant›

Her bir arka d›ﬂ oturma pozisyonunun arkas›nda
bir kay›ﬂ ba¤lant› noktas› bulunur. Bir emniyet
kemeri ile sabitlenen ve beraberinde kay›ﬂ
bulunan çocuk koltu¤u ilave güvenlik için kay›ﬂ›
kullanabilir.
1. Uygun kay›ﬂ ba¤lant› noktas›n› bulup
kapa¤›n› kald›r›n›z.

D›ﬂ Oturma Pozisyonu

Ba¤lama
Kay›ﬂ›
Kancas›

Ba¤lant›
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* Tüm modellerde bulunmuyor

2. Kafal›¤› en yukar› pozisyona kald›r›n›z,
ard›ndan kay›ﬂ› kafal›¤›n ayaklar›n›n
aras›ndan geçiriniz. Kay›ﬂ›n
k›vr›lmad›¤›ndan emin olunuz.
3. Kay›ﬂ kancas›n› ba¤lant›n›n üzerinde
sabitleyiniz.
4. Ba¤lant› kay›ﬂ›n›, çocuk koltu¤u üreticisinin
talimatlar› do¤rultusunda s›k›n›z.

1 Bir Kay›ﬂ ile Güvenli¤i Art›rmak*
UYARI: Çocuk koltu¤u ba¤lant› noktalar›, sadece do¤ru
bir ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂ çocuk koltuklar›n›n tatbik
edece¤i yükü taﬂ›yacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Bu
ba¤lant› noktalar›n›n hiçbir ﬂekilde yetiﬂkinlerin emniyet
kemerlerini, kablo demetlerini ya da di¤er tip malzeme
ve ekipman› araca ba¤lamak için kullan›lmamas›
gerekir.
Kay›ﬂ, kucak/omuz kemeri ile takmaya ilave bir güvenlik
sa¤lad›¤› için, kullanma imkan› oldu¤unda ba¤lant›
kay›ﬂ› kullan›lmas›n› önermekteyiz.
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Büyük Çocuklar›n Emniyeti
1 Büyük Çocuklar›n Emniyeti

I Büyük Çocuklar›n Korunmas›

I Emniyet Kemerinin Do¤ru Tak›ld›¤›n›n Kontrol Edilmesi
Çocuk, çocuk koltu¤u kullanmak için çok büyükse, çocu¤u arka koltukta kucak/omuz
kemeri kullanarak emniyete al›n›z. Çocu¤u dik konumda ve arkas›na yaslanm›ﬂ halde
oturtunuz, ard›ndan aﬂa¤›daki sorulara cevap veriniz.
I Kontrol listesi
Çocu¤un dizleri koltu¤un kenar›nda rahat bir
ﬂekilde bükülüyor mu?
G Omuz kemeri çocu¤un boynu ile kolu
aras›ndan m› geçiyor?
G Kemerin kucak k›sm› mümkün olan en alçak
konumunda m›, çocu¤un kalçalar›na temas
ediyor mu?
G Çocuk koltukta, tüm yolculuk boyunca o
pozisyonda oturabilecek mi?
G

! UYARI
12 yaﬂ›ndaki veya daha küçük bir çocu¤u ön
koltu¤a oturtmak, yolcu ön hava yast›¤›n›n
aç›lmas› durumunda yaralanmaya ve ölüme
sebep olabilir.

Emniyetli Sürüﬂ

‹zleyen sayfalarda, emniyet kemerinin do¤ru tak›lmas›n›n kontrolü, ne tür yükseltici koltuk
kullan›lmas› gerekti¤i ile ilgili talimatlar ve ön koltukta oturmas› gereken bir çocukla ilgili
önemli bilgiler verilmektedir.

E¤er büyük bir çocu¤un ön koltukta oturmas›
gerekiyorsa, koltu¤u mümkün oldu¤unca geriye
kayd›r›n›z, çocu¤u düzgün ﬂekilde oturtup
emniyet kemerini uygun ﬂekilde ba¤lay›n›z,
gerekiyorsa yükseltici koltuk kullan›n›z.

Bu sorular›n tümüne evet cevab›n› verebiliyorsan›z, çocuk kucak/omuz kemerini do¤ru
ﬂekilde takmaya haz›rd›r. E¤er sorulardan herhangi birisine hay›r cevab› veriyorsan›z, bir
yükseltici koltuk kullanmaks›z›n emniyet kemeri vücuduna tam olarak oturana dek çocuk
bir yükseltici koltukta yolculuk yapmal›d›r.

Devam ediyor
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fÇocuk Emniyeti dBüyük Çocuklar›n Emniyeti

1 Yükseltici Koltuklar

I Yükseltici Koltuklar
Emniyetli Sürüﬂ

E¤er kucak/omuz kemeri düzgün ﬂekilde
kullan›lam›yorsa, çocu¤u arka koltukta bir
yükseltici koltu¤a oturtunuz. Çocu¤un emniyeti
için, çocu¤un, yükseltici koltuk üreticisinin
tavsiyelerini karﬂ›lad›¤›ndan emin olunuz.

K›lavuz

76

Belli bir yükseltici koltuk için s›rtl›k vard›r. S›rtl›¤›
yükseltici koltu¤a tak›n›z ve s›rtl›¤› yükseltici
koltuk üreticisinin talimatlar› uyar›nca araç
koltu¤una göre ayarlay›n›z. Emniyet kemerinin,
s›rtl›¤›n omuz k›sm›ndaki k›lavuzdan düzgün bir
ﬂekilde geçti¤inden ve kemerin çocu¤un boynuna de¤medi¤inden emin olunuz.

Bir yükseltici koltuk takarken, beraberindeki talimatlar›
okudu¤unuzdan emin olunuz ve koltu¤u buna uygun
ﬂekilde tak›n›z.
Yüksek ve düﬂük tip yükseltici koltuklar mevcuttur.
Çocu¤un emniyet kemerini do¤ru ﬂekilde takmas›na izin
veren bir yükseltici koltuk seçiniz.
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fÇocuk Emniyeti dBüyük Çocuklar›n Emniyeti

I Daha Büyük Çocuklar›n Korunmas› – Son Kontroller
Emniyetli Sürüﬂ

Arac›n›zda çocuklar›n uygun ﬂekilde emniyete al›nabilece¤i arka koltuklar vard›r.
Arac›n›zda bir grup çocu¤u taﬂ›mak zorundaysan›z ve çocuklardan biri önde oturmak
durumundaysa:
G Bu k›lavuzda yer alan talimatlar› ve emniyet bilgilerini okuyup anlad›¤›n›zdan emin
olunuz.
G Ön yolcu koltu¤unu olabildi¤ince geriye çekiniz.
G Çocu¤un dik oturmas›n› ve s›rt›n› koltu¤a dayamas›n› sa¤lay›n›z.
G Emniyet kemerinin düzgün ﬂekilde tak›ld›¤›ndan, çocu¤un koltukta emniyette
oldu¤undan emin olunuz.
I Çocuk yolcular›n izlenmesi
Gözünüzün sürekli çocuk yolcular›n üzerinde olmas›n› ﬂiddetle tavsiye ederiz. Daha
büyük çocuklara dahi kimi zaman emniyet kemerini ba¤lamas›n› veya düzgün ﬂekilde
oturmas›n› hat›rlatmak gerekebilir.
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Egzoz Gaz› Tehlikesi
Karbon Monoksit Gaz›
Arac›n motor egzozu, renksiz, kokusuz ve son derece zehirli bir gaz olan karbon
monoksit içerir. Arac›n›z›n bak›m›n› gerektirdi¤i ﬂekilde yapt›¤›n›z sürece, karbon
monoksit arac›n içine girmeyecektir.
Emniyetli Sürüﬂ

I Aﬂa¤›daki durumlarda egzoz sisteminizde kaçak kontrolü yapt›r›n›z
G Egzoz sisteminden ola¤and›ﬂ› sesler geldi¤inde.
G Egzoz sisteminin hasar görmesi durumunda.
G Araç ya¤ de¤iﬂimi için kald›r›ld›¤›nda.
Arac› bagaj kap›s› aç›kken çal›ﬂt›rd›¤›n›zda, hava ak›m› egzoz gaz›n› arac›n içine itebilir
ve tehlikeli bir duruma neden olabilir. E¤er arac›n›z› bagaj kap›s› aç›k olarak kullanman›z
gerekiyorsa, bütün pencereleri aç›n›z ve havaland›rma sistemini aﬂa¤›da belirtilen
ﬂekilde ayarlay›n›z.
1. Temiz hava modunu seçiniz
2.
modunu seçiniz.
3. Fan h›z›n› en yükse¤e getiriniz.
4. ‹ç s›cakl›¤› uygun bir seviyeye getiriniz.
Park edilmiﬂ bir araç içerisinde, motor çal›ﬂ›r halde bekliyorsan›z ›s›tma ve so¤utma
sistemini*/klima kontrol sistemini* ayn› ﬂekilde ayarlay›n›z.
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* Tüm modellerde bulunmuyor

1 Karbon Monoksit Gaz›

! UYARI
Karbon monoksit gaz› zehirlidir. Solunmas› bilinç
kayb›na hatta ölümünüze sebep olabilir
Karbon monoksit soluman›za sebep olacak
herhangi bir kapal› alandan veya aktiviteden
uzak durunuz.

Garaj gibi kapal› alanlar çok çabuk bir ﬂekilde karbon
monoksit gaz›yla dolabilirler.
Garaj kap›s› kapal›yken motoru çal›ﬂt›rmay›n›z. Garaj
kap›s› aç›k olsa bile, motoru çal›ﬂt›rman›z›n hemen
ard›ndan garajdan ç›k›n›z.
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Emniyet Etiketleri
Emniyet Etiketlerinin Yerleri
Burada arac›n›zdaki etiketlerin yerleri gösterilmektedir. Bu etiketler, ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikelere karﬂ› sizi uyar›rlar.
Bu etiketleri dikkatle okuyunuz.

Güneﬂ Siperli¤i
Çocuk Emniyeti/SRS Hava Yast›¤›

Emniyetli Sürüﬂ

E¤er bir etiket yerinden ç›karsa ya da okunmaz hale gelirse, de¤iﬂtirilmesi için bir yetkili servise baﬂvurunuz

Ön Direk
Yan Hava Yast›¤›*
Kap› pervazlar›*
Yan Hava Yast›¤›
Yolcu Ön Hava Yast›¤› Kapal›
Sistemi Etiketi*1
Radyatör kapa¤›
Radyatör Kapa¤› Tehlike Etiketi

Ön Direk
Yan Hava Yast›¤›*

Akü Tehlike Etiketi

*1: Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Gösterge Paneli
Bu bölüm, sürüﬂ esnas›nda kullan›lan dü¤meleri, ikaz lambalar›n› ve göstergeleri aç›klar.

Göstergeler .......................................................82
i-Çok Amaçl› Bilgi Ekran› Uyar› ve
Bilgi Mesajlar›*.............................................98
Göstergeler ve Ekranlar
Göstergeler ..................................................106
Bilgi Ekran›* .................................................107
i-Çok Amaçl› Bilgi Ekran›*............................109

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Gösterge Lambalar›

Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

Gösterge Paneli

G

G

El Freni ve Fren
Sistemi ‹kaz
Lambas›
(K›r)

G

G

G

G

Düﬂük Ya¤
Bas›nc› Gösterge
Lambas›

G

Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç
saniyeli¤ine yanar, ard›ndan
söner.
El freni çekildi¤inde yanar ve
indirildi¤inde söner.
Fren hidroli¤i seviyesi düﬂük
oldu¤unda yanar.
Fren sisteminde herhangi bir
sorun oldu¤unda yanar.
El freni tam indirilmemiﬂ
oldu¤u halde arac›
kullan›rsan›z bir bip uyar›
sesi verilir ve ikaz lambas›
yanar.
Kontak anahtar›n› ON (w *1
konumuna ald›¤›n›zda yanar
ve motor çal›ﬂt›ktan hemen
sonra söner.
Motor ya¤› bas›nc› düﬂük
oldu¤unda yanar.

Aç›klama

G

Sürüﬂ esnas›nda yanar – El
freninin indirildi¤inden emin
olunuz. Fren hidroli¤i seviyesini
kontrol ediniz.
2 Sürüﬂ esnas›nda yanarsa ne
yap›lmal› S.403

G

ABS ikaz lambas› ile birlikte
yan›yor – Arac› servise kontrol
ettiriniz.
2 Fren Sistemi ‹kaz Lambas›
Yanarsa S.403

G

Sürüﬂ esnas›nda yan›yor –
Derhal emniyetli bir yerde
durunuz.
2 Düﬂük Ya¤ Bas›nc› ‹kaz
Lambas› Yanarsa S.402

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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fGöstergelerd

Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

G

G

Ar›za ‹kaz
Lambas›

Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde yanar ve motor
çal›ﬂt›ktan ya da motor
çal›ﬂmad›ysa birkaç saniye
sonra söner.
Emisyon kontrol sisteminde
herhangi bir sorun oldu¤unda
yanar.
Motor silindirlerinde tekleme
alg›land›¤›nda yan›p söner.

G

G

G

Kore modelleri
G

Yak›t dolum kapa¤› gevﬂek
veya kay›psa yanar.

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç
Gösterge Paneli

G

Aç›klama

Sürüﬂ esnas›nda yan›yor –
Arac› bir serviste kontrol ettiriniz.
Emisyon kontrol sistemlerinin
kendi kendini ar›za teﬂhis
durumunda oldu¤unu gösterir.
Sürüﬂ esnas›nda yan›p
sönüyor – Yan›c› nesnelerin
bulunmad›¤› emniyetli bir yerde
durunuz. Moturun 10 dakika
veya daha uzun süre stop edip
so¤umas›n› bekleyiniz.
Ard›ndan, arac› bir servise
götürünüz.
2 Ar›za ‹kaz Lambas› Yan›yor
veya Yan›p Sönüyorsa S.403

Kore modelleri
G

Yan›yor – Arac›n›z› servise
götürmeden önce yak›t deposu
kapa¤›n› kontrol ediniz.
2 Ar›za ‹kaz Lambas› Yan›yor
veya Yan›p Sönüyorsa S.403

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
Devam ediyor
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fGöstergelerd

Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

Gösterge Paneli

G

ﬁarj Sistemi
Gösterge lambas›

G

Kontak anahtar›n› ON (w *1
konumuna ald›¤›n›zda yanar
ve motor çal›ﬂt›ktan hemen
sonra söner.
Akü ﬂarj olmuyorsa yanar.

Aç›klama

G

Sürüﬂ esnas›nda yan›yor –
Elektrik tüketimini azaltmak için
›s›tma ve so¤utma
sistemini*/klima kontrol sistemini*
ve arka rezistans› kapat›n›z

Geçerli vites konumunu
gösterir.

Vites Konum
Göstergesi*

2 Vites De¤iﬂtirme S.272,274

G

G

Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç
saniyeli¤ine yanar, ard›ndan
söner.
ﬁanz›man sisteminde bir
problem varsa yanar.

G

Sürüﬂ esnas›nda yan›yor – Ani
kalk›ﬂlardan ve h›zlanmalardan
kaç›n›n›z ve arac› derhal bir
servise kontrol ettiriniz.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

G

G

G

Manuel s›ral› vites de¤iﬂtirme
modu kullan›ld›¤›nda yanar.
ﬁanz›man sisteminde bir
problem varsa yanar.

Kontak anahtar›n› ON (w *1
konumuna getirdi¤inizde
emniyet kemerinizi
takm›yorsan›z yanar ve bir bip
sesi* iﬂitilir.

Ön yolcu emniyet kemeri
hat›rlat›c›s› bulunan modellerde

Emniyet Kemeri
‹kaz Lambas›

G

G

Aç›klama

Ön yolcu emniyet kemerini
takm›yorsa, ikaz lambas›
birkaç saniye içinde yanar.
Sürücü veya ön yolcu emniyet
kemerini takmam›ﬂsa sürüﬂ
esnas›nda yanar. Düzenli
aral›klarla bip sesleri duyulur
ve ikaz lambas› yan›p söner.

2 S›ral› Vites De¤iﬂtirme Modu
S.276

G

G

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç
Gösterge Paneli

M (S›ral› vites
de¤iﬂtirme modu)
Gösterge lambas›/
Vites Konum
Gösterge Lambas›*

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

—

Sürücü ve ön yolcu emniyet
kemerini takt›¤›nda bip sesi
kesilir ve ikaz lambas› söner.
Sürücü ve ön yolcu* emniyet
kemerini takmas›na ra¤men
yan›k kal›yor – Sensörde bir
alg›lama ar›zas› ortaya ç›km›ﬂ
olabilir. Arac› bir servise kontrol
ettiriniz.
2 Emniyet Kemeri Uyar› Sinyali
S.37

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor

85

03

12/7/12

9:59 AM

Page 86

fGöstergelerd

Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

Gösterge Paneli

G

Düﬂük Yak›t ‹kaz
Lambas›
G

G

ABS (Kilitlenmeyi
Önleyen Fren
Sistemi) ‹kaz
Lambas›

G

Depodaki yak›t miktar›
azald›¤›nda yanar. (yaklaﬂ›k
7,5 litre/1,65 lmp gal
kald›¤›nda).
Yak›t göstergesinde bir problem oldu¤unda yan›p söner.
Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç
saniyeli¤ine yanar, ard›ndan
söner.
Baﬂka zaman bu lamba
yanarsa, ABS’de bir sorun var
demektir.

Aç›klama

G

G

G

G

Yan›yor – Mümkün olan en k›sa
sürede yak›t al›n›z.
Yan›p sönüyor – Arac› bir
servise kontrol ettiriniz.
Depoda kalan yak›tla gidebilece¤iniz tahmini mesafeyi gösterir.
Sürekli yan›yor – Arac› bir
servise kontrol ettiriniz. Lamba
yanarken arac›n›z›n frenleri
normal bir ﬂekilde çal›ﬂ›r fakat
kilitlenmeyi önleme fonksiyonu
devre d›ﬂ› kalm›ﬂt›r.
2 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici
Fren Sistemi) S. 298

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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fGöstergelerd

Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

G

Hava Yast›¤›
Sistemi Gösterge
Lambas›

Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç saniye
yanar, ard›ndan söner.
Aﬂa¤›daki sistemlerde
herhangi bir ar›za
alg›land›¤›nda yanar:
- Hava Yast›¤› Sistemi
- Yan hava yast›¤› sistemi
- Perde hava yast›¤› sistemi
- Emniyet kemeri gericisi

G

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç
Gösterge Paneli

G

Aç›klama

Sürekli yan›yor veya hiç
yanm›yor – Arac› bir servise
kontrol ettiriniz.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.

Devam ediyor
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Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

Gösterge Paneli

G

Yolcu Ön Hava
Yast›¤›
Açma/Kapama
‹kaz Lambas›*

G

Yüksek S›cakl›k
‹kaz Lambas›

G

Aç›klama

Her iki ikaz lambas› da kontak
ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç saniyeli¤ine yanar, sistem kontrolünün
ard›ndan söner. Yolcu ön
hava yast›¤› devrede oldu¤unda: Aç›k ikaz lambas›
tekrar yanar ve yaklaﬂ›k 60
saniye boyunca yan›k kal›r.
Yolcu ön hava yast›¤› devre
d›ﬂ› oldu¤unda: Kapal› ikaz
lambas› yanar ve yan›k kal›r.
Bu, yolcu ön hava yast›¤›n›n
devre d›ﬂ› oldu¤unu hat›rlat›r.
Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç
saniyeli¤ine yanar ard›ndan
söner.
Motor so¤utma suyu s›cakl›¤›
yükseldi¤inde yan›p söner ve
s›cakl›k yükselmeye devam
ederse yan›k kal›r.

2 Yolcu Ön Hava Yast›¤›
Kapatma Sistemi* S.50

G

G

Sürüﬂ esnas›nda yan›p
sönüyor – Harareti önlemek için
arac› yavaﬂ kullan›n›z.
Sürüﬂ esnas›nda yan›yor –
Motorun so¤umas› için derhal
emniyetli bir yerde durunuz.
2 Hararet S.400

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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fGöstergelerd

Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

G

VSA (Araç
Denge Destek)
Sistemi Gösterge
Lambas›

G

G

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç

Sürekli yan›yor – Arac› bir
servise kontrol ettiriniz.
2 VSA (Araç Denge Destek)
Sistemi S.292

Yokuﬂta kalk›ﬂ destek sistemi
bulunan modellerde
G

G

VSA (Araç
Denge Destek)
OFF (Kapal›)
‹kaz Lambas›

Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç saniye
yanar, ard›ndan söner.
VSA devrede oldu¤unda
yan›p söner.
VSA sisteminde herhangi bir
sorun oldu¤unda yanar.

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Gösterge Paneli

G

Aç›klama

G

Yokuﬂta kalk›ﬂ destek sisteminde herhangi bir sorun
oldu¤unda yanar.
Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç
saniyeli¤ine yanar, ard›ndan
söner.
VSA devreden ç›kt›¤›nda
yanar.

2 VSA Aç›k ve Kapal› S. 293

—

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.

Devam ediyor
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fGöstergelerd

Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

Gösterge Paneli

G

Kap› Aç›k
‹kaz Lambas›

G

G

G

Bagaj Aç›k ‹kaz
Lambas›

G

G

EPS (Elektrikli
Hidrolik
Direksiyon)
Sistemi Gösterge
Lambas›

G

Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç saniyeli¤ine yanar, ard›ndan söner.
Herhangi bir kap› tam olarak
kapanmad›¤›nda yanar.
Sürüﬂ esnas›nda herhangi bir
kap› aç›l›rsa bip sesi duyulur
ve ikaz lambas› yanar.
Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç saniyeli¤ine yanar, ard›ndan söner.
Bagaj tam olarak kapanmad›¤›nda yanar.
Kontak anahtar›n› ON (w *1
konumuna ald›¤›n›zda yanar
ve motor çal›ﬂt›ktan hemen
sonra söner.
EPS (Elektrikli Hidrolik Direksiyon) Sisteminde herhangi bir
sorun oldu¤unda yanar.

Aç›klama

G

Tüm kap›lar kapat›ld›¤›nda
söner.

G

Bagaj kapat›ld›¤›nda söner.

G

Sürekli yan›yor veya hiç
yanm›yor – Arac› bir servise
kontrol ettiriniz.
2 EPS Sistemi ‹kaz Lambas›
Yanarsa S.404

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

Gündüz Seyir
Lambalar›
Gösterge
Lambas›*

G

G

G

G

Lastik Havas›
‹nik Uyar›
Sistemi ‹kaz
Lambas›

Kontak (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç
saniyeli¤ine yanar ve sonra
söner.
DLR sisteminde bir sorun
oldu¤unda yanar.
Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç
saniyeli¤ine yanar.
Herhangi bir lasti¤in bas›nc›
düﬂük oldu¤unda yanar.
Lastik havas› inik uyar›
sisteminde bir problem varsa
yaklaﬂ›k bir dakika boyunca
yan›p söner ve ard›ndan
yan›k kal›r.

G

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç
Gösterge Paneli

G

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Aç›klama

Arac› bir servise kontrol ettiriniz.
2 Gündüz Seyir Lambalar›*
S.159

G

Sürüﬂ esnas›nda yanarsa veya
yan›p sönerse – Emniyetli bir
yerde durunuz, hangi lasti¤in
bas›nc›n›n düﬂük oldu¤unu bulup
sebebini belirleyiniz.

Check
Tyre
Lastik
Bas›nc›n›
Pressure
Kontrol
Ediniz

2 Lastik havas› ‹nik Uyar›
Sistemi Lambas› Yan›yor veya
Yan›p Sönüyorsa S.404
G

Lastikler önerilen hava
bas›nc›nda ﬂiﬂirildikten sonra
yan›k kal›yor – Sistemin
yeniden baﬂlat›lmas› gereklidir.

Check
Sistemi
Konmtrol
System Ediniz

—

2 Lastik Havas› ‹nik Uyar›
Sisteminin Yeniden Baﬂlat›lmas› S.294
G

Yan›p sönüyor ve yan›k kal›yor
– Arac› bir servise kontrol
ettiriniz.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

Gösterge Paneli

G

G

Sistem Mesaj›
Gösterge
Lambas›

Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç
saniyeli¤ine yanar, ard›ndan
söner.
Bir problem alg›land›¤›nda bip
sesi ile birlikte yanar. Eyn›
anda i-çok amaçl› bilgi
ekran›nda bir sistem mesaj›
belirir.

Aç›klama

G

G

G

G

Sinyal Gösterge
Lambalar›

G

Siyal kolunu kulland›¤›n›zda
sinyal gösterge lambalar›
yan›p söner.
Dörtlü flaﬂör dü¤mesine
basarsan›z, hem gösterge
lambalar› hem de sinyal lambalar› ayn› anda yan›p söner.

G

Gösterge lambas› yanarken,
mesaj› tekrar görmek için
(ekran/bilgi) dü¤mesine
bas›n›z.
i-Çok amaçl› bilgi ekran›nda bir
sistem mesaj› belirdi¤inde bu
bölümdeki Göstergeler bilgilerine
bak›n›z. Mesaja göre uygun
eylemi gerçekleﬂtiriniz.
Uyar› iptal edilmedikçe veya
dü¤mesine bas›lmad›kça
i-çok amaçl› bilgi ekran› normal
ekrana dönmez.

Yan›p sönmüyor veya h›zl›ca
yan›p sönüyor – Bir sinyal
lambas› ampulü patlam›ﬂt›r.
Ampulü derhal de¤iﬂtiriniz.
2 Lamba Ampullerinin
De¤iﬂtirilmesi S. 352, 354, 355

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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fGöstergelerd

Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

G

Uzun farlar kullan›ld›¤›nda
yanar.

G

D›ﬂ lambalar yanarken, lamba
dü¤mesi aç›ld›¤›nda veya
AUTO* konumuna
getirildi¤inde yanar.

Lambalar Aç›k
‹kaz Lambas›

Ön Sis Far›
Gösterge
Lambas›*
Arka Sis Lambas›
Gösterge
Lambas›*

G

G

G

Yan Hava Yast›¤›
Kapal› ‹kaz
Lambas›*

G

Aç›klama

G

Sis farlar› yak›ld›¤›nda yanar.

Arka sis lambas› yak›ld›¤›nda
yanar.
Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç saniye
yanar, ard›ndan söner.
Yolcu yan hava yast›¤› sistemi
otomatik olarak kapat›ld›¤›nda
yanar.

G

G

G

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç

—

—

Lambalar yan›kken anahtar›
kontaktan*1 ç›kar›rsan›z, sürücü
kap›s› aç›ld›¤›nda bir ses
duyulur.

—

—

—

—

—

Gösterge Paneli

Uzun Far
Gösterge
Lambas›

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

Bu durum, yan hava
yast›klar›n›zla ilgili bir sorun
bulundu¤unu göstermez.
Ön koltukta hiç kimse
oturmuyorken yan›yor – Arac›
bir servise kontrol ettiriniz.
Koltukta biri otururken yan›yor
– Yolcunun düzgün oturmas›n›
sa¤lay›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fGöstergelerd

Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

Gösterge Paneli

G

G

‹mmobilizer
Sistemi Lambas›

Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde k›sa süreli¤ine
yanar, ard›ndan söner.
‹mmobilizer sistemi anahtar
bilgilerini tan›yamad›¤›nda
yanar.

Aç›klama

G

G

G

Indicator
Gösterge

Güvenlik Sistemi
Alarm ‹kaz
Lambas›

G

Güvenlik sistemi alarm›
ayarland›¤›nda yan›p söner.

Yan›p sönüyor – Motoru
çal›ﬂt›ramazs›n›z. Konta¤› LOCK
1
(0 * konumuna getiriniz,
anahtar› ç›kar›n›z ve anahtar›
yeniden sokup konta¤› ON (w *1
konumuna getiriniz.
Sürekli yan›p sönüyor –
Sistemde bir ar›za olabilir. Arac›
bir servise kontrol ettiriniz.
Bu sistemde bir de¤iﬂiklik
yapmaya ya da sisteme baﬂka
cihazlar eklemeye çal›ﬂmay›n›z.
Elektrik promlemleri ortaya
ç›kabilir.

2 Güvenlik Sistemi Alarm›*
S.144

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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* Tüm modellerde bulunmuyor

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç

—

—

03

12/7/12

9:59 AM

Page 95

fGöstergelerd

Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

Anahtars›z Giriﬂ
Sistemi Gösterge
Lambas›*

G

G

Düﬂük S›cakl›k
Gösterge
Lambas›

G

G

ECON Modu
Gösterge
Lambas›

G

Güç modunu ON (Aç›k)
konumuna getirdi¤inizde
birkaç saniyeli¤ine yanar.
Anahtars›z giriﬂ veya
anahtars›z çal›ﬂt›rma
sistemlerinde bir sorun
alg›lan›r alg›lanmaz yanar.

Kontak ON (w *1 konumuna
getirildi¤inde birkaç
saniyeli¤ine yanar.
Motor so¤utma suyu s›cakl›¤›
düﬂük oldu¤unda yanar.

Konta¤› ON (w *1 konumuna
getirdi¤inizde yanar ve motor
çal›ﬂt›¤›nda söner.
ECON modu aç›k oldu¤unda
yanar.

G

Arac› bir servise kontrol ettiriniz.

G

Motor normal çal›ﬂma s›cakl›¤›na
ulaﬂt›¤›nda gösterge lambas›
yan›yorsa, s›cakl›k
sensörlerinde bir sorun olabilir.
Arac› bir servise kontrol ettiriniz.

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç
Gösterge Paneli

G

Aç›klama

—

2 ECON Dü¤mesi S. 281

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fGöstergelerd

Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

Gösterge Paneli

G

Arac›n›z›n h›z› 120 km/s’yi
aﬂt›¤›nda yanar.

H›z Alarm› ‹kaz
Lambas›*

Aç›klama

G

Arac›n›z›n h›z› 120 km/s’yi
geçti¤inde, bir defa bir hat›rlatma
sesi duyulur ve h›z alarm› ikaz
lambas› yan›p sönmeye baﬂlar.
Arac› 120 km/s’den yüksek h›zda
kuland›¤›n›z sürece ikaz lambas›
yan›p sönecektir.

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç

—

CRUISE MAIN
Göstergesi*

G

CRUISE dü¤mesine
bast›¤›n›zda yanar.

2 Sabit H›z Kontrolü* S.282

—

—

CRUISE
CONTROL
Göstergesi*

G

Sabit h›z kontrolü için bir h›z
ayarlad›¤›n›zda yanar.

2 Sabit H›z Kontrolü* S.282

—

—

G

Vites Büyütme
Gösterge
Lambas›*

G

Kontak anahtar›n› ON (w *1
konumuna getirdi¤inizde k›sa
süreli¤ine yanar.
Vites büyütmeniz
önerildi¤inde yanar.

2 Vites Büyütme/Küçültme
Gösterge Lambalar›* S.279

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fGöstergelerd

Mesaj
Gösterge
lambas›

‹sim

Yan›yor/Yan›p Sönüyor

G

G

Sabit H›z Ana
Göstergesi*

Ayarlanabilir H›z
S›n›rlay›c›
Göstergesi*

Gösterge

Sabit H›z
Kontrolü ve
Ayarlanabilir H›z
S›n›rlay›c›
Göstergesi*

G

G

G

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç

Kontak anahtar›n› ON (w *1
konumuna getirdi¤inizde k›sa
süreli¤ine yanar.
Vites küçültmeniz
önerildi¤inde yanar.

2 Vites Büyütme/Küçültme
Gösterge Lambalar›* S.279

—

MAIN dü¤mesine ve bu
göstergeyi seçmek için LIM
dü¤mesine bast›¤›n›zda
yanar.

2 Sabit H›z Kontrolü S.285

—

MAIN dü¤mesine ve bu
göstergeyi seçmek için LIM
dü¤mesine bast›¤›n›zda
yanar.

2 Ayarlanabilir H›z S›n›rlay›c› *
S. 288

—

Sabit h›z için bir h›z
ayarlad›¤›n›zda yanar.
Ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›
için bir h›z ayarlad›¤›n›zda
yanar.

2 Sabit H›z Kontrolü S. 286
2 Ayarlanabilir H›z S›n›rlay›c›*
S. 289

—

Gösterge Paneli

G

Vites Küçültme
Gösterge
Lambas›*

Aç›klama

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fGöstergelerdi-Çok Amaçl› Bilgi Ekran› Uyar› ve Bilgi Mesajlar›*

i-Çok Amaçl› Bilgi Ekran› Uyar› ve Bilgi Mesajlar›*
Aﬂa¤›daki mesajlar sadece i-çok amaçl› bilgi ekran›nda belirir. Sistem mesaj› ikaz lambas› yan›kken mesaj› tekrar görmek için
dü¤mesine bas›n›z.

(ekran/bilgi)

Mesaj

Gösterge Paneli

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç

Durum

G

G

G

98

* Tüm modellerde bulunmuyor

Kontak anahtar› ACCESSORY (q
konumundayken sürücü kap›s›n› açt›¤›n›zda
görünür.
Kontak anahtar› LOCK (0 konumundayken
sürücü kap›s›n› açt›¤›n›zda görünür.

Fren destek sisteminin yokuﬂta kalk›ﬂ destek
sisteminde bir problem varsa görünür.

Aç›klama

G

Konta¤› LOCK (0 konumuna getiriniz, ard›ndan
anahtar› ç›kar›n›z.

G

Kontak anahtar›n› kontaktan ç›kar›n›z.

G

Sürekli yan›yor – Arac› bir servise kontrol
ettiriniz. Normal frenleme etkilenmez.
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fGöstergelerdi-Çok Amaçl› Bilgi Ekran› Uyar› ve Bilgi Mesajlar›*

Mesaj
Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç

Durum

Aç›klama

Park sensörü sisteminde bir problem varsa
görünür.

G

E¤er sensörlerin herhangi birinde problem varsa,
ilgili sensör ikaz lambas› k›rm›z› renkte yanar.

Arka görüﬂ kameras› bulunan modeller

G

Sensörün/sensörlerin etraf›ndaki alanda çamur,
buz, kar, vb. maddeler olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz. Alan› temizlemenize ra¤men ikaz
lambalar› yan›yorsa, sistemi bir servise kontrol
ettiriniz.

Gösterge Paneli

G

Arka görüﬂ kameras› bulunan modeller

Devam ediyor
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fGöstergelerdi-Çok Amaçl› Bilgi Ekran› Uyar› ve Bilgi Mesajlar›*

Mesaj
Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç

Gösterge Paneli

G

—

G

Motor çal›ﬂ›rken, motor ya¤ seviye sensöründe
bir problem oldu¤unda görünür.

G

Araç ayarlanan h›za ulaﬂt›¤›nda görünür. Alarm
için iki farkl› h›z ayarlayabilirsiniz.

G

Otomatik ayd›nlatma kontrol sisteminde* bir
problem varsa görünür.

—

G

* Tüm modellerde bulunmuyor

Motor çal›ﬂ›rken, motor ya¤› seviyesi düﬂük
oldu¤unda görünür.

G

Sürüﬂ esnas›nda görünüyor – Derhal
emniyetli bir yerde durunuz.
2 E¤er Düﬂük Ya¤ Seviyesi ‹kaz Lambas›*
Yanarsa S.405

—

100

Aç›klama

Durum

Kontak ON (w *1 konumundayken, d›ﬂ hava
s›cakl›¤› 3°C’nin alt›na düﬂerse bir defa görünür.

G

Arac› bir servise kontrol ettiriniz.

2 H›z alarm›n› ayarlamak için S.118

G

Sürüﬂ esnas›nda yan›yor – Lambalar› manuel
olarak yak›n›z ve arac› bir servise kontrol
ettiriniz.

G

Yol yüzeyinde buzlanma tehlikesi vard›r.
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fGöstergelerdi-Çok Amaçl› Bilgi Ekran› Uyar› ve Bilgi Mesajlar›*

Mesaj
Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç

Durum

Arka kap› aç›l›p kapat›ld›¤›nda görünür.
Arka emniyet kemerlerinden herhangi biri çözülüp
tak›ld›¤›nda görünür.

G

Y›kama suyu azald›¤›nda görünür.

2 Arka Emniyet Kemeri Hat›rlat›c›s› S.37

G

Gösterge Paneli

G

G

Aç›klama

Y›kama suyu doldurulmas›.
2 Cam Y›kama Suyunun Doldurulmas› S.344

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.

Devam ediyor
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fGöstergelerdi-Çok Amaçl› Bilgi Ekran› Uyar› ve Bilgi Mesajlar›*

Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller

Mesaj

Gösterge Paneli

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri

Avrupa,
Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç

Durum

G

G

Uzaktan kumanday› arac›n içine ald›¤›n›zda ve
kap›y› kapatt›¤›n›zda kaybolur.
2 Uzaktan Kumanda Hat›rlat›c›s› S.151

G

—

102

Güç modu aç›k, uzaktan kumanda arac›n içinde
de¤ileken kap›y› kapatt›¤›n›zda görünür.

Aç›klama

* Tüm modellerde bulunmuyor

Uzaktan kumandan›n pilleri zay›flad›¤›nda
görünür.

G

Pili en k›sa sürede de¤iﬂtiriniz.
2 Uzaktan Kumanda* S.377

G

Sürücü kap›s›n›n kilidini aç›p, kap›y› açt›¤›n›zda
görünür.

2 Motorun Çal›ﬂt›r›lmas› S.267

G

TO START ENGINE (MOTORU ÇALIﬁTIRMAK
‹Ç‹N) mesaj›n›n görünmesinin ard›ndan üç
saniyeli¤ine belirir.

2 Motorun Çal›ﬂt›r›lmas› S.267
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fGöstergelerdi-Çok Amaçl› Bilgi Ekran› Uyar› ve Bilgi Mesajlar›*

Mesaj
Avrupa, Türkiye
ve Rusya
modelleri

Durum

Avrupa, Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç

G

G

Direksiyon simidi kilitlendi¤inde görünür.

Vites kolu (P konumunda de¤ilken, motoru stop
etmek için MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine
basarsan›z görünür.

G

G

Güç modu ACCESSORY konumunda oldu¤unda
görünür.

G

Güç modu ACCESSORY modundayken, sürücü
kap›s› aç›ld›ktan sonra görünür.

G

Uzaktan kumandan›n pili motoru
çal›ﬂt›ramayacak kadar zay›fsa veya motoru
çal›ﬂt›r›rken anahtar yan›n›zda de¤ilse görünür.
Alt› defa bip sesi duyulur.

MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine
basmanm›z›n ard›ndan direksiyon simidini sa¤a
ve sola çeviriniz.
Vites kolunu (P konumuna getirmenizin
ard›ndan MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine iki
kere bas›n›z.

Gösterge Paneli

G

Aç›klama

—

G

Güç modunu VEHICLE OFF (ARAÇ KAPALI)
(K‹L‹TL‹) moduna getirmek için aya¤›n›z› fren
pedal›ndan (otomatik ﬂanz›man) veya debriyaj
pedal›ndan (düz ﬂanz›man) çekerek MOTOR
MARﬁ/STOP dü¤mesine iki kez bas›n›z.
2 Uzaktan Kumandan›n Pili Zay›fsa S.395

Devam ediyor
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fGöstergelerdi-Çok Amaçl› Bilgi Ekran› Uyar› ve Bilgi Mesajlar›*

Mesaj
Avrupa, Türkiye
ve Rusya
modelleri
Gösterge Paneli

104

Durum

Avrupa, Türkiye
ve Rusya
modelleri hariç
G

Marﬂ sisteminde bir problem varsa yanar.

Aç›klama

G

Geçici bir tedbir olarak, fren pedal›na basarken
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine bas›p 15
saniye süreyle bas›l› tutunuz.
Arac› bir servise kontrol ettiriniz.
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fGöstergelerdi-Çok Amaçl› Bilgi Ekran› Uyar› ve Bilgi Mesajlar›*

Servis hat›rlatma sistemi bulunan modeller

Mesaj

Durum

Avrupa ve
Türkiye
modelleri hariç

G

—

Herhangi bir servis iﬂleminin 30 günden veya
toplam tahmini yaklaﬂ›k 30 güne karﬂ›l›k gelen
sürüﬂ mesafesinden daha k›sa sürede yap›lmas›
gerekti¤inde görünür.

Aç›klama

G

G

Kalan mesafe her 10 kilometrede geriye do¤ru
say›lacakt›r.
Kalan gün say›s›, her gün geriye do¤ru
say›lacakt›r.

Gösterge Paneli

Avrupa ve
Türkiye
modelleri

2 Servis Uyar› Sistemi* S.319
G

—

G

—

* Tüm modellerde bulunmuyor

Herhangi bir servis iﬂleminin 10 günden veya
toplam tahmini yaklaﬂ›k 10 güne karﬂ›l›k gelen
sürüﬂ mesafesinden daha k›sa sürede yap›lmas›
gerekti¤inde görünür.

G

Kalan mesafe veya zaman 0’a ulaﬂt›¤› halde
belirtilen bak›m iﬂlemi henüz yap›lmad›¤›nda
görünür.

G

Belirtilen bak›m› en k›sa zamanda yap›n›z.
2 Servis Uyar› Sistemi* S.319

Arac›n›z gerekli bak›m noktas›n› geçmiﬂtir.
Servis iﬂlemini derhal yapt›r›n›z ve servis
uyar›s›n› s›f›rlad›¤›n›zdan emin olunuz.
2 Servis Uyar› Sistemi* S.319
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Göstergeler ve Ekranlar
Göstergeler
Göstergeler aras›nda kilometre saati, takometre, yak›t göstergesi ve ilgili ikaz lambalar›
bulunur. Kontak anahtar› ON (w *1 konumuna getirildi¤inde görünürler.

I Kilometre Saati
Sürüﬂ h›z›n› km/s cinsinden gösterir.
Gösterge Paneli

I Yak›t Göstergesi
Yak›t deposunda kalan yak›t miktar›n› gösterir.

D‹KKAT

Dakikadaki motor devrini gösterir.

Gösterge okumas› (0 veya E ’ye gelmeden yak›t
almal›s›n›z.
Depoyu s›f›rlamaya çal›ﬂmak motorun tekleme yapmas›na ve katalitik konvertörün hasar görmesine neden
olabilir.

I Anl›k Yak›t Ekonomisi Göstergesi

Kalan gerçek yak›t miktar› yak›t göstergesinin
gösterdi¤inden farkl› olabilir.

I Takometre

Tüketilen anl›k yak›t miktar›n› bir çubuk grafik olarak l/100 km veya km/l cinsinden
gösterir.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR
MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
106

1 Yak›t Göstergesi
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fGöstergeler ve Ekranlar dBilgi Ekran›*

Bilgi Ekran›*
1 Ekran›n De¤iﬂtirilmesi

Bilgiler, mesafe ölçer, günlük mesafe ölçer ve di¤er göstergeleri görüntüler.

dü¤mesine her bas›ﬂ›n›zda bilgi ekran› aﬂa¤›daki
ﬂekilde de¤iﬂir:

I Ekran›n De¤iﬂmesi
Ekran› de¤iﬂtirmek için

Ortalama Yak›t A
Günlük Mesafe Ölçer A, Mesafe Ölçer

(Seçme/S›f›rlama) dü¤mesine bas›n›z.

Gösterge Paneli

Ortalama Yak›t B
Günlük Mesafe Ölçer B, Mesafe Ölçer

Yak›tla gidilecek mesafe
Günlük Mesafe Ölçer A, Mesafe Ölçer

I Mesafe Ölçer
Arac›n›z›n bugüne kadar kat etti¤i toplam kilometreyi gösterir.
1 Günlük Mesafe Ölçer

I Günlük Mesafe Ölçer
Son s›f›rlamadan bu yana kat edilen toplam kilometreyi gösterir. Ölçer A ve B iki ayr›
yolculu¤u ölçmek için kullan›labilir.

dü¤mesine basarak mesafe ölçer A ile B aras›nda
geçiﬂ yap›n›z.

I Günlük mesafe ölçerin s›f›rlanmas›
Günlük mesafe ölçeri s›f›rlamak için, görüntüleyiniz, ard›ndan
Günlük mesafe ölçer 0.0’a s›f›rlan›r.

dü¤mesine bas›n›z.

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fGöstergeler ve Ekranlar dBilgi Ekran›*

I Anl›k Yak›t Ekonomisi Göstergesi
Her bir günlük mesafe ölçerin tahmini ortalama yak›t ekonomisini l/100 km veya km/l
cinsinden gösterir. Bu ekran ayarlanan aral›klarla güncellenir. Bir günlük mesafe ölçer
s›f›rland›¤›nda, ortalama yak›t ekonomisi de s›f›rlan›r.

Gösterge Paneli
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I Kalan Yak›tla Gidilebilecek Mesafe
Depoda kalan yak›tla gidebilece¤iniz tahmini mesafeyi gösterir. Bu mesafe, geçmiﬂte
yapm›ﬂ oldu¤unuz yolculuklar›n›zdaki yak›t ekonomisi baz al›narak tahmin edilir.
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i-Çok Amaçl› Bilgi Ekran›*
i-Çok amaçl› bilgi ekran›, mesafe ölçer, günlük mesafe ölçer, d›ﬂ s›cakl›k göstergesi ve
di¤er göstergeleri görüntüler.
Uyar›lar ve di¤er yard›mc› bilgiler gibi önemli mesajlar› da görüntüler.

I Ekran›n De¤iﬂmesi

Yak›t tüketim ekran›ndaki gösterilen ö¤eyi de¤iﬂtirmek
için:
1. Ö¤e yan›p sönene kadar
dü¤meye bas›n›z ve
bas›l› tutunuz.
2. Yaklaﬂ›k 6 saniye ö¤e yan›p sönerken görüntülemek
istedi¤iniz ö¤e seçmek için
dü¤meye bas›n›z.
Süre bitti¤inde ekran sabitlenir.

(ekran/bilgi) dü¤mesine bas›n›z.

Gösterge Paneli

Ekran› de¤iﬂtirmek için

1 Ekran›n De¤iﬂmesi

7.0
322
23°C

002300 km

23°C

002300 km

Müzik/HFT * ekran›
7.0
322
23°C

002300 km

Yak›tla gidilecek
mesafe
23°C

Display/
Information
(Ekran/Bilgi)
Dü¤mesi

60
23°C

002300 km

Yak›t Tüketimi

dü¤mesine
bas›n›z.
dü¤mesine
bas›l› tutunuz.

002300 km

Tam ekran analog
saat/Duvarka¤›d›

1h 30m
23°C

002300 km

Geçen Süre

23°C

002300 km

Siyah ekran

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Günlük mesafe ölçer
Ekran› de¤iﬂtirmek için

Gösterge Paneli

23°C

(Seçme/S›f›rlama) dü¤mesine bas›n›z.

7.0

7.0

322

322

002300 km

23°C

A

123.4 km

Mesafe Ölçer
D›ﬂ s›cakl›k

8.4

B

322
23°C

Günlük mesafe
ölçer A

B

12.3 km

Günlük mesafe
ölçer B

SEL/RESET
Dü¤mesi

I Mesafe Ölçer
Arac›n›z›n kat etti¤i toplam mesafeyi gösterir.

I Günlük Mesafe Ölçer
Son s›f›rlamadan bu yana kat edilen toplam kilometreyi gösterir. Mesafe ölçer A ve B iki
farkl› yolculu¤u ölçmek için kullan›labilir.

110

1 Günlük Mesafe Ölçer
dü¤mesine basarak veya i-çok amaçl› bilgi
ekran›ndaki de¤iﬂtirilebilir özellikleri kullanarak günlük
mesafe ölçer A ile B aras›nda geçiﬂ yap›n›z.
2 De¤iﬂtirilebilir Özellikler S.113
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I Bir günlük mesafe ölçerin s›f›rlanmas›
Bir günlük mesafe ölçeri s›f›rlamak için, görüntüleyiniz, ard›ndan
Günlük mesafe ölçer 0.0’a s›f›rlan›r.

dü¤mesine bas›n›z.

1 Ortalama Yak›t Ekonomisi

I Ortalama Yak›t Ekonomisi

Yak›t al›rken, isterseniz Günlük mesafe ölçer A’y›
isterseniz de yak›t ekonomisi A’y› s›f›rlayabilirsiniz.
2 De¤iﬂtirilebilir Özellikler S.113
2 Ekran›n De¤iﬂmesi S.109
1 Kalan Yak›tla Gidilebilecek Mesfa

I Kalan Yak›tla Gidilebilecek Mesafe
Depoda kalan yak›tla gidebilece¤iniz tahmini mesafeyi gösterir. Mesafe, önceki
yolculuklar›n›zdaki ortalama yak›t tüketiminizden yola ç›k›larak tahmin edilir.

I Geçen Zaman

Yak›t tüketimi ekran›nda görüntülenecek parametreyi
seçebilirsiniz. Kalan yak›tla gidilebilecek mesafe, geçen
zaman veya ortalama h›z seçilebilir.
2 De¤iﬂtirilebilir Özellikler S.113
2 Ekran›n De¤iﬂmesi S.109

Gösterge Paneli

Her bir günlük mesafe ölçerin tahmini ortalama yak›t ekonomisini l/100 km veya km/l
cinsinden gösterir. Ekran belirlenen aral›klarla güncellenir. Bir günlük mesafe ölçer
s›f›rland›¤›nda, ortalama yak›t ekonomisi de s›f›rlan›r.

Günlük mesafe ölçer A veya B’nin en son s›f›rland›¤› zamandan bu yana geçen zaman›
gösterir.

I Ortalama H›z
Günlük mesafe ölçer A veya B’nin en son s›f›rland›¤› zamandan bu yana olan ortalama
h›z› km/s cinsinden gösterir.

Devam ediyor
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I D›ﬂ S›cakl›k
D›ﬂ s›cakl›¤› Celsius cinsinden gösterir.
Kontak anahtar›n› ON (w *1 konumuna getirdi¤inizde d›ﬂ hava s›cakl›¤› 3°C’nin
alt›ndaysa, d›ﬂ s›cakl›k gösterge lambas› on saniye boyunca yan›p söner.

Gösterge Paneli

I D›ﬂ s›cakl›k ekran›n›n ayarlanmas›
S›cakl›k okumas› yanl›ﬂ gibi görünüyorsa, s›cakl›k okumas›n› en fazla ±3°C de¤erinde
ayarlay›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
112

1 D›ﬂ S›cakl›k
S›cakl›k sensörü ön tamponda yer al›r.
Araç h›z› 30 km/s’den daha düﬂük oldu¤unda yoldan
kaynaklanan ›s› ve di¤er araçlardan ç›kan egzoz gaz›
s›cakl›k okumas›n› etkileyebilir.
S›cakl›k okumas›n›n stabilize edilmesinin ard›ndan
ekran›n güncellenmesi birkaç dakikay› bulabilir.
S›cakl›¤› düzeltmek için i-çok amaçl› bilgi ekran›n›n
de¤iﬂtirilebilir özelliklerini kullan›n›z.
2 De¤iﬂtirilebilir Özellikler S.111
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1 De¤iﬂtirilebilir Özellikler

I De¤iﬂtirilebilir Özellikler
Belli özellikleri de¤iﬂtirmek için i-çok amaçl› bilgi ekran›n› kullan›n›z.

Ayarlar› de¤iﬂtirdi¤inizde:
Otomatik ﬂanz›manl› modeller

(P konumuna al›n›z.
Düz ﬁanz›manl› modeller

El frenini çekiniz.

SOURCE Dü¤mesi
Seçiminizi etkinleﬂtirmek için
bas›n›z.

(+ Dü¤mesi
Yukar› kayd›rmak için bas›n›z.
.
Dü¤mesi
Önceki ekrana geri gitmek için
bas›n›z.

(- Dü¤mesi
Aﬂa¤› kayd›rmak için bas›n›z.

Gösterge Paneli

I De¤iﬂtirme
Kontak ON (w *1 konumunda ve araç tamamen duruyorken MENU (Menü) dü¤mesine
basarak Vehicle Menu (Araç Menüsü) ekran›n› seçiniz. Customize settings (Ayarlar›
de¤iﬂtir) ö¤esini seçip, ard›ndan SOURCE dü¤mesine bas›n›z.

Di¤er özellikleri de¤iﬂtirmek için (+ / (- dü¤mesini
kullan›n›z.
2 De¤iﬂtirilebilir seçeneklerin listesi S.118
2 Duvar ka¤›tlar›n›n de¤iﬂtirilmesi örne¤i* S.123

Dü¤mesi
Bir sonraki ekrana gitmek için
bas›n›z.

SOURCE

MENU

MENÜ Dü¤mesi
Araç Menüsüne gitmek için
bas›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Özelleﬂtirme ak›ﬂ›
MENU (Menü) dü¤mesine bas›n›z.

1 De¤iﬂtirilebilir Özellikler
MENU dü¤mesine basarak özelleﬂtirme ekran›ndan
istedi¤iniz zaman ç›kabilirsiniz.

Araç Menüsü
Vehicle
Menu
Araç Bilgisi*1
Arka emniyet kemeri bilgisi

Gösterge Paneli

Bak›m Bilgisi
Mesafe Ölçer/Günlük Mesafe ölçer
Günlük
MesafeReset
Ölçerin S›f›rlanmas›
Trip
Meter

Select
Trip/Odometer
Günlük Mesafe
Ölçeri/Mesafe
Yol Bilgisayar›n› Seçiniz*

Ölçeri Seçiniz
Yak›tla Gidilecek Mesafe
Range

Geçen Zaman

Average
Speed
Ortalama H›z

*1: Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri
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Saati Ayarlay›n›z

Gösterge Paneli

H›z Alarm›*1
H›z alarm› 1 Aç›k/Kapal›

H›z alarm› 1 h›z ayar›
H›z alarm› 2 Aç›k/Kapal›

H›z alarm› 2 h›z ayar›

*1: Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri
Devam ediyor
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‹ptal

Lastik Havas› ‹nik Uyar› Sistemi*2
Baﬂlatma

Gösterge Paneli

Duvarka¤›d› seçiniz*2

De¤iﬂtirilebilir ayarlar

Duvarka¤›d› indiriniz*2
Duvarka¤›d›n› siliniz*2
Ekran Ayar›

Görüntülenecek günlük mesafe ölçer parametresi*3
Aç›l›ﬂ Ekran›
Renk Temas›
Uyar› aç›klamas›*1
Dil Seçimi

D›ﬂ S›cakl›¤› Ayarlama Ekran

Mesafe Ölçer A S›f›rlama
Yol Bilgisayar› Ayar›
Mesafe Ölçer B S›f›rlama

Yak›t Verimlili¤i Arka Iﬂ›¤›

*1: Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri
*2: Tüm modellerde bulunmuyor
*3: Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri hariç
116
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Anahtars›z Giriﬂ Bip Sesi Seviyesi

Anahtars›z Giriﬂ Ayar›*1

‹ç Ayd›nlatma Kararma Süresi

Ayd›nlatma Ayar›*2

Far Otomatik Kapanma Zamanlay›c›s›

3

Gösterge Paneli

Anahtars›z Giriﬂ Bip Sesi

Otomatik Ayd›nlatma Hassasiyeti*3
Otomatik Kap› Kilidi

Otomatik Kap› Açma
Kap› Ayar›*2
Uzaktan Kumanda Kilidi Al›nd›s›

Güvenlik Yeniden Kilitleme Zamanlay›c›s›

Tümünü Varsay›lan Ayarlara Geri Döndür

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip Avrupa ve Türkiye modelleri hariç
*2: Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri hariç
*3: Tüm modellerde bulunmuyor
Devam ediyor
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I De¤iﬂtirilebilir seçeneklerin listesi
Ayar Grubu

De¤iﬂtirilebilir Özellikler
Arka emniyet kemeri bilgisi

Aç›klama

Seçilebilir ayarlar

—

—

1

Araç Bilgisi*
Gösterge Paneli

Bak›m Bilgisi
Mesafe Ölçer/
S›f›rlanabilir
Mesafe Ölçer

Servis uyar›s›n› s›f›rlay›n›z.

Günlük Mesafe Ölçerin S›f›rlanmas› Günlük mesafe ölçeri s›f›rlay›n›z.

Hay›r/Evet
Günlük mesafe ölçer A/
Günlük mesafe ölçer B

Mesafe ölçer, günlük mesafe ölçer A ve günlük
mesafe ölçer B aras›nda geçiﬂ yapar

Mesafe ölçer*2/Günlük mesafe
ölçer A/Günlük mesafe ölçer B

Yol bilgisayar›n›*1 Seçiniz

Ortalama yak›t ekonomisi ile birlikte görüntülenecek
bir madde seçiniz.

Kalan yak›tla gidilebilecek
mesafe*2/Geçen zaman/
Ortalama h›z

Saati Ayarlay›n›z*

Saat ekran›n› 12 saat veya 24 saat format›na göre
ayarlay›p saati ayarlay›n›z.

12 s*2/24 s

Günlük Mesafe Ölçeri/Mesafe
Ölçeri Seçiniz

H›z alarm› 1 Aç›k/Kapal›*2

H›z Alarm›*1

H›z alarm› ayar›

H›z alarm›n› ayarlay›n›z ve h›z alarm› ayar›n›
de¤iﬂtiriniz.

H›z alarm› 1 h›z ayar›
(50 km/s*2)
H›z alarm› 2 Aç›k/Kapal›*2
H›z alarm› 2 h›z ayar›
(80 km/s*2)

De¤iﬂtirilebilir
ayarlar

Lastik Havas› ‹nik Uyar›
Sistemi*3

*1: Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri
*2: Varsay›lan Ayar
*3: Avrupa ve Türkiye modelleri
118
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Ayar Grubu

Ekran
Ayar›

Aç›klama

Seçilebilir ayarlar
2

Duvarka¤›d›
seçiniz*4

Tam ekran analog saati veya duvarka¤›d›n› seçiniz.

Duvarka¤›d›
indiriniz*4

Yeni duvarka¤›d› için bir görüntü dosyas› indiriniz.

Duvarka¤›d›n›
siliniz*4

Bir duvarka¤›d› için bir görüntü dosyas› siliniz.

Görüntü 1/Görüntü 2/Görüntü 3

Görüntülenecek
günlük mesafe ölçer
parametresi*5

Yak›t ekonomisi ile birlikte görüntülenecek bir madde
seçiniz.

Kalan yak›tla gidilebilecek mesafe*2
/Geçen zaman/Ortalama h›z

Aç›l›ﬂ Ekran›

Konta¤› ON (w *1 konumuna getirdi¤inizde aç›l›ﬂ
ekran›n›n gelip gelmeyece¤ini seçiniz.

Aç›k*2/Kapal›

Renk Temas›

Ekran›n rengini de¤iﬂtirir

Mavi*2/K›rm›z›/Sar›/Gri

Anahtars›z Çal›ﬂt›rma
K›lavuz Ekranlar›*4

Koﬂullar güç modunu de¤iﬂtirmeyi karﬂ›lad›¤›nda
anahtars›z çal›ﬂt›rma k›lavuzunu görüntüler.

Aç›k*2/Kapal›

Uyar›
Aç›klamas›*1

Uyar› mesaj›n›n görüntülenip görüntülenmeyece¤ine
dair ayar› de¤iﬂtirir.

Aç›k/Kapal›*2

Saat* , Görüntü 1/Görüntü
2/Görüntü 3
Üç görüntü saklanabilir.
2 Duvarka¤›tlar›n›n USB’den
al›nmas› S.123

Gösterge Paneli

De¤iﬂtirilebilir
ayarlar

De¤iﬂtirilebilir Özellikler

‹ngilizce*2/Frans›zca/‹spanyolca
Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri

Görüntülenen dili de¤iﬂtirir.
Dil Seçimi

‹ngilizce*2/Almanca/‹talyanca/
Frans›zca/‹spanyolca/Portekizce/
Hollandaca/Danca/‹sveçce/
Norveçce/Fince/Rusça

*1: Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri
*2: Varsay›lan Ayar
*3: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
*4: Tüm modellerde bulunmuyor
*5: Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri hariç

Devam ediyor
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Ayar Grubu

De¤iﬂtirilebilir Özellikler

Gösterge Paneli

Yol
Bilgisayar›
Ayar›
De¤iﬂtirilebilir
ayarlar

Anahtars›z
Giriﬂ
Ayar›*1

Aç›klama

D›ﬂ S›c. Ekran›n›
Ayarlama

S›cakl›k okumas›n› birkaç derece ayarlay›n›z.

-3°C ~ ±0°C*2 ~ +3°C

Mesafe Ölçer
A S›f›rlama

Günlük mesafe ölçer A, ortalama yak›t ekonomisi A,
ortalama h›z A ve geçen süre A’n›n hesaplanmas›
ayar›n› de¤iﬂtirir.

Yak›t alma/Kontak kapal›/Manuel
sadece*2

Mesafe Ölçer
B S›f›rlama

Günlük mesafe ölçer B, ortalama yak›t ekonomisi B,
ortalama h›z B ve geçen süre B’nin hesaplanmas›
ayar›n› de¤iﬂtirir.

Yak›t alma/Kontak kapal›/Manuel
sadece*2

Yak›t Verimlili¤i
Arka Iﬂ›¤›

Ortam göstergesi özelli¤ini aç›p kapat›r.

Aç›k*2/Kapal›

Anahtars›z Giriﬂ
Bip Sesi
Seviyesi

Ön kap› kollar›ndan herhangi birini tuttu¤unuzda bip
sesi seviyesini de¤iﬂtirir.

Yüksek*2/Düﬂük

Anahtars›z Giriﬂ
Bip Sesi

Ön kap› kollar›ndan herhangi birini tuttu¤unuzda bip
sesinin ç›k›p ç›kmayaca¤›n› ayarlar.

Aç›k*2/Kapal›

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip Avrupa ve Türkiye modelleri hariç
*2: Varsay›lan Ayar
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Ayar Grubu

De¤iﬂtirilebilir Özellikler
‹ç Ayd›nlatma
Kararma Süresi
Far Otomatik
Ayd›nlatma
Kapanma
1
Ayar›*
Zamanlay›c›s›
Otomatik Ayd›nlatma Hassasiyeti*3

Seçilebilir ayarlar

Kap›lar› kapatman›z›n ard›ndan iç lambalar›n yan›k
kalma süresini de¤iﬂtirir.

60san/30san*2/15san

Sürücü kap›s›n› kapatman›z›n ard›ndan d›ﬂ
lambalar›n yan›k kalma süresini de¤iﬂtirir.

60san/30san/15san*2/0san

Farlar›n yanma zamanlamas›n› de¤iﬂtirir.

Maks/Yüksek/Orta*2/Düﬂük/Min

Gösterge Paneli

De¤iﬂtirilebilir
ayarlar

Aç›klama

*1: Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri hariç
*2: Varsay›lan Ayar
*3: Tüm modellerde bulunmuyor

Devam ediyor
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Ayar Grubu

De¤iﬂtirilebilir Özellikler

Gösterge Paneli

Kap›
Ayar›*1
De¤iﬂtirilebilir
ayarlar

Aç›klama

Seçilebilir ayarlar

Otomatik Kap›
Kilitleme

Otomatik kilitleme özelli¤ine yönelik ayarlar› de¤iﬂtirir.

Kapal›/Araç H›z›na Göre*2/ (P
konumundan ç›kma

Otomatik Kap›
Açma

Kap›lar›n otomatik olarak aç›lmas›na yönelik ayar›
de¤iﬂtirir.

Kapal›/ (P konumuna al›n›z*3/
Kontak Kapal›*4

Uzaktan
Kumanda Kilidi
Al›nd›s›

K‹L‹TLEME/K‹L‹T AÇMA – D›ﬂ lambalar yan›p söner.
K‹L‹TLEME (2. basma) – Bip sesi duyulur*5

Aç›k*2/Kapal›

Güvenlik Yeniden Herhangi bir kap›y› açmadan arac›n kilitlerini
Kilitleme
açt›¤›n›zda kap›lar›n yeniden kilitlenmesi ve alarm
Zamanlay›c›s›
sisteminin ayarlanmas› için gereken süreyi de¤iﬂtirir.

90san/60san/30san*2
‹ptal

Tümünü Varsay›lan
Ayarlara Geri Döndür

*1: Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri hariç
*2: Varsay›lan Ayar
*3: Otomatik ﬂanz›man için Varsay›lan Ayar
*4: Düz ﬂanz›man için Varsay›lan Ayar
*5: Kore modelleri
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‹ptal eder/De¤iﬂtirilen tüm ayarlar› varsay›lan ayarlara
geri döndürür.

Tümünü Varsay›lan Ayarlara
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I Duvarka¤›tlar›n›n de¤iﬂtirilmesi örne¤i*
Ekran görüntüsünü saatten duvarka¤›d›na de¤iﬂtirebilirsiniz.

1 De¤iﬂtirilebilir Özellikler
G

G

G

23°C

002300 km

23°C

002300 km

G
G

Gösterge Paneli

G

Duvarka¤›d› dosyalar›n› indirirken, görüntü USB flaﬂ
belle¤in kök dizininde olmal›d›r. Klasör içindeki
görüntüler indirilemez.
‹ndirilebilmesi için görüntünün dosya format› BMP
(bmp) veya JPEG (jpg) olmal›d›r.
Her bir dosya için büyüklük limiti 2 MB’dir.
Maksimum görüntü büyüklü¤ü 1.920 x 936 pikseldir.
E¤er görüntünün büyüklü¤ü 480 x 234 pikselden
daha küçükse, görüntü ekran›n ortas›nda, aç›kta
kalan alanlar siyah görünecek ﬂekilde görüntülenir.
Seçilebilecek olan dosyalar›n say›s› en fazla 255’tir.
Dosya isminde en fazla 64 karakter görüntülenebilir.

Duvarka¤›tlar›n›n USB’den indirilmesi
USB flaﬂ bellekten duvarka¤›d› olarak tek seferde en fazla üç görüntü alabilirsiniz.
Customize Settings (De¤iﬂtirilebilir Ayarlar) menüsünden Import Wallpaper
(Duvarka¤›d› ‹ndir) ö¤esini seçiniz ve bir görüntü saklamak için USB belle¤i düzgün
ﬂekilde ba¤lay›n›z.
1. USB flaﬂ belle¤i adaptör kablosuna
ba¤lay›n›z.
2 USB Adaptör Kablosu* S.197

2. MENU (Menü) dü¤mesine bas›n›z.
3. (+ / (- dü¤meleri ile Customize Settings
(De¤iﬂtirilebilir Ayarlar) ö¤esini seçiniz,
ard›ndan SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
4. (+ / (- dü¤meleri ile Display Setup (Ekran
Ayar›) ö¤esini seçiniz, ard›ndan SOURCE
dü¤mesine bas›n›z.

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fGöstergeler ve Ekranlar di-Çok Amaçl› Bilgi Ekran›*

5. (+ / (- dü¤meleri ile Import Wallpaper
(Duvarka¤›d› ‹ndir) ö¤esini seçiniz, ard›ndan
SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
u Dosya isimleri ekranda görüntülenir.

Gösterge Paneli

6. Saklamak istedi¤iniz dosyan›n ad› ekran›n
ortas›nda belirene kadar (- dü¤mesine
bas›n›z, ard›ndan SOURCE dü¤mesine
bas›n›z.

7. ‹ndirilen verinin ön izlemesi görüntülenir.
E¤er tamamsa SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
8. Görüntü dosyas›n› kaydetmek için SOURCE
dü¤mesine bas›n›z.
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fGöstergeler ve Ekranlar di-Çok Amaçl› Bilgi Ekran›*

9. (+ / (- dü¤mesi ile görüntü dosyas›n›
saklamak istedi¤iniz yeri seçiniz, ard›ndan
SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
10.Özelleﬂtirme ekran›ndan ç›kmak için MENU
dü¤mesine bas›n›z.
Gösterge Paneli

Devam ediyor
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fGöstergeler ve Ekranlar di-Çok Amaçl› Bilgi Ekran›*

Bir duvarka¤›d› seçmek

Gösterge Paneli

1. MENU (Menü) dü¤mesine bas›n›z.
2. (+ / (- dü¤meleri ile Customize Settings
(De¤iﬂtirilebilir Ayarlar) ö¤esini seçiniz,
ard›ndan SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
3. (+ / (- dü¤meleri ile Display Setup
(Ekran Ayar›) ö¤esini seçiniz, ard›ndan
SOURCE (Kaynak) dü¤mesine bas›n›z.
4. (+ / (- dü¤meleri ile Select Wallpaper
(Duvarka¤›d› Seçiniz) ö¤esini seçiniz,
ard›ndan SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
5. (+ / (- dü¤meleri ile istedi¤iniz görüntü
dosyas›n› seçiniz, ard›ndan SOURCE
dü¤mesine bas›n›z.
u Kayd›rma durduruldu¤unda, küçük resim
görüntülenir.
6. Özelleﬂtirme ekran›ndan ç›kmak için MENU
dü¤mesine bas›n›z.
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Kumandalar
Bu bölüm sürüﬂ esnas›nda gereken çeﬂitli kumandalar› nas›l kullanaca¤›n›z› aç›klar.

Saatin Ayarlanmas› ........................................128
Kap›lar›n Kilitlenmesi ve Aç›lmas›
Anahtar Tipleri ve ‹ﬂlevleri ...........................130
Kap›lar›n D›ﬂar›dan Kilitlenmesi/Aç›lmas›....133
Kap›lar›n ‹çeriden Kilitlenmesi/Aç›lmas›.......138
Çocuk Kilitleri ...............................................139
Otomatik Kap› Kilitleme/Açma*....................140
Bagaj›n Aç›lmas› ve Kapat›lmas› ..................141
Güvenlik Sistemi ............................................144
‹mmobilizer Sistemi......................................144
Güvenlik Sistemi Alarm›* .............................144
Camlar›n Aç›lmas› ve Kapat›lmas›................146
Aç›l›r Tavan›n Aç›lmas› ve Kapat›lmas›* ......148

* Tüm modellerde bulunmuyor

Direksiyon Simidinin Etraf›ndaki Kumanda
Dü¤meleri
Kontak..........................................................149
ENGINE START/STOP (Motor Marﬂ/Stop)
Dü¤mesi* .................................................150
Kontak ve Güç Modu Karﬂ›laﬂt›rmas› ..........152
Sinyaller .......................................................153
Lamba Dü¤meleri ........................................153
Sis Lambalar›* .............................................156
Far Ayarlay›c›* .............................................158
Gündüz Seyir Lambalar›* ............................159
Silecekler ve Y›kama ...................................160
Parlakl›k Kontrolü.........................................163
Arka Rezistans/Is›tmal› Yan Ayna*
Dü¤mesi ..................................................164
Direksiyonun Ayarlanmas› ...........................165

Aynalar›n Ayarlanmas›...................................166
Dikiz Aynas› .................................................166
Elektrikli Yan Aynalar ...................................166
Koltuklar›n Ayarlanmas› ................................167
Koltuk Pozisyonlar›n›n Ayarlanmas› ............167
‹ç Lambalar/‹ç Konfor Parçalar› ....................175
‹ç Lambalar ..................................................175
‹ç Konfor Parçalar› .......................................176
Is›tma ve So¤utma* ........................................184
Hava Kanallar›n›n, Kaloriferin ve
Kliman›n kullan›lmas›* .............................184
Klima Kontrol Sistemi* ..................................191
Otomatik Klima Kontrolünün Kullan›lmas› ...191
Otomatik Klima Kontrol Sensörleri...............194
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Saatin Ayarlanmas›
Saat
1 Saat

Bilgi ekran›na sahip modeller

Saat ekran›nda, kontak ON (w
ayarlayabilirsiniz.

Kumandalar

128

CLOCK Dü¤mesi

*1

konumundayken CLOCK (SAAT) dü¤mesi ile zaman›
1. Saat ayarlama modu ekran›na gitmek için
CLOCK dü¤mesine bas›n›z.
2. Saati ayarlamak için CLOCK dü¤mesini
çeviriniz.
3. CLOCK dü¤mesine bas›n›z. Ekran dakika
ayar›na geçer.
4. Dakikay› ayarlamak için CLOCK dü¤mesini
çeviriniz.
5. Saat ayar›n› tamamlamak için CLOCK
dü¤mesine bas›n›z.

Zaman›, araç hareket halindeyken ayarlayamazs›n›z.
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fSaatin Ayarlanmas› dSaat

1 Saat

i-Çok amaçl› bilgi ekran›na sahip modeller

Saat ekran›nda, kontak ON (w konumundayken zaman› ayarlayabilirsiniz.
1. MENU (Menü) dü¤mesine bas›n›z.
2. (+ / (- dü¤meleri ile Adjust Clock (Saati Ayarla) ö¤esini seçiniz, ard›ndan
SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
*1

6.

Kumandalar

3. Ayar› 12 H (12 Saat) ile 24 H (24 Saat)
aras›nda de¤iﬂtirmek için (+ / (dü¤mesine bas›n›z.
4.
dü¤mesiyle saati ve dakikay›
/
seçiniz.
5. Say›lar› azaltmak veya art›rmak için
(+ / (- dü¤mesini kullan›n›z.

Zaman›, araç hareket halindeyken ayarlayamazs›n›z.

dü¤mesiyle Set (Ayarla) ö¤esini seçiniz, ard›ndan seçiminize girmek için
/
SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
u Ekran Adjust Clock (Saati Ayarla) ekran›na geri dönecektir.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
129
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Kap›lar›n Kilitlenmesi ve Aç›lmas›
Anahtar Tipleri ve ‹ﬂlevleri
1 Anahtar Tipleri ve ‹ﬂlevleri

Bu araç aﬂa¤›daki anahtarlar birlikte gelir:

Anahtarlar›n hepsi immobilizer sistemine sahiptir.
‹mmobilizer sistemi araç h›rs›zl›¤›na karﬂ› korumaya
yard›mc› olur.
2 ‹mmobilizer Sistemi S. 144

I Ana Anahtarlar

Kumandalar

Kontak Anahtarlar›*

Uzaktan Kumandal›
Kontak Anahtar›*

Katlanabilir
Ana Anahtarlar*

Uzaktan Kumanda*

Anahtarlar› motoru çal›ﬂt›rmak ve stop etmek ve kap›lar› kilitleyip açmak için kullan›n›z.
Ayr›ca uzaktan kumanday› kap›lar› kilitleyip açmak ve bagaj› açmak için de
kullanabilirsiniz.

130

* Tüm modellerde bulunmuyor

Anahtarlar hassas elektronik düzenekler içerir.
Elektronik düzeneklerin zarar görmesini önlemek için
aﬂa¤›daki önerilere s›k› s›k›ya uyunuz.
G Anahtarlar› direk güneﬂ ›ﬂ›¤› alan veya yüksek
s›cakl›¤a ya da yüksek neme maruz kalan yerlere
koymay›n›z.
G Anahtarlar› düﬂürmemeye ve üzerleri ne a¤›r
nesneler koymamaya dikkat ediniz.
G Anahtarlar› s›v›lardan uzak tutunuz.
G Pillerini de¤iﬂtiriyor olman›n haricinde anahtarlar›
ay›rmay›n›z.
E¤er anahtarlar›n içindeki devreler zarar görürse, motor
çal›ﬂmayabilir ve uzaktan kumanda ya da anahtars›z
giriﬂ sistemi çal›ﬂmayabilir.
Anahtarlar düzgün ﬂekilde çal›ﬂmazsa, bir servise
kontrol ettiriniz.
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I Uzaktan Kumanda*
Dahili Anahtar

Açma Kolu

I Katlanabilir ana anahtarlar*
Açma Dü¤mesi
Bas›n›z

1 Katlanabilir ana anahtarlar*

Ana anahtar uzaktan kumandan›n içine katlan›r.
1. Anahtar› uzaktan kumandadan ç›karmak için
açma dü¤mesine bas›n›z.
u Anahtar› tamamen ç›kard›¤›n›zdan emin
olunuz.
2. Anahtar› kapatmak için, açma dü¤mesine
bas›n›z ard›ndan bir klik sesi duyana kadar
anahtar› uzaktan kumandan›n içine do¤ru
bast›r›n›z.

E¤er anahtar tamamen ç›kar›lmazsa, immobilizer
sistemi düzgün iﬂlemeyebilir ve motor çal›ﬂmayabilir.
Açarken veya toplarken anahtara dokunmaktan
kaç›n›n›z.

Kumandalar

Dahili anahtar, uzaktan kumanda pilinin zay›f ve
merkezi kilitleme/kilit açma iﬂlevinin devre d›ﬂ›
oldu¤u durumlarda kap›lar›n
kilitlenmesi/aç›lmas› için kullan›labilir.
Dahili anahtar› ç›karmak için, açma kolunu
çekerken d›ﬂr› do¤ru çekiniz. Dahili anahtar›
tekrar takmak için, bir klik sesi duyana kadar
dahili anahtar› uzaktan kumandan›n içine
bast›r›n›z.

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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1 Vale Anahtar›

I Vale Anahtar›
Gri

Motoru çal›ﬂt›rmak ve stop etmek ve sürücü
kap›s›n› kilitleyip açmak için kullan›labilir.

Anahtar› üçüncü kiﬂilere vermeniz gerekiyorsa, vale
anahtar›n› veriniz.

Kumandalar

1 Anahtar Numara Etiketi

I Anahtar Numara Etiketi
Bir yedek anahtar almak istedi¤inizde ihtiyaç
duyaca¤›n›z bir numara içerir.

Anahtar numara etiketini, anahtardan ayr› olarak araç
d›ﬂ›nda güvenli bir yerde saklay›n›z.
‹lave bir anahtar almak istiyorsan›z, servisinize
dan›ﬂ›n›z.
E¤er anahtar›n›z› kaybederseniz ve motoru
çal›ﬂt›ramazsan›z, yetkili servise baﬂvurunuz.
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Kap›lar›n D›ﬂar›dan Kilitlenmesi/Aç›lmas›
1 Kap›lar›n D›ﬂar›dan Kilitlenmesi/Aç›lmas›

I Uzaktan Kumandan›n Kullan›lmas›*
Kilit açma

LED
Bagaj Kap›s›

Kilitleme

Kilitleme

Kore modelleri

Bir defa:
u Baz› d›ﬂ lambalar yan›p söner, tüm
kap›lar kilitlenir ve alarm sistemi etkinleﬂir.
‹ki defa (ilk basman›n ard›ndan beﬂ saniye
içinde):
u Bip sesi duyulur ve alarm sisteminin
etkinleﬂti¤ini do¤rular.

Kilit açma
LED

Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller

Kap›lar› uzaktan kumanda veya anahtars›z giriﬂ sistemi
ile sadece güç modu VEHICLE OFF (ARAÇ KAPALI) ise
kilitleyip açabilirsiniz.
Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip olmayan modeller

Uzaktan kumanda anahtar kontaktayken çal›ﬂmaz.
Kap›lardan biri aç›kken uzaktan kumanda arac›
kilitlemeyecektir.

1 Uzaktan Kumandan›n Kullan›lmas›*
E¤er uzaktan kumanda ile aç›lm›ﬂ bir arac›n
kap›lar›ndan birisini 30 saniye içinde açmazsan›z,
kap›lar otomatik olarak yeniden kilitlenir.
Tekrar kilitlenme zamanlay›c›s› ayar›n›
de¤iﬂtirebilirsiniz.
2 De¤iﬂtirilebilir Özellikler S.113

Kumandalar

Bagaj
Kap›s›

I Kap›lar›n kilitlenmesi
Lock (kilitleme) dü¤mesine bas›n›z.
u Sinyal lambalar› ve gösterge lambalar› üç
defa yan›p söner, tüm kap›lar kilitlenir ve
alarm sistemi* etkinleﬂir.

E¤er iç lamba dü¤mesi, kap›n›n kapanmas›yla
etkinleﬂiyorsa, kilit açma dü¤mesine bast›¤›n›zda iç
lambalar yanar.
Hiçbir kap› aç›lm›yor: Lambalar 30 saniye sonra karar›r.
Kap›lar uzaktan kumanda ile tekrar kilitleniyor: Lambalar
hemen söner.
2 ‹ç Lambalar S.175

Bagaj
Kap›s›
Kilit açma

Kilitleme

Uzaktan kumanda düﬂük güç sinyalleri kullan›r, böylece
çal›ﬂma aral›¤› çevrenin durumuna göre de¤iﬂiklik
gösterebilir.

LED

Kap›lardan biri aç›kken uzaktan kumanda arac›
kilitlemeyecektir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Kap›lar›n aç›lmas›
Unlock (kilit açma) dü¤mesine bas›n›z.
u Sinyal lambalar› yanar ve gösterge lambalar› bir defa yan›p söner ve tüm kap›lar
aç›l›r.

1 Uzaktan Kumandan›n Kullan›lmas›*
Çal›ﬂt›¤› mesafe farkl›l›k gösteriyorsa, muhtemelen pili
zay›flam›ﬂt›r.
Bir dü¤meye bast›¤›n›zda LED yanm›yorsa, pili bitmiﬂtir.
2 Dü¤me Pilin De¤iﬂtirilmesi S.375

Kore modelleri

u Baz› d›ﬂ lambalar iki defa yan›p söner ve tüm kap›lar aç›l›r.

Kumandalar

134

* Tüm modellerde bulunmuyor

i-Çok amaçl› bilgi ekran›na sahip modeller

Kap› açma modu ayar›n› özelleﬂtirebilirsiniz.
2 De¤iﬂtirilebilir Özellikler S.113
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1 Kap›lar›n Anahtar Kullan›larak Kilitlenmesi/Aç›lmas›

I Kap›lar›n Anahtar Kullan›larak Kilitlenmesi/Aç›lmas›

Sürücü kap›s›n› anahtarla kilitledi¤inizde/açt›¤›n›zda,
di¤er tüm kap›lar ayn› anda kilitlenir/aç›l›r.

Anahtar› tamamen sokup çeviriniz.

Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri

Kap›lar› anahtar ile açmak emniyet sistemi alarm›n›n
çalmas›na neden olacakt›r. Kap›lar› daima uzaktan
kumanda ile aç›n›z.

Kilitleme

Kilit açma

I Sürücü kap›s›n›n kilitlenmesi
Kilit mandal›n› ileri do¤ru bast›r›n›z 1 veya
merkezi kilit dü¤mesini kilitleme yönünde itiniz
2, ard›ndan d›ﬂ kap› kolunu çekip çekili tutunuz
3. Kap›y› kapat›n›z, ard›ndan kolu b›rak›n›z.

Kumandalar

1 Bir Kap›n›n Anahtar Kullan›lmadan Kilitlenmesi

I Bir Kap›n›n Anahtar Kullan›lmadan Kilitlenmesi

Sürücü kap›s›n› kilitledi¤inizde di¤er tüm kap›lar da ayn›
anda kilitlenir.
Arac›n içinde kalmamas› için kap›y› kilitlemeden önce
anahtar›n elinizde oldu¤undan emin olunuz.

I Yolcu kap›s›n›n kilitlenmesi
Kilit mandal›n› ileri do¤ru bast›r›n›z ve kap›y›
kapat›n›z.
I Kilitlenmeyi önleme sistemi
Anahtar kontaktayken*1 veya uzaktan kumanda arac›n içindeyken ya da kap›lardan
herhangi biri aç›kken kap›lar kilitlenemez.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
Devam ediyor
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fKap›lar›n Kilitlenmesi ve Aç›lmas› dKap›lar›n D›ﬂar›dan Kilitlenmesi/Aç›lmas›

I Anahtars›z Giriﬂ Sisteminin Kullan›lmas›*

1 Anahtars›z Giriﬂ Sisteminin Kullan›lmas›*
G

Uzaktan kumanda yan›n›zdayken, kap›lar›
kilitleyebilir/açabilir ve bagaj› açabilirsiniz.
Kap›lar›, d›ﬂ kap› kolundan yaklaﬂ›k 80 cm’lik bir
yar›m daire içerisinden kilitleyebilir/açabilirsiniz.
Bagaj kap›s›n›, bagaj açma dü¤mesinden
yaklaﬂ›k 80 cm’lik bir yar›m daire içerisinden
açabilirsiniz.
Kumandalar

I Arac›n kilitlenmesi
Ön kap› üzerindeki kap› kilitleme dü¤mesine
bas›n›z.
u Sinyal lambalar› ve gösterge lambalar› üç
defa yan›p söner, üç defa bip sesi
duyulur; tüm kap›lar kilitlenir ve alarm
sistemi etkinleﬂir.
Kap›
Kilit
Dü¤mesi
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* Tüm modellerde bulunmuyor

G

G

G

G

Sürücü uzaktan kumanday› yan›nda bulundurmal›d›r
ve ç›karken arac›n içinde b›rakmamal›d›r.
Üzerinde uzaktan kumanda olmayan kiﬂi, e¤er
uzaktan kumanday› taﬂ›yan kiﬂi etki alan› içindeyse
kap›lar› kilitleyebilir/açabilir.
E¤er ön kap› kolunu tutarken eldiven tak›yorsan›z,
kap› sensörü yavaﬂ cevap verebilir veya kap›lar›
açarak cevap vermeyebilir.
E¤er kap› kolu yo¤un ya¤›ﬂ alt›nda veya araç y›kama
istasyonunda su ile kaplanm›ﬂsa, uzaktan kumanda
etki aral›¤› içindeyse kap› aç›labilir.
Kap› kolunu tutar tutmaz çekerseniz kap›
aç›lmayabilir. Kolu yeniden tutunuz ve kolu
çekmeden önce kap›n›n kilitli olmad›¤›ndan emin
olunuz.

04

12/7/12

9:53 AM

Page 137

fKap›lar›n Kilitlenmesi ve Aç›lmas› dZay›f Uzaktan Kumanda Sinyal Kuvveti

I Arac›n aç›lmas›
Ön kap› kolunu tutunuz.
u Sinyal lambalar› yanar ve gösterge
lambalar› bir defa yan›p söner, bip sesi
duyulur*; tüm kap›lar aç›l›r.
Kore modelleri

u Sinyal lambalar› ve gösterge lambalar› bir
defa yan›p söner; bir bip sesi duyulur.

1 Anahtars›z Giriﬂ Sisteminin Kullan›lmas›
G

G

80 cm’lik yar›m daire içinde olsan›z bile, d›ﬂ kap›
kolunun yukar›s›nda veya aﬂa¤›s›nda oldu¤u taktirde
kap›lar› uzaktan kumanda ile kilitlemek/açmak
mümkün olmayabilir.
Kap›ya ve kap› cam›na çok yak›n duruyorsa uzaktan
kumanda çal›ﬂmayabilir.

Lamba yan›p söner, bir sesi duyulur ve kilit açma
ayarlar› i-çok amaçl› bilgi ekran› kullan›larak
de¤iﬂtirilebilir.
2 De¤iﬂtirilebilir Özellikler S.113

Zay›f Uzaktan Kumanda Sinyal Kuvveti*
Kap›lar› kilitlerken/açarken, bagaj› açarken veya motoru çal›ﬂt›r›rken araç uzaktan
kumanday› bulmak için radyo dalgalar› yayar.
Aﬂa¤›daki durumlarda, kap›lar›n kilitlenmesi/aç›lmas›, bagaj›n aç›lmas›, motorun
çal›ﬂt›r›lmas› engellenebilir veya iﬂlem dengesiz olabilir.
G Yak›ndaki bir ayg›t taraf›ndan yay›lan güçlü radyo sinyalleri.
G Uzaktan kumanday› dizüstü bilgisayarlar, cep telefonlar› veya kablosuz cihazlar gibi
telekomünikasyon ekipmanlar› ile bir arada taﬂ›yor olmak.
G Uzaktan kumandaya temas eden veya üzerini kapatan metal bir nesne.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Kumandalar

E¤er kap›lar›n›n kilidi aç›lm›ﬂ bir arac›n kap›lar›ndan
birisini 30 saniye içinde açmazsan›z, kap›lar otomatik
olarak yeniden kilitlenir.

1 Zay›f Uzaktan Kumanda Sinyal Kuvveti*
Uzaktan kumanda ile araç aras›ndaki iletiﬂim uzaktan
kumandan›n pilini tüketir.
Pil ömrü yaklaﬂ›k iki y›ld›r, ancak bu, kullan›m s›kl›¤›na
göre de¤iﬂiklik gösterir.
Uzaktan kumanda güçlü radyo dalgalar› al›rken pil
tükenir. Kumanday› televizyon ve bilgisayar gibi
elektrikli cihazlar›n yak›n›na koymaktan kaç›n›n›z.
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fKap›lar›n Kilitlenmesi ve Aç›lmas› dKap›lar›n ‹çeriden Kilitlenmesi/Aç›lmas›

Kap›lar›n ‹çeriden Kilitlenmesi/Aç›lmas›
I Kilit Mandal›n›n Kullan›lmas›
Kilitlemek için

Açmak için

Kilit Mandal›

I Bir kap›n›n kilitlenmesi
Kilit mandal›n› ileri bast›r›n›z.

Kumandalar

Ön kap› iç kolunu çekiniz.
u Kap›n›n kilidi aç›l›r ve tek hareketle
aç›labilir.

1 Ön Kap›lar›n ‹ç Kap› Kolunu Kullanarak Kilit Açma
Ön kap› iç kollar›, ön koltukta oturan yolcular›n kap›y›
tek hareketle açmas›na izin verecek ﬂekilde
tasarlanm›ﬂt›r. Ancak, bu özellik ön koltukta oturan
yolcunun ön kap› iç kolunu araç hareket halindeyken
asla çekmemesini gerektirir.

Kore modelleri

Kap› kilidi sadece sürücü kap›s›ndan aç›l›r ve
kap› tek hareketle aç›l›r.
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Kap›y›, sürücü kap›s›ndaki kilit mandal›yla
kilitledi¤inizde/açt›¤›n›zda, di¤er tüm kap›lar ayn› anda
kilitlenir/aç›l›r.

I Bir kap›n›n aç›lmas›
Kilit mandal›n› geri çekiniz.

I Ön Kap›lar›n ‹ç Kap› Kolunu Kullanarak Kilit Açma

‹ç Kap›
Kolu

1 Kilit Mandal›n›n Kullan›lmas›

Çocuklar daima çocuk kilitlerinin bulundu¤u arka
koltuklarda yolculuk yapmal›d›r.
2 Çocuk Kilitleri S.139
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fKap›lar›n Kilitlenmesi ve Aç›lmas› dÇocuk Kilitleri

I Merkezi Kap› Kilidi Dü¤mesinin Kullan›lmas›*
Tüm kap›lar› kilitlemek veya açmak için merkezi
kap› kilit dü¤mesine gösterildi¤i gibi bas›n›z.

1 Merkezi Kap› Kilidi Dü¤mesinin Kullan›lmas›*
Sürücü kap›s›n› merkezi kap› kilidi sviciyle
kilitledi¤inizde/açt›¤›n›zda, di¤er tüm kap›lar ayn› anda
kilitlenir/aç›l›r.

Kilitlemek için
Kore modelleri

Ön yolcu kap›s›nda da merkezi kilit dü¤mesi
bulunmaktad›r.

Açmak için

Çocuk Kilitleri

1 Çocuk Kilitleri

Çocuk kilitleri, kilit mandal›n›n pozisyonuna bakmaks›z›n arka kap›lar›n arac›n içinden
aç›lmas›n› önler.

Kumandalar

Merkezi Kap›
Kilidi Dü¤mesi

Çocuk kilidi aç›kken kap›y› arac›n içerisinden açmak
için, kilit mandal›n› aç›k pozisyonuna getiriniz, arka cam›
indiriniz, elinizi camdan ç›kararak arac›n d›ﬂ kap› kolunu
çekiniz.

I Çocuk Kilitlerinin Ayarlanmas›
Arka kap›daki kolu kilit pozisyonuna kayd›r›n›z
ve kap›y› kapat›n›z.
I Kap›y› açarken
Kap›y› d›ﬂ kap› kolunu kullanarak aç›n›z.
Kilit açma

Kilitleme

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fKap›lar›n Kilitlenmesi ve Aç›lmas› dOtomatik Kap› Kilitleme/Kilit Açma

Otomatik Kap› Kilitleme/Kilit Açma*
Belli koﬂullar sa¤land›¤›nda arac›n›z tüm kap›lar› kilitler ve tüm kap›lar› açar veya sürücü
kap›s›n› otomatik olarak açar.

I Otomatik Kap› Kilitleme
I Sürüﬂ kilidi modu
Araç h›z› yaklaﬂ›k 15 km/s’ye ulaﬂt›¤›nda bütün kap›lar kilitlenir.

Kumandalar

I Otomatik Kap› Açma
Otomatik ﬂanz›man bulunan modellerde

I Park kilit açma modu
Fren pedal›na bas›l›yken, vites kolu (P konumuna getirildi¤inde tüm kap›lar aç›l›r.
Manuel ﬂanz›man bulunan modellerde

I Kontak anahtar› kilit açma modu
Kontak anahtar› ON (w konumuna getirildi¤inde tüm kap›lar aç›l›r.
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* Tüm modellerde bulunmuyor

1 Otomatik Kap› Kilitleme/Kilit Açma
Sistemi kapatabilirsiniz veya i-çok amaçl› bilgi ekran›n›
kullanarak otomatik kap› kilitleme/açma ayar›na
geçebilirsiniz.
2 De¤iﬂtirilebilir Özellikler S.113
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Bagaj›n Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
Bagaj Açma/Kapama ile ilgili Tedbirler
I Bagaj›n aç›lmas›
Bagaj› sonuna kadar aç›n›z.
u E¤er tamamen aç›lmazsa, bagaj kapa¤› kendi a¤›rl›¤›yla kapanmaya baﬂlayabilir.
I Bagaj›n kapanmas›
Aﬂa¤›dakileri sa¤lamak için sürüﬂ esnas›nda bagaj› kapal› tutunuz:
u Muhtemel hasarlardan sak›nmak için.
u Egzoz gaz›n›n arac›n içine s›zmas›n› önlemek için.
2 Karbon Monoksit Gaz› S.78

Sürücü koltu¤unun d›ﬂ taraf›ndaki bagaj açma
kolunun çekilmesi bagaj› aç›p kapat›r.

Kumandalar

Bagaj Aç›c›s›n›n Kullan›lmas›

Bagaj
Açma

Devam ediyor
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fBagaj›n Aç›lmas› ve Kapat›lmas› dUzaktan Kumanda Kullan›larak

I Bagaj açma mekanizmas›n›n kilitlenmesi*
Ana anahtar ile bagaj açmay› kilitleyebilirsiniz.

Kumandalar

Uzaktan Kumanda Kullan›larak
Kilidini aç›p bagaj› açmak için bagaj açma
dü¤mesine yaklaﬂ›k bir saniye süreyle bas›n›z.

1 Bagaj açma mekanizmas›n›n kilitlenmesi
Anahtar› baﬂkas›na vermeniz gerekiyorsa, vale
anahtar›n› veriniz.

1 Uzaktan Kumanda Kullan›larak
Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller

Sürücü kap›s› kilitlendi¤inde:
Kapat›ld›¤›nda bagaj kilitlenecektir.
Sürücü kap›s› aç›ld›¤›nda:
Kapat›ld›¤›nda bagaj kilitlenmeyecektir.
*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak
anahtar› yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine
sahiptir.

Bagaj Açma Dü¤mesi
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* Tüm modellerde bulunmuyor
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fBagaj›n Aç›lmas› ve Kapat›lmas› dBagaj Açma Kullan›larak*

Bagaj Açma Kullan›larak*
Kap›lar aç›ld›ktan sonra bagaj kapa¤›ndaki
açma kolunu yukar› kald›r›n›z.
Bagaj kilitli olsa bile, uzaktan kumanda
yan›n›zdaysa bagaj› açabilirsiniz.

1 Bagaj Açma Kullan›larak*
G

G

G

Sürücü uzaktan kumanday› yan›nda bulundurmal›d›r
ve ç›karken arac›n içinde b›rakmamal›d›r.
Üzerinde uzaktan kumanda olmayan kiﬂi, e¤er
uzaktan kumanday› taﬂ›yan kiﬂi etki alan› içindeyse
bagaj› açabilir.
Uzaktan kumanday› bagaj›n içinde b›rak›p bagaj
kapa¤›n› kapatmay›n›z, bir bip sesi duyulur ve bagaj
kapat›lamaz.

Açma Kolu

Bagaj açma kolu, emniyetiniz için bagaj› araç
içinden açman›za imkan verir.

1 Acil Durum Bagaj Açma Mekanizmas›*
Bu özelli¤in nas›l kullan›laca¤›n› çocuklara gösterip
göstermeyece¤ine ebeveynler karar vermelidir.

Kumandalar

Acil Durum Bagaj Açma Mekanizmas›*
Açma Kolu

Açma kolunu ok yönünde kayd›r›n›z.

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Güvenlik Sistemi
‹mmobilizer Sistemi
‹mmobilizer sistemi önceden kaydedilmemiﬂ bir anahtar›n motoru çal›ﬂt›rmas›n› önler.
Her anahtar, anahtar› do¤rulamak için elektronik sinyalleri kullanan elektronik vericiler
içerir.

Kumandalar

Anahtar› konta¤a sokarken veya MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesi ile ACCESSORY
modunu seçerken aﬂa¤›dakilere dikkat ediniz:
G Güçlü radyo dalgalar› yayan nesnelerin konta¤›n yan›nda bulunmas›na izin
vermeyiniz.
G Anahtar›n metal bir nesne taraf›ndan kaplanmad›¤›ndan veya metal bir nesneye
temas etmedi¤inden emin olunuz.
G Baﬂka bir arac›n immobilizer sistemine ait bir anahtar› konta¤›n yak›nlar›nda
bulundurmay›n›z.

Güvenlik Sistemi Alarm›*
Güvenlik sistemi alarm›, kap›lar, bagaj veya kaput, anahtar, uzaktan kumanda veya
anahtars›z giriﬂ sistemi kullan›lmadan aç›l›rsa devreye girer.
I Güvenlik sistemi alarm› devreye girdi¤inde
Korna aral›kl› olarak çalar ve sinyal lambalar› yan›p söner.
Kore modelleri

Korna aral›kl› olarak çalar ve d›ﬂ lambalar›n hepsi yan›p söner.
I Güvenlik sistemi alarm›n› devreden ç›karmak için
Uzaktan kumanday› veya anahtars›z giriﬂ sistemini kullanarak araç kap›lar›n› aç›n›z.
Sistem, korna ve yan›p sönen lambalarla birlikte devreden ç›kar.
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* Tüm modellerde bulunmuyor

1 ‹mmobilizer Sistemi
D‹KKAT

Kontak anahtar›n› arac›n içerisinde b›rakman›z arac›n
kazara hareket etmesine neden olabilir. Arac›n›zdan
ayr›l›rken kontak anahtar›n›z› daima yan›n›za al›n›z.
E¤er sistem birkaç deneme sonunda anahtar›n›z›n
kodunu tan›mazsa, yetkili servisle temas kurunuz. E¤er
anahtar›n›z› kaybederseniz ve motoru
çal›ﬂt›ramazsan›z, yetkili servisinize baﬂvurunuz.
Sistemde bir de¤iﬂiklik ya da sisteme ilave yapmay›n›z.
Bunun yap›lmas› sisteme zarar verebilir ve arac›n›z› kullan›lmaz hale getirebilir.

1 Güvenlik Sistemi Alarm›*
Bu güvenlik alarm› 30 saniye devam eder ve sonra
durur. E¤er alarm›n sebebi devam ederse, alarm
yaklaﬂ›k 5 saniyelik aral›klarla birkaç defa tekrar
edecektir.
Kore modelleri

Güvenlik sistemi alarm› devreden ç›kar›lana kadar
güvenlik alarm› en fazla iki dakika devam eder.
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fGüvenlik Sistemi dGüvenlik Sistemi Alarm›

I Güvenlik sistemi alarm›n›n etkinleﬂtirilmesi
Aﬂa¤›daki koﬂullar karﬂ›land›¤›nda güvenlik sistemi alarm› otomatik olarak etkinleﬂir:
G Kontak LOCK (0 *1 konumunda ve anahtar kontaktan ç›kar›lm›ﬂsa.
G Kaput ve bagaj kapal›ysa.
G Tüm kap›lar anahtarla, uzaktan kumandayla veya anahtars›z giriﬂ sistemiyle
kilitlenmiﬂse.

I Güvenlik sistemi alarm›n› iptal etmek için
Arac›n kap›lar› anahtar, uzaktan kumanda, anahtars›z giriﬂ sistemi kullanarak aç›ld›¤›nda
veya kontak ON (w *1 konumuna getirildi¤inde güvenlik sistemi alarm› iptal edilir.
Güvenlik sistemi alarm› gösterge lambas› ayn› anda söner.
Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri

Arac›n kap›lar›, uzaktan kumanda, anahtars›z giriﬂ sistemi kullanarak aç›ld›¤›nda veya
kontak ON (w *1 konumuna getirildi¤inde güvenlik sistemi alarm› iptal edilir. Güvenlik
sistemi alarm› gösterge lambas› ayn› anda söner.

Arac›n içerisinde birisi varken veya camlardan biri
aç›kken güvenlik sistemi alarm›n› etkinleﬂtirmeyiniz.
Sistem aﬂa¤›daki durumlarda kazara devreye girebilir:
G Kap›n›n kilit mandal› ile aç›lmas› durumunda.
G Bagaj›n, bagaj açma kolu veya acil durumda bagaj
açma mekanizmas› ile aç›ld›¤›nda.
Güvenlik sistemi alarm›n› etkinleﬂtirmenizin ard›ndan
akü biterse, akünün ﬂarj edilmesinin veya
de¤iﬂtirilmesinin ard›ndan güvenlik alarm› kapanabilir.
E¤er bu olursa, uzaktan kumanda veya anahtars›z giriﬂ
sistemi ile bir kap›y› açarak güvenlik sistemi alarm›n›
devreden ç›kar›n›z.
Bu sistemi de¤iﬂtirmeye ya da sisteme ilave yapmaya
çal›ﬂmay›n›z.

Kumandalar

I Güvenlik sistemi alarm› etkinleﬂtirildi¤inde
Gösterge panelindeki güvenlik sistemi alarm› gösterge lambas› yan›p söner. Yaklaﬂ›k 15
saniye sonra yan›p sönme aral›¤› de¤iﬂti¤inde, güvenlik sistemi alarm› etkinleﬂmiﬂtir.

1 Güvenlik Sistemi Alarm›*

Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri

Kap›y› anahtar kullanarak açmay›n›z. Güvenlik sistemi
alarm› kapan›r.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
* Tüm modellerde bulunmuyor
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Camlar›n Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
Elektrikli Camlar›n Aç›lmas›/Kapat›lmas›
Elektrikli camlar, kontak ON (w *1 konumundayken kap›larda bulunan dü¤meler
kullan›larak aç›l›p kapat›labilir. Sürücü taraf›ndaki dü¤meler camlar›n hepsini aç›p
kapatmak için kullan›labilir.
Camlar›n sürücünün d›ﬂ›ndaki konumlardan da aç›l›p kapat›lmas› için, sürücü taraf›ndaki
elektrikli cam kilit dü¤mesi kapal› konumda (bas›l› de¤il, ikaz lambas› sönük) olmal›d›r.
Elektrikli cam kilit dü¤mesi bas›l› oldu¤unda, ikaz lambas› yanar ve yaln›zca sürücü cam›n›
kumanda edebilirsiniz. Araçta çocuk oldu¤unda elektrikli cam kilit dü¤mesini aç›n›z.
Kumandalar

I Otomatik Açma/Kapama Fonksiyonuna Sahip Camlar›n
Aç›lmas›/Kapat›lmas›
Aç›k
Kapal›
Elektrikli Cam
Kilit Dü¤mesi
Sürücü
Cam›
Dü¤mesi

‹kaz Lambas›
Ön Yolcu Cam
Dü¤mesi

I Otomatik çal›ﬂma
Açmak için: Dü¤meye aﬂa¤› do¤ru s›k›ca
bas›n›z.
Kapatmak için: Dü¤meyi yukar› do¤ru s›k›ca
çekiniz.
Cam tamamen aç›l›r veya kapan›r. Cam›
herhangi bir anda durdurmak için, dü¤meyi
k›saca itiniz veya çekiniz.
I Manuel Kullan›m (El ile Kumanda)
Açmak için: Dü¤meye aﬂa¤› do¤ru hafifçe
bas›n›z.
Kapatmak için: Dü¤meyi yukar› do¤ru hafifçe
çekiniz.
Cam istenen konuma geldi¤inde dü¤meyi
b›rak›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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1 Elektrikli Camlar›n Aç›lmas›/Kapat›lmas›

! UYARI
Bir kiﬂinin elleri ya da parmaklar› cam›n hareket
alan› içindeyken camlar›n kapat›lmas› ciddi
yaralanmalara yol açabilir.
Camlar› kapatmadan önce, yolcular›n›z›n
camlardan uzak durdu¤undan emin olunuz.
UYARI: Araçtan ç›karken (di¤er yolcularla birlikte)
kontak anahtar›n› daima yan›n›za al›n›z.
Elektrikli camlar, konta¤› kapatman›z›n ard›ndan
yaklaﬂ›k 10 dakika süreyle daha kumanda edilebilir. Ön
kap›lardan birinin aç›lmas› bu fonksiyonu iptal eder.
Otomatik Geri Aç›lma
E¤er elektrikli camlardan biri otomatik olarak kapan›rken
bir engel alg›larsa, kapanmay› durduracak ve
aç›lacakt›r.
Dü¤meyi aral›ks›z çekti¤inizde sürücü cam›n›n otomatik
geri aç›lma özelli¤i devre d›ﬂ› b›rak›l›r.
Cam neredeyse kapanm›ﬂken, tamamen kapanmas›n›
sa¤lamak için otomatik geri aç›lma özelli¤i alg›lamay›
durdurur.
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I Otomatik Açma/Kapama Fonksiyonuna sahip olmayan Camlar›n
Aç›lmas›/Kapat›lmas›
Kapatma

Açmak için: Dü¤meyi aﬂa¤› bast›r›n›z.
Kapatmak için: Dü¤meyi yukar› çekiniz.
Cam arzu etti¤iniz konuma geldi¤inde, dü¤meyi
b›rak›n›z.

Açma

Kumandalar
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Aç›l›r Tavan›n Aç›lmas› ve Kapat›lmas›*

I Aç›l›r Tavan›n Aç›lmas›/Kapat›lmas›
Aç›l›r tavan› yaln›zca kontak ON (w *1 konumundayken kumanda edebilirsiniz. Aç›l›r
tavan› aç›p kapatmak için tavan›n ön taraf›nda bulunan dü¤meyi kullan›n›z.

Aç›k

Kumandalar

Kalkm›ﬂ
Kapal›

I Otomatik çal›ﬂma
Açmak için: Dü¤meyi s›k›ca geriye çekiniz,
ard›ndan b›rak›n›z.
Kapatmak için: Dü¤meyi s›k›ca ileriye itiniz,
ard›ndan b›rak›n›z.
Aç›l›r tavan otomatik olarak tamamen aç›l›r veya
kapan›r. Aç›l›r tavan› yar›da durdurmak için,
dü¤meye hafifçe dokununuz.

! UYARI
Aç›l›r tavan› açarken ya da kapat›rken el ya da
parmaklar›n s›k›ﬂmas› ciddi yaralanmalara neden
olabilir.
Aç›p kapatmadan önce ellerinizin ve
parmaklar›n›z›n aç›l›r tavan üzerinde
olmad›¤›ndan emin olunuz.
UYARI: Araçtan ç›karken (di¤er yolcularla birlikte)
kontak anahtar›n› daima yan›n›za al›n›z.
D‹KKAT

I Manuel Kullan›m (El ile Kumanda)
Açmak için: Dü¤meyi geri çekiniz ve istenen
pozisyona gelene kadar tutunuz.
Kapatmak için: Dü¤meyi ileri itiniz ve istenen
pozisyona gelene kadar tutunuz.
I Aç›l›r tavan› yukar› kald›rmak
Kald›rmak için: Aç›l›r tavan dü¤mesinin
ortas›na bas›n›z.
Kapatmak için: Dü¤meyi s›k›ca ileriye itiniz,
ard›ndan b›rak›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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1 Aç›l›r Tavan›n Aç›lmas›/Kapat›lmas›

* Tüm modellerde bulunmuyor

Aç›l›r tavan› donma noktas›n›n alt›ndaki s›cakl›klarda ya
da aç›l›r tavan karla veya buzla kapl›yken açmaya
çal›ﬂt›¤›n›z takdirde, aç›l›r tavan paneli veya motoru
zarar görebilir.
Elektrikli aç›l›r tavan, konta¤› kapatman›z›n ard›ndan
yaklaﬂ›k 10 dakika süreyle daha kumanda edilebilir*. Ön
kap›lardan birinin aç›lmas› bu fonksiyonu iptal eder.
Engel alg›land›¤›nda, otomatik geri aç›lma özelli¤i, aç›l›r
tavan›n yön de¤iﬂtirmesine ve durmas›na sebep olur.
Aç›l›r tavan neredeyse kapanm›ﬂken, tamamen
kapanmas›n› sa¤lamak için otomatik geri aç›lma özelli¤i
alg›lamay› durdurur. Aç›l›r tavan›n aç›lma alan›nda
parmaklar›n›z dahil hiçbir nesnenin bulunmad›¤›ndan
emin olunuz.

04

12/7/12

9:53 AM

Page 149

Direksiyon Simidinin Etraf›ndaki Kumanda Dü¤meleri
Kontak
1 Kontak
Düz ﬁanz›manl› modeller

! UYARI

(0 LOCK: Anahtar› bu konumda sokup
ç›kar›n›z.
(q ACCESSORY: Müzik sistemini ve di¤er

aksesuarlar› bu konumda kullan›n›z.
(w ON: Bu, sürüﬂ konumudur.

.

Kontak anahtar›n› kontaktan yaln›zca park
halinde ç›kar›n›z.
Otomatik ﬂanz›manl› modeller

Vites kolu (P konumuna getirilmeden anahtar›
ç›karamazs›n›z.

Kumandalar

(e START: Motoru çal›ﬂt›rma konumudur.
Anahtar› b›rakt›¤›n›zda ON (w konumuna döner.

Sürüﬂ esnas›nda anahtar› ç›karmak direksiyonu
kilitler. Bu, arac›n kontrolünü kaybetmenize
neden olabilir.

Tüm modeller

Kontak LOCK (0 veya ACCESSORY (q
konumundayken sürücü kap›s›n› açarsan›z, anahtar›
ç›karman›z› hat›rlatan bir uyar› sesi duyacaks›n›z.
Bu oldu¤unda, i-çok amaçl› bilgi ekran›nda aﬂa¤›daki
mesajlar belirir:
G LOCK (0 konumunda:
veya REMOVE KEY
(Anahtar› Ç›kar›n›z) mesaj› ile bir sembol
G ACCESSORY (q konumunda:
veya RETURN
IGNITION SWITCH TO LOCK (0) POSITION
(Konta¤› LOCK (0) Konumuna Getiriniz) mesaj› ile bir
sembol.
Anahtar› ç›kard›¤›n›zda uyar› sesi kesilecektir.
E¤er anahtar LOCK (0 konumundan ACCESSORY (q
konumuna çevrilemiyorsa, anahtar› direksiyonu sola
veya sa¤a döndürürken çeviriniz. Direksiyon kilidi
aç›lacak ve anahtar çevrilecektir.

* Tüm modellerde bulunmuyor
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MOTOR MARﬁ/STOP Dü¤mesi*
1 MOTOR MARﬁ/STOP Dü¤mesi*

I Güç Modunun De¤iﬂtirilmesi

MOTOR MARﬁ/STOP Dü¤mesi Çal›ﬂma Mesafesi
Manuel ﬁanz›man

Otomatik ﬁanz›man
ARAÇ KAPALI (K‹L‹TL‹)
Dü¤medeki ikaz lambas› söner.

Kumandalar

ACCESSORY
Dü¤medeki ikaz lambas› yanar.
Dü¤medeki ikaz lambas› yan›p söner
(ON konumundan ACCESSORY
konumuna getirildi¤inde).

Çal›ﬂma Mesafesi
Uzaktan kumanda araç içindeyken motoru
çal›ﬂt›rabilirsiniz.
Uzaktan kumanda arac›n d›ﬂ›nda olsa bile, kap›ya veya
cama çok yak›nda motor çal›ﬂt›r›labilir.

Bu pozisyonda müzik sistemini ve
di¤er aksesuarlar› kumanda
edebilirsiniz.

ON modu:
Motor çal›ﬂ›yorsa, dü¤medeki ikaz lambas› kapal›d›r.

AÇIK
Dü¤medeki ikaz lambas› yanar. Tüm
elektrikli cihazlar kullan›labilir.

Fren pedal›na basmadan
Vites kolu (P konumunda
de¤ilken dü¤meye bas›n›z.

(P konumuna geçiniz, ard›ndan
dü¤meye bas›n›z.

150

* Tüm modellerde bulunmuyor

Debriyaj pedal›na
basmadan
Dü¤meye bas›n›z.

E¤er uzaktan kumandan›n pili zay›fsa, bip sesi duyulur
ve i-çok amaçl› bilgi ekran›nda TO START, HOLD
REMOTE NEAR START BUTTON (Çal›ﬂt›rmak için,
Uzaktan Kumanday› Marﬂ Dü¤mesinin Yak›n›nda
Tutunuz) mesaj› görünür.
2 Uzaktan Kumandan›n Pili Zay›fsa S.395
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I Güç Modu Hat›rlat›c›s›
Mod ACCESSORY moduna ayarl› iken sürücü kap›s›n› açarsan›z bir uyar› sesi duyulur.

I Uzaktan Kumanda Hat›rlat›c›s›
Avrupa ve Türkiye modelleri

I Güç modu AÇIK oldu¤unda
Uzaktan kumanda arac›n d›ﬂ›na ç›kar›l›rsa ve
sürücü kap›s› kapat›l›rsa, arac›n hem içinden
hem de d›ﬂ›nda uyar› sesleri duyulur. i-çok
amaçl› bilgi ekran›ndaki bir uyar› mesaj› araç
içindeki sürücüyü uzaktan kumandan›n d›ﬂar›da
oldu¤u yönünde uyar›r.
I ACCESSORY modu AÇIK oldu¤unda
Uzaktan kumanda arac›n d›ﬂ›na ç›kar›l›rsa ve
sürücü kap›s› kapat›l›rsa, arac›n d›ﬂ›ndan uyar›
sesi duyulur.

Uzaktan kumanda sistemin çal›ﬂma aral›¤› içinde ve
sürücü kap›s› kapal› oldu¤unda uyar› fonksiyonu iptal
edilir.
Motorun çal›ﬂt›r›lmas›n›n ard›ndan uzaktan kumanda
araçtan ç›kar›l›rsa, MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesinin
modunu art›k de¤iﬂtiremezsiniz veya motoru yeniden
çal›ﬂt›ramazs›n›z. MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesini
kullan›rken her zaman uzaktan kumandan›n araç
içerisinde oldu¤undan emin olunuz.

Kumandalar

Avrupa ve Türkiye modelleri hariç

Sesli uyar›lar, size uzaktan kumandan›n araç
d›ﬂ›nda oldu¤unu hat›rlatmak için arac›n içinden
ve/veya d›ﬂ›ndan ses verebilir. Uzaktan
kumandan›n içeri al›nmas›n›n ard›ndan dahi
sesli uyar› ötmeye devam ederse, çal›ﬂma
aral›¤›n›n içerisine yerleﬂtiriniz.

1 Uzaktan Kumanda Hat›rlat›c›s›

Uzaktan kumanday› camdan araç d›ﬂ›na ç›karmak uyar›
sesini etkinleﬂtirmez.
Ön gö¤üs üzerine veya torpido gözüne uzaktan
kumanda koymay›n›z. Uyar› sesinin kesilmesine sebep
olabilir. Arac›n uzaktan kumanday› bulmas›n›
önleyebilen baz› koﬂullar alt›nda, uzaktan kumanda
sistemin çal›ﬂma aral›¤› içinde olsa bile uyar› sesi
kaybolabilir.

151

04

12/7/12

9:53 AM

Page 152

fDireksiyon Simidinin Etraf›ndaki Kumanda Dü¤meleri dKontak ve Güç Modu Karﬂ›laﬂt›rmas›

Kontak ve Güç Modu Karﬂ›laﬂt›rmas›
Kontak
Pozisyonu

LOCK (0)
(Anahtarla/
Anahtars›z)

ACCESSORY (I)

ON (II)

START (III)

Anahtars›z Giriﬂ
Sistemi olmadan

G

G

G

G

G

G

Kumandalar

Güç Modu

Motor kapan›r ve güç
kesilir.
Direksiyon simidi
kilitlenir.
Hiçbir elektrikli cihaz
kullan›lamaz.

VEHICLE OFF
(K‹L‹TL‹)

G

Motor kapan›r.
Müzik sistemi ve çakmak
gibi baz› elektrikli
cihazlar kullan›labilir.

ACCESSORY

G

Sürüﬂ esnas›ndaki
normal anahtar
pozisyonudur.
Tüm elektrikli cihazlar
kullan›labilir.

ON

G

Bu konumu motoru
çal›ﬂt›rmak için kullan›n›z.
Anahtar› b›rakt›¤›n›zda
kontak otomatik olarak
ON (II) konumuna geri
döner.

START

‹kaz lambas›: Aç›k Kapal›
Anahtars›z Giriﬂ
Sistemi ve MOTOR
MARﬁ/STOP
Dü¤mesi ile

152

‹kaz Lambas› Kapal›
G Motor kapan›r ve güç
kesilir.
G Direksiyon simidi
kilitlenir.
G Hiçbir elektrikli cihaz
kullan›lamaz.

‹kaz Lambas› Aç›k veya
Yan›p Sönüyor
G Motor kapan›r.
G Müzik sistemi ve çakmak
gibi baz› elektrikli
cihazlar kullan›labilir.

‹kaz Lambas›
Aç›k (motor kapal›)
Kapal› (motor çal›ﬂ›yor)
G Tüm elektrikli cihazlar
kullan›labilir.

‹kaz Lambas› Kapal›
G Motor çal›ﬂt›ktan sonra
mod otomatik olarak ON
konumuna geri döner.
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Sinyaller
Sa¤a dönüﬂ

Sola dönüﬂ

Kontak ON (w *1 konumuna getirildikten sonra
sinyaller kullan›labilir.
I Tek bas›ﬂta sinyal*
Sinyal koluna hafifçe aﬂa¤› veya yukar› do¤ru
bast›¤›n›zda, d›ﬂ sinyaller ve sinyal gösterge
lambas› üç defa yan›p söner.
Bu özellik ﬂerit de¤iﬂiminde sinyal verirken
kullan›labilir.

1 Lamba Dü¤meleri
Lambalar yan›kken anahtar› kontaktan ç›kar›rsan›z,
sürücü kap›s› aç›ld›¤›nda bir ses duyulur.

I Manuel Kullan›m (El ile Kumanda)
Uzun Farlar

Lamba dü¤mesinin çevrilmesi, konta¤›n*1
konumuna bakmaks›z›n lambalar› yak›p
söndürür.
I Uzun farlar
Bir klik sesi duyana kadar kolu ileri itiniz.

Selektör yapmak
K›sa Farlar
Park lambas›n›, arka lambay› ve
plaka lambalar›n› yakar
Farlar›, park lambas›n›, arka lambay›
ve plaka lambalar›n› yakar

I K›sa farlar
Uzun farlar yan›kken, k›sa fara geçmek için kolu
geriye çekiniz.

Kumandalar

Lamba Dü¤meleri

Yüksek voltajl› deﬂarj ampulleri bulunan modeller

Farlar›n sürekli yak›l›p söndürülmesi HID far›
ampullerinin ömrünü azalt›r.
Farlar›n parlakl›k seviyesinin anormal oldu¤unu fark
ederseniz, arac› bir servise kontrol ettiriniz.
Motor kapal›yken farlar› yan›k b›rakmay›n›z, bu akünün
boﬂalmas›na sebep olacakt›r.

I Selektör yapmak
Kolu geri çekip b›rak›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Otomatik Ayd›nlatma Kontrolü*
Kontak ON (w *1 konumuna getirildikten sonra
otomatik ayd›nlatma kontrolü kullan›labilir.

Kumandalar

Lamba svicini AUTO konumuna getirdi¤inizde,
ortam›n ›ﬂ›k durumuna göre farlar ve di¤er d›ﬂ
lambalar yanacak ve sönecektir.
u AUTO (Otomatik) ›ﬂ›k duyarl›l›¤› ayar›n›
de¤iﬂtirebilirsiniz.
2 De¤iﬂtirilebilir Özellikler S.113

1 Otomatik Ayd›nlatma Kontrolü*
Gece, yo¤un sis içinde veya uzun tüneller veya park
alanlar› gibi karanl›k bölgelerde araç kullan›rken
lambalar› manuel olarak yakman›z› öneririz.
Iﬂ›k sensörünün yeri aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir. Bu ›ﬂ›k
sensörünü herhangi bir ﬂey ile kapatmay›n›z, aksi halde
otomatik ayd›nlatma sistemi düzgün ﬂekilde
çal›ﬂmayabilir.
Iﬂ›k Sensörü

Otomatik silecek bulunan modeller

Iﬂ›k
Sensörü

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
154

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Otomatik Ayd›nlatma Kapatma Özelli¤i*

1 Otomatik Ayd›nlatma Kontrolü*
AUTO ›ﬂ›k duyarl›l›¤›n› aﬂa¤›daki ﬂekilde ayarlay›n›z:

Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri

Lamba dü¤mesini ON veya AUTO konumunda b›rakt›ysan›z, anahtar› kontaktan ç›kar›p
sürücü kap›s› kapatt›ktan yaklaﬂ›k 15 saniye sonra farlar, di¤er tüm d›ﬂ lambalar ve
, konumunda oldu¤unda, park
gösterge paneli lambalar› söner. Ancak, dü¤me
lambalar› yan›k kal›r.

Ayar
MAX

Ortam ›ﬂ›¤›n›n durumuna göre d›ﬂ
lambalar›n yanmas›
Ayd›nl›k

HIGH
MID

Di¤er modeller

Far dü¤mesi aç›kken, konta¤› LOCK (0 *1 konumuna getirirseniz, ancak kap›y›
açmazsan›z lambalar 10 dakika sonra (e¤er dü¤me AUTO konumundaysa üç dakika
sonra) söner.

MIN

Karanl›k

Kumandalar

Anahtar› kontaktan ç›kar›p sürücü kap›s›n› kapatt›ktan yaklaﬂ›k 15 saniye sonra farlar,
di¤er tüm d›ﬂ lambalar ve gösterge paneli lambalar› söner.
u Farlar›n otomatik sönme zaman› ayar›n› de¤iﬂtirebilirsiniz.
2 De¤iﬂtirilebilir Özellikler S.113

LOW

Sürücü kap›s›n›n kilidini açt›¤›n›zda veya kap›y› açt›¤›n›zda lambalar yeniden yanar.
E¤er kap›n›n kilidini açar ancak kap›y› 15 saniye içinde açmazsan›z, lambalar söner.
Sürücü kap›s›n› açarsan›z, lambalar yan›k uyar› sesi duyars›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
* Tüm modellerde bulunmuyor
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Sis Lambalar›*
I Ön Sis Lambalar›
Park lambalar› veya farlar aç›kken kullan›labilir.
I Arka Sis Lambas›
Farlar veya ön sis lambalar› aç›kken kullan›labilir.

I Ön ve Arka Sis Lambalar›
Kumandalar

I Ön sis lambalar›n› yakmak için
Dü¤meyi OFF (kapal›) konumdan
al›n›z.
ikaz lambas› yanar.

Ön ve Arka Sis
Lambas› Dü¤mesi

156

* Tüm modellerde bulunmuyor

konuma

I Ön ve arka sis lambalar›n› yakmak için
Dü¤meyi bulundu¤u konumdan bir
pozisyon yukar› al›n›z.
ve
ikaz lambalar›
yanar.
I Arka sis lambas›n› yakmak için
Dü¤meyi OFF pozisyonundan aﬂa¤› çeviriniz.
ikaz lambas› yanar.
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I Ön Sis Lambalar›
I Ön sis lambalar›n› yakmak için
Dü¤meyi
konumuna çeviriniz.
lambas› yanar.

ikaz

Kumandalar

Ön Sis Lambas› Dü¤mesi

I Arka Sis Lambas›
I Arka sis lambas›n› yakmak için
Dü¤meyi
konumuna çeviriniz.
lambas› yanar.

ikaz

Arka Sis Lambas› Dü¤mesi
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Far Ayarlay›c›*
Kontak ON (w *1 konumundayken k›sa farlar›n
dikey aç›s›n› ayarlayabilirsiniz.
Kadranda görülen daha büyük say› daha dar bir
aç›ya iﬂaret eder.

1 Far Ayarlay›c›*
Yüksek voltajl› deﬂarj ampulleri bulunan modeller

Arac›n›zda, k›sa farlar›n dikey aç›s›n› otomatik olarak
ayarlayan otomatik far ayar sistemi bulunur. Farlar›n
dikey aç›s›nda belirgin bir de¤iﬂiklik görürseniz,
sistemde bir sorun olabilir. Arac›n›z› bir servise kontrol
ettiriniz.
Avrupa ve Türkiye modelleri

Kumandalar

I Ayar kadran› pozisyonu seçmek için
Arac›n›z›n sürüﬂ ve yük koﬂullar›na uygun kadran pozisyonu için aﬂa¤›daki tabloya
bak›n›z.

Koﬂul
Sürücü
Sürücü ve bir ön yolcu
Ön ve arka koltuklarda toplam beﬂ kiﬂi

Kadran pozisyonu

1

‹zin verilen azami aks ve araç a¤›rl›¤› s›n›rlar› içinde ön ve
arka koltuklarda toplam beﬂ kiﬂi ve bagajda eﬂya

2

Sürücü ve bagajda arac›n izin verilen azami a¤›rl›¤›n›n ve
azami dingil a¤›rl›¤›n›n s›n›rlar› içinde eﬂya

3

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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* Tüm modellerde bulunmuyor

Farlar hem sa¤dan hem de soldan akan trafik için
uygundur.
Far huzme da¤›l›m›n› de¤iﬂtirmenize gerek yoktur.
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Gündüz Seyir Lambalar›*
Aﬂa¤›daki koﬂullar yerine getirildi¤inde park lambalar› yanar:
G Kontak anahtar› ON (w *1 konumunda.
G Far dü¤mesi kapal› konumda
Konta¤›n* kapat›lmas› gündüz seyir lambalar›n› kapatacakt›r.

Kumandalar

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
* Tüm modellerde bulunmuyor
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Silecekler ve Y›kama
a
b
Y›kamay›
kullanmak
için çekiniz.

Kumandalar

Fas›la süresi
Ayar Halkas›*

a MIST (BU⁄U)
b OFF (KAPALI)
c INT: Fas›lal› düﬂük h›z

c
d
e

Kontak ON (w *1 konumuna getirildikten sonra
ön cam silecekleri ve y›kama kullan›labilir.
I BU⁄U
Silecekler kolu b›rak›ncaya kadar yüksek h›zda
çal›ﬂacakt›r.
I Silecek dü¤mesi (OFF, INT, LO, HI)
Silecek svici ayar›n› ya¤›ﬂ miktar›na göre
de¤iﬂtiriniz.
I Gecikmenin ayarlanmas›*
Silecek gecikmesini ayarlamak için ayar
halkas›n› çeviriniz.
Uzun gecikme

d LO: Düﬂük h›zda silme
e HI: Yüksek h›zda silme

1 Silecekler ve Y›kama
D‹KKAT

Silecekleri ön cam kuruyken kullanmay›n›z. Ön cam
çizilebilir veya silecek lastikleri zarar görebilir.
D‹KKAT

So¤uk havalarda, silecek lastikleri donarak ön cama
yap›ﬂabilir.
Bu durumdaki sileceklerin çal›ﬂt›r›lmas› sileceklere zarar
verebilir. Cam› ›s›tmak için bu¤u gidericiyi
kullan›n›z, silecekleri ard›ndan çal›ﬂt›r›n›z.
Ayar halkas› bulunan modeller

Araç, silecekler fas›lal› çal›ﬂ›rken h›zlan›rsa, silme
aral›¤›n›n süresi k›sal›r. Araç hareket etmeye
baﬂlad›¤›nda, silecekler tek bir silme yapar.
Araç h›zland›¤›nda, silece¤in çal›ﬂmas› en k›sa gecikme
ayar›ndad›r ( ) ve LO ayar› da ayn›s› olur.
E¤er cam y›kama suyu biterse, y›kamay› kapat›n›z.
Pompa zarar görebilir.

K›sa gecikme

I Y›kama
Kolu kendinize do¤ru çekti¤inizde püskürtür.
Kolu b›rakt›¤›n›zda, silecekler durmadan önce
iki veya üç silme daha yapar.

Silecek motorunda bir kesici vard›r, bu kesici aﬂ›r›
yüklemeyi önlemek için motorun çal›ﬂmas›n› geçici
olarak durdurabilir. Devrenin normale dönmesinden
birkaç dakika sonra silece¤in çal›ﬂmas› normale
dönecektir.
Kar birikmesi gibi herhangi bir engelden dolay› silecek
durursa, arac› emniyetli biryere park ediniz.
Silecek dü¤mesini OFF konmuna çeviriniz ve konta¤›
ACCESSORY (q veya LOCK (0 *1 konumuna getirip
engeli kald›r›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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* Tüm modellerde bulunmuyor
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1 Otomatik Ayd›nlatma Kontrolü*

I Otomatik Fas›lal› Silecekler*

Ya¤mur sensörünün yeri aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.

Kolu aﬂa¤› do¤ru AUTO konumuna
bast›rd›¤›n›zda, ön cam silecekleri bir defa silme
yapar ve otomatik moda geçer.

Silecekler düﬂük veya yüksek h›zda fas›lal›
olarak çal›ﬂ›r ve ya¤mur sensörünün alg›lad›¤›
ya¤›ﬂ miktar›na göre durur.

Sensör hassasiyeti
Düﬂük: Silecekler daha
yo¤un ya¤›ﬂ alt›nda
çal›ﬂmaya baﬂlar.

Ön cam› temizlerken veya araç y›kamaya girdi¤inizde
silecek kolunu AUTO konumuna almay›n›z. E¤er
silecek kolu AUTO ve kontak ON (w *1 konumunda ise
ya¤mur sensörü cam› y›kad›¤›n›z veya araç y›kamadaki
suya tepki verebilir ve silecekler otomatik olarak
çal›ﬂmaya baﬂlayabilir.

Kumandalar

I AUTO hassasiyet ayar›
AUTO modundayken, fas›la süresi ayar
halkas›n› kullanarak ya¤mur sensörünün
hassasiyetini de ayarlayabilirsiniz.

Ya¤mur
Sensörü

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar›
yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.

Yüksek: Silecekler daha
az ya¤›ﬂ alt›nda
çal›ﬂmaya baﬂlar.

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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1 Far Y›kama*

I Far Y›kama*
Farlar› yak›n›z ve çal›ﬂt›rmak için far y›kama
dü¤mesine bas›n›z.
Far y›kama ayr›ca, konta¤› ON (w *1 konumuna
getirdikten sonra ön cam y›kamay› ilk defa
çal›ﬂt›rd›¤›n›zda da çal›ﬂ›r.

Kumandalar

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
162

* Tüm modellerde bulunmuyor

Far y›kama, ön cam y›kama ile ayn› su deposunu
kullan›r.
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Parlakl›k Kontrolü
Kontak ON (w *1 konumundayken gösterge
panelinin parlakl›¤›n› ayarlamak için parlakl›k
kontrol dü¤mesini kullanabilirsiniz.
Parlakl›¤› art›rmak için: Dü¤meyi sa¤a do¤ru
çeviriniz.
Parlakl›¤› azaltmak için: Dü¤meyi sola do¤ru
çeviriniz.
Kontrol Dü¤mesi

23°C

I Parlakl›k seviyesi gösterge lambas›
Ayarlama yaparken, parlakl›k seviyesi bilgi
ekran›nda*/i-çok amaçl› bilgi ekran›nda*
gösterilir.

Gösterge panelinin parlakl›¤› d›ﬂ lambalar›n yan›p
yanmad›¤›na göre de¤iﬂiklik gösterir. Aç›kken, gözün
kamaﬂmas›n› azaltmak için gösterge paneli karar›r.
(Seçme/S›f›rlama) veya
dü¤mesine
(ekran/bilgi) dü¤mesine basmak ekran› de¤iﬂtirir.
Parlakl›k ekran› maksimum konumuna gelene kadar
dü¤meyi sa¤a çevirirseniz, uyar› sesi duyulur. Bu, park
lambalar› yanarken azalt›lm›ﬂ gösterge paneli
parlakl›¤›n› iptal eder.
D›ﬂ lambalar yan›kken ve kapat›ld›klar›nda parlakl›k
farkl› ﬂekilde ayarlanabilir.

Kumandalar

i-Çok amaçl› bilgi ekran›nda

Parlakl›k maksimum ve minimum seviyeye
ulaﬂt›¤›nda bir ses duyacaks›n›z. Parlakl›¤›
ayarlaman›zdan birkaç saniye sonra bilgi
ekran›/i-çok amaçl› bilgi ekran› normal
durumuna dönecektir.

1 Parlakl›k Kontrolü

002300 km

Bilgi ekran›nda

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
* Tüm modellerde bulunmuyor
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Arka Rezistans/Is›tmal› Yan Ayna* Dü¤mesi
*1
Arka camdaki ve aynalardaki bu¤uyu gidermek için, kontak ON (w
konumundayken
arka rezistans ve ›s›tmal› yan ayna dü¤mesine bas›n›z.

Is›tma ve so¤utma sistemine sahip modeller

Arka rezistans ve ›s›tmal› yan aynalar 20 dakika
sonra otomatik olarak kapan›r. Ancak, e¤er d›ﬂ
hava s›cakl›¤› -8°C veya daha düﬂükse,
otomatik olarak kapanmazlar.

Kumandalar

Klima kontrol sistemli modeller

Arka rezistans ve ›s›tmal› yan aynalar, d›ﬂ hava
s›cakl›¤›na ba¤l› olarak 10-30 dakika sonra
otomatik olarak kapan›rlar. Ancak, e¤er d›ﬂ hava
s›cakl›¤› 0°C veya daha düﬂükse, otomatik
olarak kapanmazlar.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
164

* Tüm modellerde bulunmuyor

1 Arka Rezistans/Is›tmal› Yan Ayna * Dü¤mesi
D‹KKAT

Arka cam›n iç taraf›n› temizlerken, ›s›tma tellerine zarar
vermemeye dikkat ediniz.
Cam›, rezistans telleri boyunca bir yandan di¤er yana
silmek önemlidir.
Bu sistem çok büyük miktarda güç çeker, bu sebeple
bu¤u giderilir giderilmez kapat›n›z.
Ayr›ca, sistemi motorun rölantide oldu¤u süre boyunca
kullanmay›n›z. Bu durum aküyü zay›flatarak, motorun
çal›ﬂt›r›lmas›n› zorlaﬂt›rabilir.
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Direksiyon Simidinin Ayarlanmas›
Direksiyon simidinin yüksekli¤i ve gövdenizden uzakl›¤› ayarlanabilir, böylece uygun bir
sürüﬂ pozisyonunda direksiyon simidini rahat bir ﬂekilde kavrayabilirsiniz.
Ayarlamak için

Kol

! UYARI
Pozisyonu ayarlaman›z›n ard›ndan, direksiyonu,
yukar›ya, aﬂa¤›ya ve yanlara do¤ru çekerek
kilitlenip kilitlenmedi¤ini kontrol ediniz.
Direksiyon simidini sadece araç dururken
ayarlay›n›z.
Bütün direksiyon ayarlar›n›, arac› sürmeye baﬂlamadan
önce yap›n›z.

Kumandalar

Kilitlemek için

1. Direksiyon simidi ayar kolunu yukar› çekiniz.
u Direksiyon simidi ayar kolu direksiyon
kolonunun alt›ndad›r.
2. Direksiyon simidini yukar› veya aﬂa¤› ve içeri
veya d›ﬂar› hareket ettiriniz.
u Gösterge panelini ve göstergeleri
rahatl›kla görebildi¤inizden emin olunuz.
3. Direksiyon simidini yerinde sabitlemek için
direksiyon simidi ayar kolunu aﬂa¤›
bast›r›n›z.
u Direksiyon simidini sürüﬂ esnas›nda
ayarlamak arac›n kontrolünü
kaybetmenize ve bir kaza an›nda ciddi
ﬂekilde yaralanman›za sebep olabilir.

1 Direksiyon Simidinin Ayarlanmas›
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Koltuklar›n Ayarlanmas›
Koltuk Pozisyonlar›n›n Ayarlanmas›
Yeterli alan
b›rak›n›z.

Geriye itiniz.

Sürücü koltu¤unu, arac›n kontrolünü elinizde
bulunduraca¤›n›z mümkün olan en geri
pozisyona ayarlay›n›z. Dik olarak oturmal›,
s›rt›n›z› iyice koltu¤a yaslamal› ve öne e¤ilmeye
gerek olmadan pedallara yeterince basabilmeli
ve direksiyonu rahat bir ﬂekilde kavramal›s›n›z.
Yolcu koltu¤u da ayn› ﬂekilde ayarlanmal›d›r,
böylece koltuk ön gö¤üste yer alan hava
yast›¤›ndan mümkün oldu¤unca geride olur.

1 Koltuklar›n Ayarlanmas›

! UYARI
Ön hava yast›¤›na çok yak›n oturmak, yast›¤›n
aç›lmas› durumunda ciddi yaralanmalara veya
ölüme sebep olabilir.

Koltuk ayar›na ek olarak, direksiyonu yukar› ve aﬂa¤›,
içe ve d›ﬂa do¤ru ayarlayabilirsiniz . Direksiyon
simidinin ortas› ile gö¤sünüz aras›nda en az 25 cm
mesafe b›rak›n›z.

I Ön elektrikli koltu¤un ayarlanmas›*

Yatay Pozisyon
Ayar›

Kumandalar

Daima ön hava yast›klar›ndan, arac›n kontrolünü
sa¤layabilece¤iniz mümkün olan en uzak
mesafede oturunuz.

Koltuk ayarlar›n› daima sürüﬂten önce yap›n›z.
Koltu¤unuzu düzgün ﬂekilde ayarlad›ktan sonra ileri geri
çekerek yerine kilitlenmiﬂ oldu¤unu kontrol ediniz.

Yükseklik Ayar›
Koltuk arkal›¤›
Aç›s› Ayar›

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Ön manuel koltu¤un ayarlanmas›

1 Koltuklar›n Ayarlanmas›
Koltu¤unuzu düzgün ﬂekilde ayarlad›ktan sonra ileri geri
çekerek yerine kilitlenmiﬂ oldu¤unu kontrol ediniz.

Yükseklik Ayar›
(Sadece sürücü taraf›)
Koltu¤u yükseltip alçaltmak
için kolu çekip bast›r›n›z.

Kumandalar
Yatay Pozisyon Ayar›
Koltu¤u hareket ettirmek
için çubu¤u yukar› çekiniz,
ard›ndan b›rak›n›z.

168

Sürücü koltu¤u
gösterilmektedir.

Koltuk arkal›¤›
Aç›s› Ayar›
Aç›y› de¤iﬂtirmek
için kolu çekiniz.

04

12/7/12

9:53 AM

Page 169

fKoltuklar›n Ayarlanmas›dKoltuk Pozisyonlar›n›n Ayarlanmas›

1 Koltuk Arkal›klar›n›n Ayarlanmas›

I Koltuk Arkal›klar›n›n Ayarlanmas›
Sürücü koltu¤u arkal›¤›n›, direksiyon simidinin
ortas›ndaki hava yast›¤› kapa¤›yla gö¤sünüz
aras›nda yeterli boﬂluk kalacak ﬂekilde rahat ve
dik bir konuma ayarlay›n›z.
Ön yolcu koltu¤unun arkal›¤› da daha rahat,
daha dik bir konuma ayarlanmal›d›r.

! UYARI
Koltuk arkal›¤›n›n çok geri yat›r›lmas›, bir
çarp›ﬂma s›ras›nda ciddi biçimde yaralanmaya
veya hayati riskin ortaya ç›kmas›na neden
olabilir.

Koltuk arkal›¤›n› arkaya yaslarken emniyet kemerinin omuz k›sm›n›n yolcunun gö¤süne
göre fazla uzun ya da gevﬂek olmas›, emniyet kemerlerinin koruyucu özelli¤ini azalt›r.
Ayr›ca bir kaza an›nda emniyet kemerinden kurtulma ve ciddi ﬂekilde yaralanma
ihtimalini de art›r›r. Koltuk arkal›¤› ne kadar yat›r›l›rsa, yaralanma riski de o oranda artar.

Koltuk arkal›¤› ile s›rt›n›z›n aras›na minder veya baﬂka
bir ﬂey koymay›n›z.

Kumandalar

Koltuk arkal›¤›n› direksiyona fazlaca
yaklaﬂmadan dik konuma ayarlay›n›z ve s›rt›n›z›
koltu¤a tam olarak yaslayarak oturunuz.

Koyman›z emniyet kemerinin veya hava yast›¤›n›n
düzgün ﬂekilde çal›ﬂmas›n› engelleyebilir.
Direksiyon simidinden yeterli uzakl›kta de¤ilseniz ve
hala kumandalara ulaﬂam›yorsan›z, size yard›mc›
olabilecek belli tipteki adaptasyon ekipmanlar› olup
olmad›¤›n› araﬂt›rman›z› öneririz.

Devam ediyor
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1 Kafal›klar›n Ayarlanmas›

I Kafal›klar›n Ayarlanmas›

! UYARI

Arac›n›z›n tüm oturma pozisyonlar›nda kafal›k
bulunur.

Kumandalar

Kafan›z›, kafal›¤›n orta
k›sm›na yerleﬂtiriniz.

Kafal›klar, yolcular›n kafas› kafal›klar›n
merkezine yerleﬂtirildi¤inde boyun travmalar›na
ve arkadan çarpmalarda meydana gelen di¤er
yaralanmalara karﬂ› en etkili korumad›r.
Yolcunun kulaklar›n›n üst k›sm› kafal›¤›n orta
yüksekli¤i ile ayn› hizada olmal›d›r.

Sürüﬂten önce kafal›klar›n yerinde oldu¤undan
ve düzgün ﬂekilde yerleﬂtirildi¤inden emin
olunuz.
Kafal›klar›n düzgün ﬂekilde çal›ﬂmas› için:
Kafal›klara veya kafal›k ayaklar›na herhangi bir eﬂya
asmay›n›z.
G Yolcu ile koltuk arkal›¤› aras›na herhangi bir eﬂya
yerleﬂtirmeyiniz.
G Her bir kafal›¤› uygun pozisyona tak›n›z.
G

I Ön kafal›k pozisyonlar›n›n ayarlanmas›
Kafal›¤› yükseltmek için: Yukar› çekiniz.
Kafal›¤› indirmek için: Açma dü¤mesine
basarken aﬂa¤› do¤ru bast›r›n›z.

170

Kafal›klar›n yanl›ﬂ ﬂekilde ayarlanmas›
etkinliklerini azalt›r ve bir çarp›ﬂma s›ras›nda
ciddi yaralanma ihtimalini art›r›r.
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fKoltuklar›n Ayarlanmas›dKoltuk Pozisyonlar›n›n Ayarlanmas›

1 Arka Koltuk Kafal›k Pozisyonunun De¤iﬂtirilmesi

I Arka Koltuk Kafal›k Pozisyonunun De¤iﬂtirilmesi
Arka koltukta oturan bir yolcu, araç hareket
etmeden önce kafal›k yüksekli¤ini kendisine
göre en uygun pozisyona ayarlamal›d›r.
Kafal›¤› yükseltmek için:
Yukar› çekiniz.
Kafal›¤› indirmek için:
Açma dü¤mesine basarken aﬂa¤› do¤ru
bast›r›n›z.

Bir yolcu arka koltukta orta pozisyonda oturdu¤unda,
kafal›¤›n›n en yüksek pozisyona ayarland›¤›ndan emin
olunuz.

Kumandalar

1 Kafal›klar›n Ç›kar›lmas› ve Tak›lmas›

I Kafal›klar›n Ç›kar›lmas› ve Tak›lmas›

! UYARI

Kafal›klar temizlik veya tamir için ç›kar›labilir.
Kafal›¤› ç›karmak için:
Yerinden ç›kana kadar kafal›¤› çekiniz. Ard›ndan açma dü¤mesine bas›n›z ve kafal›¤›
çekerek ç›kar›n›z.

Tak›lmayan veya düzgün ﬂekilde tak›lmayan
kafal›klar bir kaza an›nda ciddi yaralanmalara
sebep olabilir.

Kafal›¤› takmak için:
Ayaklar›n› yerine yerleﬂtiriniz, ard›ndan açma dü¤mesine basarken kafal›¤› uygun
yüksekli¤e ayarlay›n›z. Bu konumda kilitlendi¤inden emin olmak için kafal›¤› çekiniz.

Sürüﬂten önce kafal›klar› mutlaka tak›n›z.

Devam ediyor
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fKoltuklar›n Ayarlanmas›dKoltuk Pozisyonlar›n›n Ayarlanmas›

I Do¤ru ﬁekilde Oturunuz
Bütün yolcular koltuklar›n› ve kafal›klar›n› ayarlad›ktan ve emniyet kemerlerini takt›ktan
sonra, araç park edilip motor durdurulana kadar dik oturmaya, s›rtlar›n› koltuklar›na
dayamaya ve ayaklar›n› yerde tutmaya dikkat etmeleri önemlidir.
Yanl›ﬂ ﬂekilde oturmak bir kaza an›nda yaralanma riskini art›r›r. Örne¤in, e¤ilmiﬂ halde
oturdu¤unuzda, yatar vaziyette, öne yak›n veya öne yaslanm›ﬂ durumdaysan›z ya da
ayaklar›n›zdan birini veya her ikisini yukar› kald›rm›ﬂsan›z, bir çarp›ﬂma s›ras›nda
yaralanma tehlikesi büyük ölçüde artar.
Kumandalar

172

Ayr›ca, ön koltukta gereken konumda oturmayan bir kiﬂi, arac›n içindeki parçalara veya
ﬂiﬂen bir hava yast›¤›na çarparak ciddi bir biçimde veya hayati risk taﬂ›yan ﬂekilde
yaralanabilir.

1 Do¤ru ﬁekilde Oturunuz

! UYARI
Do¤ru konumda oturmamak, bir çarp›ﬂma
s›ras›nda ciddi yaralanmalara veya hayati risk
taﬂ›yan tehlikelere yol açabilir.
Daima dik olarak s›rt›n›z› koltu¤a yaslayacak
ﬂekilde ve ayaklar›n›z yere basar biçimde
oturunuz.
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fKoltuklar›n Ayarlanmas›dArka Koltuklar

Arka Koltuklar
I Arka Koltuklar›n Katlanmas›
1. Orta omuz kemerini k›lavuzdan ç›kar›n›z.

K›lavuz

1 Arka Koltuklar›n Katlanmas›
Arka koltuk arkal›klar›, büyük eﬂyalar›n bagaja
konulabilmesi için katlanabilir.
Bagaj kap›s› aç›k ve arka koltuk katlanm›ﬂ halde
arac›n›z› sürmeyiniz.
2 Egzoz Gaz› Tehlikesi S.78

Açma
Kolu

2. Kilidi açmak için bagajdaki açma kolunu
çekiniz.

Kumandalar

Orta Omuz
Kemeri

Koltuk arkal›¤›n› dik konumda kilitlemek için, kilitlenene
kadar geriye do¤ru itiniz.
Koltuk arkal›¤›n› orijinal konumuna geri getirdi¤inizde,
s›k› ﬂekilde geriye do¤ru itiniz. Ayr›ca, tüm arka omuz
kemerlerinin koltuk arkal›klar›n›n önünde oldu¤undan ve
orta omuz kemerinin k›lavuzda yeniden
konumland›r›ld›¤›ndan emin olunuz.
Bagaj bölmesindeki veya arka koltuk aç›kl›¤›ndan
içeri do¤ru uzanan tüm eﬂyalar›n düzgün ﬂekilde
sabitlendi¤inden emin olunuz. Gevﬂek eﬂyalar sert
bir fren s›ras›nda ileri do¤ru f›rlayabilir.
Katland›klar›nda arka koltuklar› engellememeleri için ön
koltuklar yeterince ileride olmal›d›r.

3. Koltuk arkal›¤›n› katlay›n›z.
E¤er arka kafal›klar ön koltuk arkal›klar›na
tak›l›yorsa, kafal›klar› ç›kar›n›z.
2 Kafal›klar›n Ç›kar›lmas› ve Tak›lmas› S.171

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fKoltuklar›n Ayarlanmas›dKol Dayamas›

Kol Dayamas›
I Ön Kol Dayaman›n Kullan›lmas›
Konsol kapa¤› bir kol dayama olarak
kullan›labilir.
Ayarlamak için:
Kol dayamay› istenen pozisyona kayd›r›n›z.

Kumandalar

I Arka Kol Dayaman›n Kullan›lmas›
Orta koltuk arkal›¤›ndaki kol dayamay› aﬂa¤›
indiriniz.

174

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Kabin ‹çi Lambalar/‹ç Konfor Parçalar›
‹ç Lambalar
1 ‹ç Lamba Dü¤meleri*

I ‹ç Lamba Dü¤meleri
Ön

Kapal›

Kap› Kumandal› Pozisyon
Kap› Kumandal› Pozisyon
Aç›k

Kap› kumandal› pozisyonda, iç lambalar kap›lar›n
kapat›lmas›ndan yaklaﬂ›k 30 saniye sonra karar›r ve
söner.
Lambalar aﬂa¤›daki durumlarda 30 saniye sonra söner:
G Sürücü kap›s›n›n kilidini açt›¤›n›zda ancak kap›y›
açmad›¤›n›zda.
G Anahtar› kontaktan ç›kard›¤›n›zda ancak kap›lardan
birini açmad›¤›n›zda.
i-Çok amaçl› bilgi ekran›na sahip modeller

‹ç lamba kararma süresini de¤iﬂtirebilirsiniz.
2 De¤iﬂtirilebilir Özellikler S.113
Tüm modeller

‹ç lambalar aﬂa¤›daki durumlarda hemen sönerler:
G Sürücü kap›s›n› kilitledi¤inizde.
G Anahtar kontaktayken veya kontak ACCESSORY
modundayken sürücü kap›s› kapatt›¤›n›zda.
G Konta¤› ON (w *1 konumuna getirdi¤inizde.

Kapal›

Kumandalar

Arka

I AÇIK
‹ç lambalar, kap›lar›n aç›k ya da kapal› olmas›na
bakmaks›z›n yanar.
I Kap› kumandal›
‹ç lambalar aﬂa¤›daki durumlarda yanar:
G Kap›lardan herhangi biri aç›ld›¤›nda.
G Sürücü kap›s›n›n kilidini açt›¤›n›zda.
G Kontak anahtar› kontaktan ç›kard›¤›n›zda.
I KAPALI
‹ç lambalar, kap›lar›n aç›k ya da kapal› olmas›na
bakmaks›z›n kapal› kal›r.

Anahtar kontakta de¤ilken kap›lardan herhangi birisini
aç›k b›rak›rsan›z, iç lambalar yaklaﬂ›k 15 dakika sonra
söner.

I Harita Lambalar›
Harita lambalar› camlar›na bas›larak yak›l›p
söndürülebilir.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar›
yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine
sahiptir.

1 Harita Lambalar›*
‹ç lamba dü¤mesi kap› kumandal› pozisyondayken ve
kap›lardan herhangi biri aç›kken, cam›na bassan›z bile
harita lambas› sönmeyecektir.

* Tüm modellerde bulunmuyor
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f‹ç Lambalar/‹ç Konfor Parçalar›d‹ç Konfor Parçalar›

‹ç Konfor Parçalar›
1 Torpido Gözü

I Torpido Gözü
Torpido gözünü açmak için kolu çekiniz.

! UYARI
Aç›k tutulan bir torpido gözü bir kaza s›ras›nda
emniyet kemeri ba¤l› olsa bile yolcunun ciddi
ﬂekilde yaralanmas›na neden olabilir.
Arac› sürerken torpido gözünü daima kapal›
tutunuz.

Kumandalar

I Konsol Bölmesi
Konsol bölmesini açmak için kolu çekiniz.
Konsol kapa¤›n› kol dayama olarak kullanmak
için, istenilen konuma kayd›r›n›z.
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f‹ç Lambalar/‹ç Konfor Parçalar›d‹ç Konfor Parçalar›

I Orta Göz
Gözü açmak için üst kenar›na bast›r›n›z.

Kumandalar

Devam ediyor
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f‹ç Lambalar/‹ç Konfor Parçalar›d‹ç Konfor Parçalar›

1 Bardak Tutucular

I Bardak Tutucular
I Kapakl› ön koltuk bardak tutucular›
Bardak tutucuyu açmak için, kapa¤› geriye
kayd›r›n›z.

D‹KKAT

Dökülen içecekler, döﬂemelere, hal›lara ve kabin
içindeki elektrikli donan›ma hasar verebilir.
Bardak tutucular› kullan›rken dikkatli olunuz. S›cak
içecekler sizi haﬂlayabilir.

Kumandalar

Tutma Kolu

Daha fazla alan kazanmak için tutma kolunu
geriye kayd›rabilirsiniz.

I Kapaks›z ön koltuk bardak tutucular›
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f‹ç Lambalar/‹ç Konfor Parçalar›d‹ç Konfor Parçalar›

I Arka koltuk bardak tutucular›*
Arka koltuk bardak tutucular›n› kullanmak için
kol dayamay› aç›n›z.

D‹KKAT

Ön konsol panelinde bir aksesuar güç prizi
vard›r. Kontak ACCESSORY (q veya ON (w *1
konumunda oldu¤unda kullan›labilir.

Otomotiv tipi çakmak sokmay›n›z.
Bu güç prizinin aﬂ›r› ›s›nmas›na sebep olabilir.

Kumandalar

1 Aksesuar Güç Prizi*

I Aksesuar Güç Prizi*

Aksesuar güç prizi, 120 Watt’tan (10 amp) daha düﬂük
güç çeken 12 volt DC (do¤ru ak›m) ile çal›ﬂan aksesuarlar› ba¤lamak üzere tasarlanm›ﬂt›r.

Kullanmak için kapa¤› aç›n›z.

Akünün boﬂalmas›n› önlemek için, güç soketini yaln›zca
motor çal›ﬂ›rken kullan›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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f‹ç Lambalar/‹ç Konfor Parçalar›d‹ç Konfor Parçalar›

1 Elbise Ask›s›

I Elbise Ask›s›
Tutma kolunun sol arkas›nda, sa¤ arkas›nda
veya her iki taraf›nda da bir elbise ask›s› vard›r.
Kullanmak için aﬂa¤› indiriniz.

Kumandalar

180

* Tüm modellerde bulunmuyor

Elbise ask›s› geniﬂ veya a¤›r eﬂyalar› taﬂ›mak üzere
tasarlanmam›ﬂt›r.
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f‹ç Lambalar/‹ç Konfor Parçalar›d‹ç Konfor Parçalar›

1 Çakmak*

I Çakmak*
Avrupa, Türkiye, M›s›r ve Ürdün modelleri

Çakma¤a bast›r›n›z ve atana kadar bekleyiniz.
Kontak ACCESSORY (q veya ON (w
konumunda oldu¤unda kullan›labilir.

Çakma¤› bas›l› halde tutmay›n›z. Çakma¤›n aﬂ›r›
›s›nmas›na sebep olabilir.

Kumandalar

Çakmak
M›s›r ve Ürdün modelleri hariç Kore ve Orta
Do¤u modelleri

Çakmak

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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f‹ç Lambalar/‹ç Konfor Parçalar›d‹ç Konfor Parçalar›

1 Küllük

I Küllük
Ön bardak tutucular›n önündeki küllük
ç›kar›labilir. Açmak için kapa¤› kald›r›n›z.

Kumandalar

182

Olas› bir yang›n veya arac›n zarar görmesi tehlikesini
önlemek için, sigaralar› ve purolar› atmak için sadece
küllü¤ü kullan›n›z.
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f‹ç Lambalar/‹ç Konfor Parçalar›d‹ç Konfor Parçalar›

1 Koltuk Is›t›c›lar›*

I Koltuk Is›t›c›lar›*
Koltuk ›s›t›c›lar›n› kullanmak için kontak ON
(w *1 konumunda olmal›d›r. HI ayar› koltuklar›
LO ayar›na göre daha h›zl› ›s›t›r.
Yan hava yast›¤› kapama sisteminden dolay›
yolcu koltuk arkal›¤›nda ›s›t›c› bulunmaz.

Koltuk ›s›t›c›lar›n› kullan›rken ›s› kaynakl› yan›klar
olmas› muhtemeldir.
S›cakl›¤› tam olarak hissedemeyen kiﬂiler
(diyabet hastas› olanlar, alt bacakta sinir hasar›
olan kiﬂiler veya felçli hastalar) veya hassas ciltli
kiﬂiler koltuk ›s›t›c›lar›n› kullanmamal›d›r.
Motor kapal›yken koltuk ›s›t›c›lar›n› LO konumunda olsa
bile kullanmay›n›z. Bu tür durumlarda, akü zay›flayabilir,
bu da motorum çal›ﬂt›r›lmas›n› güçleﬂtirebilir.

Kumandalar

HI konumundayken, ›s›t›c› çevrim yapar ve
kapan›r.
u Koltuk ›s›t›c›s› aç›kken ilgili ikaz
lambas› yanacakt›r. Is›t›c›y› kapatmak
için dü¤menin karﬂ› taraf›na k›saca
bas›n›z. ‹kaz lambas› sönecektir. Uygun
bir s›cakl›¤a ulaﬂ›ld›¤›nda, koltu¤u s›cak
tutmak için LO ayar›n› seçiniz.

! UYARI

LO ayar›nda, ›s›t›c› sürekli çal›ﬂ›r ve otomatik olarak
kapanmaz.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
* Tüm modellerde bulunmuyor
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Is›tma ve So¤utma*
Hava Kanallar›n›n, Kaloriferin ve Kliman›n kullan›lmas›
Avrupa, Türkiye, M›s›r ve Ürdün modelleri

Konum Kontrol Dü¤mesi
Hava ak›ﬂ›n› de¤iﬂtirir.
Zemin ve bu¤u giderme hava kanallar›

Ön Cam Bu¤u Giderici Dü¤mesi
Klimay› aç›n›z, ön cam›n bitimindeki bu¤u giderici
hava kanallar›ndan hava ak›ﬂ›n› seçiniz ve modu
temiz havaya getiriniz.

Zemin hava kanallar›
Ön gö¤üs ve zemin hava kanallar›
Ön gö¤üs hava kanallar›

Kumandalar

Fan Kontrol Dü¤mesi
Fan h›z›n› ayarlar.
Her ﬂeyi kapatmak için
dü¤meyi sonuna kadar
OFF konumuna çeviriniz.

S›cakl›k Kontrol
Dü¤mesi
‹ç s›cakl›¤› ayarlar.

(Temiz Hava) Dü¤mesi*
D›ﬂ havaland›rmay› sabit tutar. Normal durumlarda
sistemi temiz hava modunda tutunuz.
Klima Dü¤mesi*
‹çeriyi so¤utmak veya ›s›tma aç›kken
nemini almak için bas›n›z.
Dü¤mesi*1
Klimay› aç›n›z, ön gö¤üs hava
kanallar›ndan hava ak›ﬂ›n› seçiniz
ve iç hava/temiz hava moduna geçiniz.

(‹ç Hava/Temiz Hava) Dü¤mesi
Sistem boyunca havay› arac›n içinde
dolaﬂt›r›r.
(‹ç hava/temiz hava) Dü¤mesi*1
dü¤mesine bas›n›z ve çevre koﬂullar›na
göre modu de¤iﬂtiriniz.
‹ç hava/temiz hava Modu (ikaz lambas› yanar):
Sistem boyunca havay› arac›n içinde dolaﬂt›r›r.
Temiz Hava Modu (ikaz lambas› söner):
D›ﬂ havaland›rmay› sabit tutar. Normal durumlarda
sistemi temiz hava modunda tutunuz.

*1: MAX A/C dü¤mesi bulunan modeller
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* Tüm modellerde bulunmuyor
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fIs›tma ve So¤utma*dHava Kanallar›n›n Kullan›lmas›, Is›tma ve Klima*

M›s›r ve Ürdün modelleri hariç Rusya ve Orta Do¤u modelleri

Konum Kontrol Dü¤mesi
Hava ak›ﬂ›n› de¤iﬂtirir.

(‹ç Hava/Temiz Hava) Dü¤mesi
Sistem boyunca havay› arac›n içinde
dolaﬂt›r›r.

Ön gö¤üs ve zemin hava kanallar›
Ön gö¤üs hava kanallar›
Zemin hava kanallar›
Zemin ve bu¤u giderme hava
kanallar›
S›cakl›k Kontrol Dü¤mesi
‹ç s›cakl›¤› ayarlar.

Fan Kontrol Dü¤mesi
Fan h›z›n› ayarlar.
Her ﬂeyi kapatmak için
dü¤meyi sonuna kadar
OFF konumuna çeviriniz.

Kumandalar

Ön Cam Bu¤u Giderici
Dü¤mesi
Klimay› aç›n›z, ön cam›n bitimindeki bu¤u giderici hava kanallar›ndan hava ak›ﬂ›n› seçiniz ve
modu temiz havaya getiriniz.

(Temiz Hava) Dü¤mesi*
D›ﬂ havaland›rmay› sabit tutar. Normal durumlarda
sistemi temiz hava modunda tutunuz.

Klima Dü¤mesi
‹çeriyi so¤utmak veya ›s›tma aç›kken nemini almak için bas›n›z.
Dü¤mesi
Klimay› aç›n›z, ön gö¤üs hava kanallar›ndan hava ak›ﬂ›n›
seçiniz ve iç hava/temiz hava moduna geçiniz.
(‹ç hava/temiz hava) Dü¤mesi
dü¤mesine bas›n›z ve çevre koﬂullar›na göre modu
de¤iﬂtiriniz.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fIs›tma ve So¤utma*dHava Kanallar›n›n Kullan›lmas›, Is›tma ve Klima*

I Is›tma
MAX A/C dü¤mesi bulunmayan modeller

MAX A/C dü¤mesi bulunan modeller

Kumandalar

Kalorifer, havay› ›s›tmak için motorun so¤utma suyundan gelen ›s›y› kullan›r.
1. Fan kontrol dü¤mesini kullanarak fan h›z›n› ayarlay›n›z.
2.
seçiniz.
3. S›cakl›k kontrol dü¤mesini kullanarak s›cakl›¤› ayarlay›n›z.
MAX A/C dü¤mesi bulunmayan modeller

4.

dü¤mesine bas›n›z (ikaz lambas› yanar).

MAX A/C dü¤mesi bulunan modeller

4.

186

dü¤mesine bas›n›z (ikaz lambas› söner).
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I Kabini h›zl›ca ›s›tmak için
1. Fan h›z›n› en yükse¤e ayarlay›n›z.
2.
seçiniz.
3. S›cakl›¤› en yükse¤e ayarlay›n›z.
4.
dü¤mesine bas›n›z (ikaz lambas› yanar).

1 Kabini h›zl›ca ›s›tmak için
Kabin yeterince s›cak olur olmaz temiz hava moduna
geçiniz. E¤er iç hava/temiz hava modunda tutarsan›z
camlar bu¤ulanabilir.

Kumandalar

I Kabinin nemini almak için*
Kalorifer ile birlikte kullan›ld›¤›nda, klima sistemi kabin içini s›cak ve kuru bir hale getirir
ve camlar›n bu¤ulamas›n› önleyebilir.
1. Fan› aç›n›z.
2. Klimay› açmak için A/C dü¤mesine bas›n›z.
3.
seçiniz.
4. S›cakl›k kontrol dü¤mesini kullanarak s›cakl›¤› ayarlay›n›z.

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I So¤utma*
MAX A/C dü¤mesi bulunmayan modeller

MAX A/C dü¤mesi bulunan modeller

Kumandalar

1. Fan kontrol dü¤mesini kullanarak fan h›z›n› ayarlay›n›z.
2.
seçiniz.
3. S›cakl›k kontrol dü¤mesini kullanarak s›cakl›¤› ayarlay›n›z.
4. A/C dü¤mesine bas›n›z (ikaz lambas› yanar).
MAX A/C dü¤mesi bulunmayan modeller

5.

dü¤mesine bas›n›z (ikaz lambas› yanar).

MAX A/C dü¤mesi bulunan modeller

5.

188

dü¤mesine bas›n›z (ikaz lambas› söner).

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I
1.
2.
3.
4.
5.

1 Kabini h›zl›ca so¤utmak için

Kabini h›zl›ca so¤utmak için
Fan h›z›n› en yükse¤e ayarlay›n›z.
seçiniz.
S›cakl›¤› maksimum so¤utmaya ayarlay›n›z.
A/C dü¤mesine bas›n›z (ikaz lambas› yanar).
dü¤mesine bas›n›z (ikaz lambas› yanar).

E¤er kabin çok s›caksa, camlar› k›smen açarak çok
daha h›zl› bir ﬂekilde so¤utabilirsiniz.
ECON modunda iken, sistemde büyük s›cakl›k
dalgalanmalar› olur.
dü¤mesine basmak ECON modu kontrolünü bypas
eder ve kabini çok daha h›zl› ﬂekilde so¤utur.

MAX A/C dü¤mesi bulunan modeller

Kumandalar

1. Fan h›z›n› en yükse¤e ayarlay›n›z.
2. S›cakl›¤› maksimum so¤utmaya ayarlay›n›z.
3.
dü¤mesine bas›n›z (ikaz lambas› yanar).

Devam ediyor
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I Ön Cam›n ve Camlar›n Bu¤usunun Giderilmesi*
MAX A/C dü¤mesi bulunmayan modeller

MAX A/C dü¤mesi bulunan modeller

1 Ön Cam›n ve Camlar›n Bu¤usunun Giderilmesi*
Emniyetiniz aç›s›ndan, yola ç›kmadan önce tüm
camlar›n yeterli görüﬂ alan› sa¤layacak kadar temiz
oldu¤undan emin olunuz.
S›cakl›¤› üst veya alt limitin yak›nlar›na ayarlamay›n›z.
Ön cama so¤uk hava vurdu¤unda, ön cam›n d›ﬂ yüzeyi
bu¤ulanabilir.
E¤er yan camlar bu¤ulan›rsa, hava kanallar›n›, havan›n
yan camlara vuraca¤› ﬂekilde ayarlay›n›z.

Kumandalar

dü¤mesine basmak klima sistemini açar ve sistemi otomatik olarak temiz hava
moduna al›r.
I Camlar›n bu¤usunu h›zl›ca gidermek için
1. Fan h›z›n› en yükse¤e ayarlay›n›z.
2.
dü¤mesine bas›n›z.
3.
dü¤mesine bas›n›z.
4. S›cakl›¤› maksimum ›s›tmaya ayarlay›n›z.

190

* Tüm modellerde bulunmuyor

1 Camlar›n bu¤usunun h›zl›ca gidermek için
Camlar›n bu¤usunu giderdikten sonra, temiz hava
moduna geçiniz.
Sistemi temiz hava/iç hava modunda tutarsan›z, camlar
nemden dolay› bu¤ulanabilir. Bu görüﬂü engeller.
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Klima Kontrol Sistemi*
Otomatik Klima Kontrolünün Kullan›lmas›
Otomatik klima sistemi seçti¤iniz iç s›cakl›¤› muhafaza eder. Sistem ayr›ca, tercihinize
göre iç s›cakl›¤› yükseltmek veya düﬂürmek için mümkün oldu¤unca h›zl› bir ﬂekilde
›s›t›lm›ﬂ ve so¤utulmuﬂ uygun hava kar›ﬂ›m›n› seçer.
Avrupa, Türkiye, M›s›r ve Ürdün modelleri

Ön gö¤üs
hava kanallar›

Zemin hava
kanallar›

Zemin ve bu¤u
giderme hava
kanallar›

AUTO Dü¤mesi

S›cakl›k Kontrol
Çubu¤u

(ON/OFF) Dü¤mesi
(‹ç Hava/Temiz Hava) Dü¤mesi

(Fan Kontrol) Çubu¤u
A/C (Klima) Dü¤mesi

(Temiz Hava) Dü¤mesi

Klima kontrol sistemi AUTO modunda çal›ﬂ›rken
herhangi bir dü¤meye bas›l›rsa, bas›lan dü¤menin iﬂlevi
öncelikli olacakt›r.
AUTO ikaz lambas› sönecek, ancak bas›lan dü¤me ile
ilgili olmayan iﬂlevler otomatik olarak kontrol edilecektir.
D›ﬂar›dan üflenen so¤uk havay› önlemek için, AUTO
dü¤mesine bas›ld›¤›nda fan hemen çal›ﬂmayabilir.
‹stenen s›cakl›¤› ayarlaman›z›n ard›ndan, s›cakl›k
kontrol çubu¤unu gerekti¤inden fazla kullanmay›n›z.
Bunun yap›lmas› ayar s›cakl›¤›na ulaﬂmak için gereken
süreyi uzat›r.
Kabin içi çok s›caksa, camlar› k›smen açarak, sistemi
AUTO moduna alarak ve s›cakl›¤› en düﬂük ayara
getirerek çok daha çabuk so¤utabilirsiniz. S›cakl›k
düﬂüne kadar temiz hava modunu iç hava/temiz hava
moduna getiriniz.

Kumandalar

Ön gö¤üs ve
zemin hava
kanallar›

1 Otomatik Klima Kontrolünün Kullan›lmas›

S›cakl›¤› alt veya üst limitlere ayarlad›¤›n›zda, Lo veya
Hi görüntülenir.
dü¤mesine her bas›ﬂ›n›zda, klima kontrol sistemi
aç›l›p kapan›r. Aç›ld›¤›nda, sistem son seçiminize geri
döner.

Sistemi motor çal›ﬂ›r haldeyken kullan›n›z.
1. AUTO Dü¤mesine bas›n›z.
2. S›cakl›k kontrol çubu¤unu kullanarak iç s›cakl›¤› ayarlay›n›z.
3. ‹ptal etmek için
dü¤mesine bas›n›z.

ECON modunda iken, sistemde büyük s›cakl›k
dalgalanmalar› olur.

I ‹ç hava/temiz hava ile temiz hava modlar› aras›nda geçiﬂ yapmak
Çevre koﬂullar›na göre modu de¤iﬂtirmek için
(iç hava/temiz hava) veya
(temiz hava) dü¤mesine bas›n›z.
‹ç hava/Temiz hava Modu: Sistem boyunca havay› araç içinde dolaﬂt›r›r.
Temiz Hava Modu: D›ﬂ havaland›rmay› sabit tutar. Normal durumlarda sistemi temiz
hava modunda tutunuz.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fKlima Kontrol Sistemi*dOtomatik Klima Kontrolünün Kullan›lmas›

M›s›r ve Ürdün modelleri hariç Kore, Rusya ve Orta Do¤u modelleri

A/C (Klima) Dü¤mesi

(ON/OFF) Dü¤mesi

S›cakl›k Kontrol
Çubu¤u

Fan Kontrol
Çubu¤u

AUTO Dü¤mesi

Kumandalar

(‹ç Hava/Temiz Hava) Dü¤mesi

Ön gö¤üs
hava kanallar›

Ön gö¤üs ve
zemin hava
kanallar›

Zemin hava
kanallar›

Zemin ve bu¤u
giderme hava
kanallar›

Sistemi motor çal›ﬂ›r haldeyken kullan›n›z.
1. AUTO Dü¤mesine bas›n›z.
2. S›cakl›k kontrol çubu¤unu kullanarak iç s›cakl›¤› ayarlay›n›z.
3. ‹ptal etmek için
dü¤mesine bas›n›z.
I ‹ç hava/temiz hava ile temiz hava modlar› aras›nda geçiﬂ yapmak
Çevre koﬂullar›na göre modu de¤iﬂtirmek için
(iç hava/temiz hava) dü¤mesine
bas›n›z.
‹ç hava/Temiz hava Modu (ikaz lambas› yanar: Sistem boyunca havay› araç içinde
dolaﬂt›r›r.
Temiz Hava Modu (ikaz lambas› söner): D›ﬂ havaland›rmay› sabit tutar. Normal
durumlarda sistemi temiz hava modunda tutunuz.
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I Ön Cam›n ve Camlar›n Bu¤usunun Giderilmesi

1 Ön Cam›n ve Camlar›n Bu¤usunun Giderilmesi
Emniyetiniz aç›s›ndan, yola ç›kmadan önce tüm
camlar›n yeterli görüﬂ alan› sa¤layacak kadar temiz
oldu¤undan emin olunuz.
S›cakl›¤› üst veya alt limitin yak›nlar›na ayarlamay›n›z.
Ön cama so¤uk hava vurdu¤unda, ön cam›n d›ﬂ yüzeyi
bu¤ulanabilir.
E¤er yan camlar bu¤ulan›rsa, hava kanallar›n›, havan›n
yan camlara vuraca¤› ﬂekilde ayarlay›n›z.

Kumandalar

dü¤mesine basmak klima sistemini açar ve sistemi otomatik olarak temiz hava
moduna al›r.
I Camlar›n bu¤usunu h›zl›ca gidermek için

1 Camlar›n bu¤usunun h›zl›ca gidermek için
Camlar›n bu¤usunu giderdikten sonra, temiz hava
moduna geçiniz.
Sistemi temiz hava/iç hava modunda tutarsan›z, camlar
nemden dolay› bu¤ulanabilir. Bu görüﬂü engeller.

1.
2.

dü¤mesine bas›n›z.
dü¤mesine bas›n›z.
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Otomatik Klima Kontrol Sensörleri
Güneﬂ ›ﬂ›¤› sensörü

Kumandalar

194

S›cakl›k ve nem
Sensörü

Otomatik klima sisteminde bir güneﬂ ›ﬂ›¤›
sensörü, bir iç s›cakl›k ve nem sensörü bulunur.
Bu sensörlerin üstüne bir ﬂey koymay›n›z ve su
s›çratmay›n›z.
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Özellikler
Bu bölüm müzik sisteminin ve di¤er teknolojik özelliklerin nas›l kullan›laca¤›n› aç›klar.

Müzik Sistemi
Müzik Sisteminiz Hakk›nda..........................196
USB Adaptör Kablosu* ................................197
AUX Giriﬂ Jak› .............................................197
Müzik Sistemi H›rs›zl›¤a Karﬂ› Koruma*......198
Seçme dü¤mesi bulunmyan modeller

Müzik Sisteminin Temel ‹ﬂlemleri
Sesin Ayarlanmas› .......................................199
AM/FM Radyonun Çal›nmas›.......................200
Bir CD’nin Çal›nmas› ...................................201

* Tüm modellerde bulunmuyor

Seçme dü¤mesi bulunan modeller

Müzik Sisteminin Temel ‹ﬂlemleri
Sesin Ayarlanmas› .......................................203
AM/FM Radyonun Çal›nmas›.......................204
Bir CD’nin Çal›nmas› ...................................206
i-Çok amaçl› bilgi ekran›na sahip modeller

Müzik Sisteminin Temel ‹ﬂlemleri
Müzik Sistemi Uzaktan Kumandas›* ............211
Sesin Ayarlanmas› .......................................212
AM/FM Radyonun Çal›nmas›.......................213
Bir CD’nin Çal›nmas› ...................................219
iPod Çalma ..................................................222

USB Flaﬂ Bellek Çalma ...............................225
Bluetooth® Müzik Çalma ..............................228
Müzik Hata Mesajlar›
CD Çalar ......................................................230
iPod/USB Flaﬂ Bellek ..................................231
Müzik Sistemi Hakk›nda Genel Bilgiler
Tavsiye Edilen CD’ler...................................232
Uyumlu iPod ve USB Flaﬂ Bellek ................234
Hands Free (Eller Serbest) Telefon Sistemi*
HFT’nin Kullan›lmas›....................................235
HFT Menüleri ...............................................237
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Müzik Sistemi
Müzik Sisteminiz Hakk›nda
1 Müzik Sisteminiz Hakk›nda

Bilgi ekran›na sahip modeller

Müzik sisteminin AM/FM radyo çalma özelli¤i bulunmaktad›r. Ayr›ca CD ve WMA/MP3
dosyalar›n› da çalabilir. Müzik sistemine panelde bulunan dü¤meler ile kumanda
edebilirsiniz.
i-Çok amaçl› bilgi ekran›na sahip modeller

Müzik sisteminin AM/FM radyo çalma özelli¤i bulunmaktad›r. Ayr›ca, müzik CD’lerini,
WMA/MP3/AAC dosyalar›n›, iPod, USB flaﬂ bellek ve Bl›uetooth® cihazlar›n› da çalabilir.
Müzik sistemini paneldeki dü¤meler ile ya da direksiyon simidindeki uzaktan kumanda ile
kontrol edebilirsiniz.

Özellikler
iPod

Uzaktan Kumanda

196

* Tüm modellerde bulunmuyor

USB Flaﬂ
Bellek

Video CD’ler, DVD’ler ve 8-cm (3-inç) mini CD’ler
desteklenmez.
iPod, Apple Inc.’e ait tescilli ticari markad›r. MP3 ve AAC
standart müzik s›k›ﬂt›rma formatlar›d›r. WMA, Microsoft
Corporation taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ olan bir müzik
s›k›ﬂt›rma format›d›r.

05

12/7/12

9:51 AM

Page 197

fMüzik SistemidUSB Adaptör Kablosu*

USB Adaptör Kablosu*
1. USB konnektörünü ç›kar›n›z ve adaptör
kablosunu gevﬂetiniz.
2. USB konnektörüne iPod yuvas›
konnektörünü veya USB flaﬂ belle¤ini
tak›n›z.

1 USB Adaptör Kablosu*
G

G

G

G

G

G

iPod’u veya USB flaﬂ belle¤i araçta b›rakmay›n›z.
Direkt güneﬂ ›ﬂ›¤› ve yüksek s›cakl›klar zarar
verebilir.
USB adaptör kablosu ile birlikte uzatma kablosu
kullanmay›n›z.
iPod’u veya USB flaﬂ belle¤i bir hub kullanarak
ba¤lamay›n›z.
Kart okuyucusu veya sabit disk gibi ayg›tlar kullanmay›n›z, ayg›t ya da dosyalar›n›z zarar görebilir.
Ayg›t› arac›n›zda kullanmadan önce verilerinizi
yedeklemenizi öneririz.
Görüntülenen mesajlar ayg›t›n modeline ve yaz›l›m›n
versiyonuna göre de¤iﬂiklik gösterebilir.

AUX Giriﬂ Jak›

1 AUX Giriﬂ Jak›

Standart müzik ayg›tlar›n› ba¤lamak için jak kullan›n›z.
1. AUX kapa¤›n› aç›n›z.
2. 3,5 mm (1/8 inç) stereo miniplug kullanarak
standart müzik ayg›t›n› giriﬂ jak›na
ba¤lay›n›z.
u Müzik sistemi otomatik olarak AUX
moduna geçer.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Özellikler

E¤er müzik sistemi iPod’u tan›mazsa, birkaç defa tekrar
ba¤lamay› deneyiniz ya da ayg›t› yeniden baﬂlat›n›z.
Yeniden baﬂlatmak için, iPod ile birlikte verilen üretici
talimatlar›na bak›n›z.

Mod de¤iﬂtirmek için, herhangi bir müzik modu
dü¤mesine bas›n›z. AUX dü¤mesine basarak AUX moduna geri dönebilirsiniz.
Müzik sistemini de¤iﬂtirirseniz, AUX giriﬂ jak›n›
kullanamayabilirsiniz.
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Müzik Sistemi H›rs›zl›¤a Karﬂ› Koruma*
Güç kayna¤›ndan ayr›ld›¤›nda, mesela akü ç›kar›ld›¤›nda veya bitti¤inde, müzik sistemi
devre d›ﬂ› kal›r.

Özellikler

Müzik sisteminin yeniden çal›ﬂt›r›lmas›
1. Konta¤› ON (w *1 konumuna getiriniz ve müzik ünitesini aç›n›z.
u E¤er konta¤› ACCESSORY (q *1 konumuna getirirseniz, müzik sistemi güvenlik
kodunu girmeniz istenecektir. Ad›m 3’e bak›n›z.
2. Güç dü¤mesine bas›n›z ve iki saniyeden uzun bir süre bas›l› tutunuz.
u Sistem kontrolü sistemin arac›n›z›n içinde oldu¤unu alg›lad›¤›nda müzik sistemi
baﬂlat›l›r.
E¤er kontrol ünitesi alg›lamada sorun yaﬂarsa, i-çok amaçl› bilgi ekran›nda
ENTER CODE (Kodu Girin) yaz›s› belirir.
3. Preset dü¤melerini kullanarak müzik sistemi güvenlik kodunu giriniz. Yanl›ﬂ bir rakam
girerseniz, son rakama kadar devam edip daha sonra yeniden deneyiniz.
10 denemede do¤ru kodu giremezseniz, yeniden denemeden önce sisteme bir saat
dokunmay›n›z veya sistemi s›f›rlatmak için bir servise gidiniz.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
198

* Tüm modellerde bulunmuyor

1 Müzik Sistemi H›rs›zl›¤a Karﬂ› Koruma*
Müzik sisteminin güvenlik kodu ve seri numaras› etiketi
kullan›m k›lavuzu kitinde bulunur.
Seri numaras›n› bu kullan›m k›lavuzuna yazman›z›
öneririz.
Etiketi arac›n›zda bulundurmay›n›z. Etiketi
kaybederseniz, ilk olarak seri numaras›n› almal›
ard›ndan kodu edinmelisiniz.
Seri numaran›z› ve güvenlik kodunuzu bir servisten
alabilirsiniz.
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Müzik Sisteminin Temel ‹ﬂlemleri

Seçme dü¤mesi bulunmayan modeller

Müzik sistemini kullanmak için, kontak anahtar› ACCESSORY (q veya ON (w
konumunda olmal›d›r.

Sesin Ayarlanmas›

1 Sesin Ayarlanmas›

TUNE/SOUND dü¤mesine bas›n›z ve ayar
yapmak için çeviriniz.

Ayar seviyesi orta de¤ere ulaﬂt›¤›nda ekranda "C"
harfini göreceksiniz.
SVC dört moda sahiptir: OFF, LOW, MID ve HIGH.
SVC ses seviyesini arac›n h›z›na göre ayarlar. Ne kadar
h›zl› giderseniz, ses seviyesi o kadar artar.
Yavaﬂlad›¤›n›zda, ses azal›r.

TUNE/SOUND dü¤mesine her bast›¤›n›zda ses
modu aﬂa¤›daki gibi de¤iﬂir

Özellikler

TUNE/SOUND Dü¤mesi

BASS seçilebilirdir.

H›za-duyarl› Ses
Dengelemesi
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AM/FM Radyo Çalma
VOL/PWR
(Ses/Güç)
Müzik sistemini
açmak ve
kapatmak için
bas›n›z.
Sesi ayarlamak için
çeviriniz.

1 AM/FM Radyo Çalma
TUNE/SOUND Dü¤mesi
Daha yüksek bir frekansa ayarlamak için
sa¤a, daha düﬂük bir frekansa ayarlamak
için sola çeviriniz.

Preset dü¤melerinde Alt› AM istasyonu ve on iki FM
istasyonu kaydedebilirsiniz. FM1 ve FM2’nin her biri alt›
istasyon kaydeder.

FM Dü¤mesi
AM Dü¤mesi
Bir bant seçmek için
bas›n›z.

A.SEL fonksiyonu, preset haf›zas›nda güçlü sinyale
sahip en fazla alt› AM istasyonu ve on iki FM istasyonu
tarar ve kaydeder.

Özellikler

Otomatik seçmenin kaydetti¤i istasyonlar›
be¤enmezseniz, tercih etti¤iniz frekanslar› manuel
olarak kaydedebilirsiniz.

/
(Seek/Skip)
Dü¤meleri
Seçilen bantta güçlü sinyale sahip
bir istasyonu aﬂa¤› ve yukar› do¤ru
aramak için bas›n›z
Preset Dü¤meleri (1-6)
Bir istasyon kaydetmek için:
1. Seçilen istasyonun hassas
ayar› için.
2. Bir preset dü¤mesi seçiniz ve
bir bip sesi duyulana dek
tutunuz.
Kaydedilen istasyonu dinlemek
için, bir bant seçiniz, ard›ndan
preset dü¤mesine bas›n›z.

200

Stereo FM yay›n›n belirten ST göstergesi ekranda
belirir.
AM band›nda stereo yay›n mevcut de¤ildir.

A.SEL (Otomatik Seçme)
Dü¤mesi
Her iki band› da taramak ve
en güçlü istasyonu her bir
preset ayar›na kaydetmek
için bas›n›z. Otomatik
seçmeyi kapatmak için
dü¤meye tekrar bas›n›z. Bu,
sizin ayarlad›¤›n›z preset
istasyonlar›n› kaybeder.

SCAN Dü¤mesi
Seçilen bantta en
güçlü istasyonlar›n
10 saniyeli¤ine
çal›nmas› için
bas›n›z. Taramay›
kapatmak için,
dü¤meye tekrar
bas›n›z.
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CD Çalma
Müzik sisteminiz, MP3 veya WMA format›ndaki ses CD’lerini, CD-R’leri ve CD-RW’leri
destekler. CD’yi yükleyip, CD/AUX dü¤mesine bas›n›z.
VOL/PWR (Ses/Güç)
Müzik sistemini açmak ve kapatmak için bas›n›z.
Sesi ayarlamak için çeviriniz.
(CD Ç›karma)
Dü¤mesi
CD’yi ç›karmak için bas›n›z.
CD/AUX
Dü¤mesi
CD çalmak için
bas›n›z.

DISP Dü¤mesi
CD’de metin verisi varsa ekranda
gösterilecek olan bir ö¤eyi
seçebilirsiniz.
RDM (Rastgele) Dü¤mesi
G CD’deki tüm ﬂark›lar›n/dosyalar›n
rastgele çalmas› için bas›n›z.
G Mevcut klasördeki (MP3 veya
WMA) tüm dosyalar›n rastgele
çalmas› için iki kez bas›n›z.
G Rastgele çalmay› durdurmak için
dü¤meye bas›n›z ve bas›l› tutunuz.

TUNE/SOUND
Dü¤mesi
MP3 ve WMA içinde
bir sonraki klasöre
atlamak ve bir önceki
klasörün baﬂ›na
atlamak için çeviriniz.
SCAN Dü¤mesi
Her ﬂark›n›n 10 saniyelik bir
k›sm›n› dinleyeceksiniz.
G CD üzerindeki tüm
ﬂark›lar›n (mevcut
klasördeki MP3 veya
WMA format›ndaki tüm
dosyalar›n) bir k›sm›n›
dinlemek için bas›n›z.
G Her bir ana klasörün (MP3
veya WMA) içindeki ilk
dosyan›n bir k›sm›n› dinlemek için iki defa bas›n›z.
G Taramay› kapatmak için
dü¤meyi bas›l› tutunuz.

D‹KKAT

Üzerinde etiket olan CD’leri kullanmay›n›z. Etiket
CD’nin cihaz içinde s›k›ﬂmas›na sebep olabilir.
Dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan WMA dosyalar›
çal›namaz.
Müzik sistemi UNPLAYABLE (Çal›namaz) mesaj›n›
görüntüler, daha sonra bir sonraki dosyaya atlar.
Aﬂa¤›daki durumlarda ekranda metin mesaj› belirir:
Yeni bir klasör, dosya veya ﬂark› seçti¤inizde.
G Çalma modunu CD’ye getirdi¤inizde.
G Bir CD yükledi¤inizde.
G

Ekran metin mesaj›n›n en fazla 12 karakterini
görüntüler.

Özellikler

/
(Seek/Skip)
Dü¤meleri
ﬁark›lar› (MP3 veya WMA format›ndaki dosyalar) de¤iﬂtirmek
için
veya
dü¤mesine bas›n›z.

CD Yuvas›
CD yuvas›na yar›s›na kadar bir
CD sokunuz.

1 CD Çalma

E¤er CD’yi ç›kar›r fakat yuvadan almazsan›z, birkaç
saniye içinde sistem CD’yi otomatik olarak geri yükler.

RPT (Tekrar) Dü¤mesi
G Dosyay›/ﬂark›y› sürekli çalmak için bas›n›z.
G Mevcut klasördeki (MP3 veya WMA) tüm dosyalar›n
sürekli çalmas› için iki kez bas›n›z.
G Tekrar çalmay› durdurmak için dü¤meye bas›n›z ve
bas›l› tutunuz.
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1 Müzik Sisteminin Temel ‹ﬂlemleri

Seçme dü¤mesi bulunan modeller

Müzik sistemini kullanmak için, kontak ACCESSORY (q
olmal›d›r.

*1

veya ON (w

*1

konumunda

Baz› müzik sistemi iﬂlemlerine eriﬂmek için
seçme veya SETUP dü¤mesini kullan›n›z.
Baz› iﬂlemler için normal ve geniﬂletilmiﬂ ekran
aras›nda geçiﬂ yapmak için
dü¤mesine
bas›n›z.
Dü¤me
Seçme
Dü¤mesi

SETUP
Dü¤mesi

Özellikler

Menü Ekran›

Seçme dü¤mesi yöne/yönlere
kayd›r›labilir.

Seçme dü¤mesi: Mevcut seçenekler aras›nda
gezinmek için sola veya sa¤a çeviriniz.
Seçiminizi etkinleﬂtirmek için
dü¤mesine
bas›n›z.
SETUP dü¤mesi: Auto Select (Otomatik
Seçme) (A.SEL), Çalma Modu veya Baﬂl›k
Ekran› gibi herhangi bir modu seçmek için
bas›n›z.
dü¤mesi: Önceki ekrana geri gitmek
için bas›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
202

Bu gösterimler seçme dü¤mesinin nas›l çal›ﬂt›r›laca¤›n›
göstermek için kullan›l›r.
Seçmek için
Girmek için

dü¤mesini çeviriniz.
dü¤mesine bas›n›z.

Radyo dinlerken SETUP dü¤mesine bas›n›z:
2 Auto Select (A.SEL) S. 205
CD dinlerken SETUP dü¤mesine bas›n›z:
2 Çalma Modu Seçme S.208
2 Bir Baﬂl›k Ekran› Seçme S.209
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Sesin Ayarlanmas›
Ayar› yapmak için
dü¤mesine bas›n›z ve
dü¤mesini çeviriniz.
dü¤mesine her bas›ﬂ›n›zda, ses modu ﬂu
ﬂekilde de¤iﬂir.

Dü¤me

1 Sesin Ayarlanmas›
Ayar seviyesi orta de¤ere ulaﬂt›¤›nda ekranda "C"
harfini göreceksiniz.
SVC dört moda sahiptir: OFF, LOW, MID ve HIGH.
SVC ses seviyesini arac›n h›z›na göre ayarlar. Ne kadar
h›zl› giderseniz, ses seviyesi o kadar artar.
Yavaﬂlad›¤›n›zda, ses azal›r.

Seçme
Dü¤mesi

Özellikler

BASS seçilebilirdir.

H›za-duyarl› Ses
Dengelemesi
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AM/FM Radyo Çalma

(Güç) Dü¤mesi
Müzik sistemini aç›p kapatmak için bas›n›z.

Preset Dü¤meleri (1-6)
Bir istasyon kaydetmek için:
1. Seçilen istasyonun hassas ayar› için.
2. Bir preset dü¤mesi seçiniz ve bir bip sesi
duyulana dek tutunuz.
Kaydedilen istasyonu dinlemek için, bir
bant seçiniz, ard›ndan preset dü¤mesine
bas›n›z.

FM Dü¤mesi
AM Dü¤mesi
Bir bant seçmek için bas›n›z.

Seçme Dü¤mesi
Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz.
Radyo frekans›n› ayarlamak için bas›p
çeviriniz.

/
(Seek/Skip) Dü¤meleri
Seçilen bantta güçlü sinyale sahip bir
istasyonu aﬂa¤› ve yukar› do¤ru aramak
için bas›n›z

SETUP Dü¤mesi
Auto Select (Otomatik Seçme) (A.SEL)
veya Radyo Veri Sistemini (RDS) seçmek
için bas›n›z.

Özellikler

SCAN Dü¤mesi
Seçilen bantta en güçlü istasyonlar›n
10 saniyeli¤ine çal›nmas› için bas›n›z.
Taramay› kapatmak için, dü¤meye tekrar
bas›n›z.
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I Auto Select (Otomatik Seçme) (A.SEL)
Her iki band› da taramak ve en güçlü istasyonu her bir preset ayar›na kaydetmek için
auto select (otomatik seçme) özelli¤ini kullan›n›z.
1. SETUP dü¤mesine bas›n›z.
2. Auto select moduna girmek için
dü¤mesine bas›n›z.
u Sistem birkaç saniyeli¤ine tarama moduna girer.
Auto select özelli¤ini kapatmak için
preset istasyonlar›n› kaydeder.

dü¤mesine tekrar bas›n›z. Bu, sizin ayarlad›¤›n›z

1 AM/FM Radyo Çalma
Stereo FM yay›n›n belirten ST göstergesi ekranda
belirir.
AM band›nda stereo yay›n mevcut de¤ildir.
Preset dü¤melerinde Alt› AM istasyonu ve on iki FM
istasyonu kaydedebilirsiniz. FM1 ve FM2’nin her biri alt›
istasyon kaydeder.
A.SEL fonksiyonu, preset haf›zas›nda güçlü sinyale
sahip en fazla alt› AM istasyonu ve on iki FM istasyonu
tarar ve kaydeder.

Özellikler

Otomatik seçmenin kaydetti¤i istasyonlar›
be¤enmezseniz, tercih etti¤iniz frekanslar› manuel
olarak kaydedebilirsiniz.
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CD Çalma
Müzik sisteminiz, MP3 veya WMA format›ndaki ses CD’lerini, CD-R’leri ve CD-RW’leri
destekler. CD’yi yükleyip, CD dü¤mesine bas›n›z.

/
Dü¤mesi
Klasörleri (MP3 veya WMA) de¤iﬂtirmek
için bas›n›z.

Özellikler

SCAN Dü¤mesi
Her ﬂark›n›n 10 saniyelik bir k›sm›n›
dinleyeceksiniz.
G CD üzerindeki tüm ﬂark›lar›n (mevcut
klasördeki MP3 veya WMA
format›ndaki tüm dosyalar›n) bir
k›sm›n› dinlemek için bas›n›z.
G Her bir ana klasörün (MP3 veya
WMA) içindeki ilk dosyan›n bir k›sm›n›
dinlemek için iki defa bas›n›z.
G Taramay› kapatmak için dü¤meyi
bas›l› tutunuz.

/
(Seek/Skip) Dü¤meleri
ﬁark›lar› (MP3 veya WMA format›ndaki
dosyalar) de¤iﬂtirmek için
veya
dü¤mesine bas›n›z.

206

(Güç) Dü¤mesi
Müzik sistemini aç›p kapatmak
için bas›n›z.
CD Yuvas›
CD yuvas›na yar›s›na kadar bir CD
sokunuz.

CD Dü¤mesi
CD’yi çalmak için bas›n›z.

(CD Ç›karma) Dü¤mesi
CD’yi ç›karmak için bas›n›z.

Seçme Dü¤mesi
Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz.
ﬁark›lar›/dosyalar› de¤iﬂtirmek veya bir ö¤e
seçmek için bas›p çeviriniz, ard›ndan
seçiminizi onaylamak için bas›n›z.

SETUP Dü¤mesi
Çalma Modu veya Baﬂl›k Ekran› seçmek
için bas›n›z.
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I Seçme Dü¤mesi ile Bir Klasörde Yer Alan bir Dosyay›
(MP3/WMA) Seçmek

1 CD Çalmak
D‹KKAT

1. Ekran› klasör listesine getirmek için
dü¤mesine bas›n›z.

Üzerinde etiket olan CD’leri kullanmay›n›z. Etiket
CD’nin cihaz içinde s›k›ﬂmas›na sebep olabilir.
Dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan WMA dosyalar›
çal›namaz.
Müzik sistemi UNPLAYABLE (Çal›namaz) mesaj›n›
görüntüler, daha sonra bir sonraki dosyaya atlar.

Klasör Seçimi

2. Bir klasör seçmek için
çeviriniz.

dü¤mesini

Aﬂa¤›daki durumlarda ekranda metin mesaj› belirir:
Yeni bir klasör, dosya veya ﬂark› seçti¤inizde.
G Çalma modunu CD’ye getirdi¤inizde.
G Bir CD yükledi¤inizde.
G

ﬁark› Seçimi

3. Ekrana, o klasördeki dosyalar›n bir listesini
getirmek için
dü¤mesine bas›n›z.
4. Bir dosya seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

Özellikler

Ekran metin mesaj›n›n en fazla 12 karakterini
görüntüler.
E¤er CD’yi ç›kar›r fakat yuvadan almazsan›z, birkaç
saniye içinde sistem CD’yi otomatik olarak geri yükler.

Devam ediyor
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1 Bir Çalma Modunun Seçilmesi

I Bir Çalma Modunun Seçilmesi
Bir ﬂark› veya dosya çalarken tekrar, rastgele ve tarama modlar›n› seçebilirsiniz.
1. SETUP dü¤mesine bas›n›z.

Çalma Modu
Ö¤eleri

Özellikler

208

I Çalma modunu kapatmak için
1. SETUP dü¤mesine bas›n›z.
2. NORMAL ÇALMAYI seçmek için
bas›n›z.

2. Bir mod seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan

dü¤mesine

Önceki ekrana gitmek için
dü¤mesine bas›n›z
ve bu ayar modunu iptal etmek için SETUP dü¤mesine
iki kere bas›n›z.
Çalma Modu Menüsü Ö¤eleri
NORMAL ÇALMA
RPT ONE TRK (TEK ﬁARKIYI TEKRAR ET): Çalmakta
olan ﬂark›y›/dosyay› tekrar eder.
RPT ONE FLD (TEK KLASÖRÜ TEKRAR ET)
(MP3/WMA): Geçerli klasördeki tüm dosyalar› tekrar
eder.
RDM IN DISC (D‹SK ‹Ç‹NDE RASTGELE ÇAL): Tüm
ﬂark›lar›/dosyalar› rastgele s›rayla çalar.
RDM IN FLD (KLASÖR ‹Ç‹NDE RASTGELE ÇAL)
(MP3/WMA): Geçerli klasör içindeki tüm dosyalar›
rastgele s›rayla çalar.
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I Bir Baﬂl›k Ekran›n›n Seçilmesi
CD’de metin verisi varsa ekranda gösterilecek olan bir ö¤eyi seçebilirsiniz.

Baﬂl›k Ekran› Modu

1. SETUP dü¤mesine iki kere bas›n›z.
2. Bir baﬂl›k ekran› seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

1 Bir Baﬂl›k Ekran›n›n Seçilmesi
Önceki ekrana gitmek için
dü¤mesine bas›n›z
ve bu ayar modunu iptal etmek için SETUP dü¤mesine
bas›n›z.
Baﬂl›k Ekran› Modu Menüsü Ö¤eleri
NORMAL: ﬁark› numaras›
(MP3/WMA): Dosya numaras› ve klasör numaras›
KLASÖR (MP3/WMA): Klasör ad› DOSYA (MP3/WMA):
Dosya Ad›
ALBÜM: Albüm ad›
ﬁARKI: ﬁark› ad›
SANATÇI: Sanatç› ad›

Özellikler
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i-Çok amaçl› bilgi ekran›na sahip modeller

Müzik sistemini kullanmak için, kontak ACCESSORY (q
olmal›d›r.

*1

veya ON (w *1 konumunda

Baz› müzik sistemi iﬂlemlerine eriﬂmek için
seçme veya SETUP dü¤mesini kullan›n›z.
Baz› iﬂlemler için normal ve geniﬂletilmiﬂ ekran
aras›nda geçiﬂ yapmak için
dü¤mesine
bas›n›z.

Bu gösterimler seçme dü¤mesinin nas›l çal›ﬂt›r›laca¤›n›
göstermek için kullan›l›r.
Seçmek için
Girmek için

dü¤mesini çeviriniz.
dü¤mesine bas›n›z.

Herhangi bir müzik ayar›n› de¤iﬂtirmek için direksiyon
üzerindeki SOURCE, (+ , (- ,
veya
dü¤mesine bas›n›z.
2 Müzik Uzaktan Kumandalar›* S.211

Dü¤me
Seçme
Dü¤mesi

SETUP
Dü¤mesi

Özellikler

Menü Ekran›

23°C

002300 km

Seçme dü¤mesi: Mevcut seçenekler aras›nda
gezinmek için sola veya sa¤a çeviriniz.
Seçiminizi etkinleﬂtirmek için
dü¤mesine
bas›n›z.
SETUP dü¤mesi: Otomatik Seçme, Ses
Ayarlar›*, RDS (Radyo Veri Sistemi) Ayarlar›*,
Çalma Modu, Çalmaya Devam
Etme/Duraklatma* gibi bir mod seçmek için
bas›n›z.
dü¤mesi: Ses Ayar› modunu seçmek için
bas›n›z.
dü¤mesi: Önceki ekrana geri gitmek
için bas›n›z.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
210

* Tüm modellerde bulunmuyor

SETUP Menüsü Ö¤eleri
2 Auto Select (Otomatik Seçme) S. 214
2 Ses Ayarlar› S.212
2 RDS Ayarlar› S.216
2 Çalma Modu S.221
2 Çalmaya Devam Etme/Duraklatma S.229
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Müzik Sistemi Uzaktan Kumandalar›*
1 Müzik Sistemi Uzaktan Kumandalar›*

Sürüﬂ esnas›nda müzik sistemini kullanman›za imkan verir.
SOURCE Dü¤mesi

Dü¤mesi

(+ Dü¤mesi

Dü¤mesi

(- Dü¤mesi

SOURCE Dü¤mesi
Müzik modlar› aras›nda aﬂa¤›daki gibi geçiﬂ
sa¤lar: FM1¦FM2¦AM¦CD¦AUX¦

CD modu yaln›zca bir CD yüklendi¤inde belirir. AUX
modunda, uzaktan kumanda ile aﬂa¤›dakiler
çal›ﬂt›r›labilir:
G USB adaptör kablosuna ba¤l› iPod/USB flaﬂ bellek
G Bluetooth® Müzik (sadece baz› telefonlarda)

(+ (- (Ses) Dü¤meleri
(+ dü¤mesine basmak: Ses seviyesini art›r›r.
(- dü¤mesine basmak: Ses seviyesini azalt›r.

G

G

Dü¤meleri
Radyo dinlerken
dü¤mesine basmak: Kay›tl› bir sonraki istasyonu seçer.
dü¤mesine basmak: Kay›tl› bir önceki istasyonu seçer.
dü¤mesine bas›l› tutmak: Bir sonraki güçlü istasyonu seçer.
dü¤mesine bas›l› tutmak: Bir önceki güçlü istasyonu seçer.
Bir CD, iPod, USB flaﬂ bellek veya Bluetooth® Müzik dinlerken
dü¤mesine basmak: Bir sonraki ﬂark›ya atlat›r.
dü¤mesine basmak: Çalmakta olan ﬂark›n›n baﬂ›na veya önceki ﬂark›ya geri
döndürür.
Bir CD veya USB flaﬂ bellek dinlerken
dü¤mesine bas›l› tutmak: Bir sonraki klasöre atlat›r.
dü¤mesine bas›l› tutmak: Önceki klasöre geri döndürür.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Özellikler

G
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Sesin Ayarlanmas›
SETUP dü¤mesine bas›n›z ve Sound Settings
(Ses Ayarlar›) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz. Aﬂa¤›daki seçenekler
aras›nda gezinmek için
dü¤mesini çeviriniz.

1 Sesin Ayarlanmas›
SVC dört moda sahiptir: OFF, LOW, MID ve HIGH.
SVC ses seviyesini arac›n h›z›na göre ayarlar. Ne kadar
h›zl› giderseniz, ses seviyesi o kadar artar.
Yavaﬂlad›¤›n›zda, ses azal›r.
dü¤mesine sahip modeller

Seçme
SETUP
Dü¤mesi Dü¤mesi

Özellikler

Dü¤mesi

Auto Select

23°C

002300 km

23°C

002300 km

TREBLE (T‹Z) seçilebilirdir.

212

H›za-duyarl› Ses
Dengelemesi

dü¤mesine bas›n›z ve seçenekler aras›nda
gezinmek için
dü¤mesini çeviriniz.
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AM/FM Radyo Çalma

/
Dü¤mesi
PTY (Program Tipi)
aramak için bas›n›z.

FM/AM Dü¤mesi
Bir bant seçmek için bas›n›z.
TA Dü¤mesi
Ekranda yanan TA dü¤mesine bas›n›z ve
sistem trafik anonslar›n› almaya haz›r hale
gelir.
/
(Seek/Skip) Dü¤meleri
Seçilen bantta güçlü sinyale sahip bir
istasyonu aﬂa¤› ve yukar› do¤ru aramak
için bas›n›z

002300 km

Preset Dü¤meleri (1-6)
Bir istasyon kaydetmek için:
1. Seçilen istasyonun hassas ayar› için.
2. Bir preset dü¤mesi seçiniz ve bir bip
sesi duyulana dek tutunuz.
Kaydedilen istasyonu dinlemek için, bir
bant seçiniz, ard›ndan preset dü¤mesine
bas›n›z.

Özellikler

SCAN Dü¤mesi
Seçilen bantta en güçlü istasyonlar›n
10 saniyeli¤ine çal›nmas› için bas›n›z.
Taramay› kapatmak için,
dü¤meye tekrar bas›n›z.

23°C

(Güç) Dü¤mesi
Müzik sistemini aç›p kapatmak için
bas›n›z.

Seçme Dü¤mesi
Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz.
Radyo frekans›n› ayarlamak için bas›p
çeviriniz.
SETUP Dü¤mesi
Menü ö¤elerini görüntülemek için bas›n›z.

Devam ediyor
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1 AM/FM Radyo Çalma

I Otomatik Seçme
Her iki band› da taramak ve en güçlü istasyonu her bir preset ayar›na kaydetmek için
auto select (otomatik seçme) özelli¤ini kullan›n›z.
1. SETUP dü¤mesine bas›n›z.
2. Auto Select (Otomatik Seçme) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

23°C

002300 km

Özellikler

214

Otomatik seçmeyi kapatmak için SETUP
dü¤mesine bas›n›z ve Auto Select (Otomatik
Seçme) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

Stereo FM yay›n›n belirten ST göstergesi ekranda
belirir.
AM band›nda stereo yay›n mevcut de¤ildir.
Müzik Modunun De¤iﬂtirilmesi
Direksiyon üzerindeki SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
Müzik Uzaktan Kumandalar›* S.211
Preset dü¤melerinde Alt› AM istasyonu ve on iki FM
istasyonu kaydedebilirsiniz. FM1 ve FM2’nin her biri alt›
istasyon kaydeder.
Auto Select (Otomatik Seçme) fonksiyonu, preset
haf›zas›nda güçlü sinyale sahip en fazla alt› AM
istasyonu ve on iki FM istasyonu tarar ve kaydeder.
Otomatik seçmenin kaydetti¤i istasyonlar›
be¤enmezseniz, tercih etti¤iniz frekanslar› manuel
olarak kaydedebilirsiniz.

* Tüm modellerde bulunmuyor
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1 Radyo Veri Sistemi (RDS)*

I Radyo Veri Sistemi (RDS)*
Seçti¤iniz RDS özellikli FM istasyonu ile ilgili uygun otomatik servisleri sa¤lar.

Özellikler

I Mevcut RDS fonksiyonlar›
Alternatif Frekans (AF):
Farkl› bölgelere gitti¤inizde ayn› program›n frekans›n› otomatik olarak de¤iﬂtirir.
Bölgesel Program (REGIONAL):
Sinyal zay›flasa bile istasyonlar›n o bölgedeki mevcut frekans›n› muhafaza eder.
Haber Programlar› (NEWS):
Otomatik olarak haber program›na ayarlan›r.
Program Servis Ekran› (PS DISP):
Ayarlad›¤›n›z radyo istasyonunun ad›n› gösterir.
Otomatik Trafik Bilgi Program› (AUTO TP):
Otomatik olarak trafik bilgisi program›na ayarlan›r.

RDS özellikli bir radyo istasyonu seçti¤inizde, RDS
otomatik olarak aç›l›r ve frekans ekran› istasyon ismine
döner. Ancak, istasyonun sinyali zay›flad›¤›nda, ekran
istasyon isminden frekans gösterimine döner.

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I RDS Fonksiyonlar›n›n Ayarlanmas›

1 Radyo Veri Sistemi (RDS)*

1. FM seçiliyken SETUP dü¤mesine bas›n›z.
2. RDS Settings (RDS Ayarlar›) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz ve
bas›n›z.

23°C

002300 km

3.
Özellikler

dü¤mesini her çeviriﬂinizde her bir RDS
fonksiyonu görüntülenir.
4. Bir fonksiyon seçmek için
dü¤mesine
bas›n›z.

23°C

216

002300 km

* Tüm modellerde bulunmuyor

Alternatif Frekans (AF) fonksiyonunu aç›p kapat›r,
RDS’yi aç›p kapat›r.
dü¤mesine basmak fonksiyonu aç›p kapat›r.
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I TA (Trafik anonsu) dü¤mesi
TA bekleme fonksiyonu, sistemin CD veya AUX modundayken trafik anonslar›n›
almas›na izin verir. Ayarlanan son istasyon RDS özellikli trafik program› istasyonu
olmal›d›r.
Fonksiyonu açmak için: TA dü¤mesine bas›n›z. Ayarlad›¤›n›z son istasyonda bir trafik
anonsu baﬂlad›¤›nda, sistem otomatik olarak FM moduna geçer. Ekranda TA-INFO
yaz›s› görünür. Trafik anonsu bitti¤inde sistem CD veya AUX moduna geri döner.
CD veya AUX moduna trafik anonsu s›ras›nda dönmek isterseniz, TA dü¤mesine tekrar
bas›n›z.
Fonksiyonu iptal etmek için: TA dü¤mesine bas›n›z.

/
PTY’yi görüntülemek için:
bas›n›z. Mevcut PTY’leri görmek için

dü¤mesinin herhangi bir taraf›na
dü¤mesini çeviriniz.

Seçti¤iniz PTY’nin bir istasyonunu aramak için:
1. Seçilmiﬂ olan PTY’nizi görüntüleyiniz.
2. Beﬂ saniye içerisinde
(Seek/Skip) dü¤mesinin herhangi bir taraf›na
/
bas›n›z.
u Sistem seçilen program tipi ile ayn› PTY koduna sahip bir istasyon aramaya
baﬂlar.
u Baz› istasyonlar PTY kodlar›ndan farkl› içeri¤i olan programlar yay›nlayabilir.

TA
TA dü¤mesine bast›¤›n›zda, ekranda TA yaz›s› belirir.
TA bekleme fonksiyonu aç›kken SCAN dü¤mesine
basarsan›z, sistem sadece TP istasyonlar›n› arar.
Trafik anonsu aç›kken TA dü¤mesine basmak TA
bekleme fonksiyonunu iptal etmez.
PTY
/
dü¤mesine tekrar tekrar basmak
ayr›ca baz› ana PTY’leri görüntüler. B‹LG‹, POP
MÜZ‹K, KLAS‹K MÜZ‹K, D‹⁄ER MÜZ‹KLER, KÜLTÜR,
ve FARKLI SOHBETLER.
Sistem PTY arama modundayken, ekran aﬂa¤›daki gibi
de¤iﬂir:
G Seçilen PTY yan›p sönüyor – sistem bir istasyon
ar›yor.
G H‹ÇB‹R ﬁEY yan›p sönmüyor – seçilen PTY tipinde
herhangi bir istasyon yok. PTY arama modu beﬂ
saniye sonra iptal edilir.
G H‹ÇB‹R PTY devre d›ﬂ› de¤il – aran›lan RDS
istasyonu PTY verisi sa¤lam›yor.
G RDS YOK – aranan istasyon RDS özellikli de¤il.
Ekran beﬂ saniye sonra kaybolur.

Özellikler

I PTY (program tipi) Aramas›
RDS özellikli istasyonlar›n programlar› birçok tipte kategorize edilir.

1 Radyo Veri Sistemi (RDS)*

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I PTY/Haber kesme fonksiyonu
CD veya AUX modundayken sistemin haber yay›n›n için müzi¤i kesmesine izin verir.
Ayarlanan son istasyon NEWS PTY kodlu istasyon olmal›d›r.
Fonksiyonu etkinleﬂtirmek için: Tekrar tekrar
dü¤mesine bas›n›z
/
ve CD veya AUX moduna geçmeden önce NEWS PTY yaz›s›n› görüntüleyiniz.
Ayarlad›¤›n›z son istasyonda bir haber yay›n› baﬂlad›¤›nda, sistem otomatik olarak FM
moduna geçer.
Baﬂka bir programa geçilirse veya sinyal zay›flarsa sistem CD veya AUX moduna geri
döner.

Özellikler

218

I PTY alarm›
PTY ALARM Kodu do¤al felaketler gibi acil anonslar için kullan›lmaktad›r. Bu kod
al›nd›¤›nda, ekranda ALARM yaz›s› belirir ve sistem müzik çalmay› keser.
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CD Çalma
Müzik sisteminiz, MP3 veya WMA format›ndaki ses CD’lerini, CD-R’leri ve CD-RW’leri
destekler. CD’yi yükleyip, CD dü¤mesine bas›n›z.

Track AAA
Genre AAA
Artist AAA

23°C

002300 km

1’23’’

(Güç) Dü¤mesi
Müzik sistemini aç›p
kapatmak için bas›n›z.

CD Yuvas›
CD yuvas›na yar›s›na kadar bir CD
sokunuz.

Özellikler

SCAN Dü¤mesi
Her ﬂark›n›n 10 saniyelik bir k›sm›n›
dinleyeceksiniz.
G CD üzerindeki tüm ﬂark›lar›n (mevcut
klasördeki MP3 veya WMA
format›ndaki tüm dosyalar›n) bir
k›sm›n› dinlemek için bas›n›z.
G Her bir ana klasörün (MP3 veya
WMA) içindeki ilk dosyan›n bir k›sm›n›
dinlemek için iki defa bas›n›z.
G Taramay› kapatmak için dü¤meyi
bas›l› tutunuz.

CD Dü¤mesi
CD’yi çalmak için bas›n›z.

/
Dü¤mesi
MP3 veya WMA format›ndaki bir sonraki
klasöre atlamak için
dü¤mesine
ve önceki klasörün baﬂ taraf›na atlamak
için
dü¤mesine bas›n›z.

/
(Seek/Skip) Dü¤meleri
ﬁark›lar› (MP3 veya WMA format›ndaki dosyalar›
de¤iﬂtirmek için
veya
dü¤mesine bas›n›z.

(CD Ç›karma) Dü¤mesi
CD’yi ç›karmak için bas›n›z.
Seçme Dü¤mesi
Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz.
Bir ö¤e seçmek için bas›p çeviriniz,
ard›ndan seçiminizi onaylamak için
bas›n›z.

SETUP Dü¤mesi
Menü ö¤elerini görüntülemek için bas›n›z.

Devam ediyor
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I Seçme Dü¤mesi ile Bir Klasörde Yer Alan bir Dosyay›
(MP3/WMA) Seçmek
1. Ekran› klasör listesine getirmek için
dü¤mesine bas›n›z.

Track AAA
Genre AAA
Artist AAA

23°C

D‹KKAT

Üzerinde etiket olan CD’leri kullanmay›n›z. Etiket
CD’nin cihaz içinde s›k›ﬂmas›na sebep olabilir.
Dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan WMA dosyalar›
çal›namaz.
Müzik sistemi Unsupported (desteklenmiyor) mesaj›n›
görüntüler, daha sonra bir sonraki dosyaya atlar.

1’23’’

Aﬂa¤›daki durumlarda ekranda metin mesaj› belirir:
Yeni bir klasör, dosya veya ﬂark› seçti¤inizde.
G Çalma modunu CD’ye getirdi¤inizde.
G Bir CD yükledi¤inizde.

002300 km

G

Özellikler

Klasör Seçimi

Folder BBB

2. Bir klasör seçmek için
çeviriniz.

dü¤mesini

Folder CCC
Folder AAA

23°C

002300 km

ﬁark› Seçimi

Track BBB
Track CCC
Track AAA

23°C

220

1 CD Çalmak

002300 km

3. Ekrana, o klasördeki dosyalar›n bir listesini
getirmek için
dü¤mesine bas›n›z.
4. Bir dosya seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

E¤er CD’yi ç›kar›r fakat yuvadan almazsan›z, birkaç
saniye içinde sistem CD’yi otomatik olarak geri yükler.
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I Bir Çalma Modunun Seçilmesi
Bir ﬂark› veya dosya çal›n›rken repeat (tekrar et), random (rastgele) ve scan (tarama)
modlar›n› seçebilirsiniz.
1. SETUP dü¤mesine bas›n›z.

Sound Settings

23°C

002300 km

2. Play Mode (Çalma Modu) ö¤esini seçmek
için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
3. Bir mod seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

23°C

Önceki ekrana gitmek için
dü¤mesine bas›n›z
ve bu ayar modunu iptal etmek için SETUP dü¤mesine
bas›n›z.
Çalma Modu Menüsü Ö¤eleri
Normal Çalma
Repeat One Track (Bir ﬁark›y› Tekrar Etme): Çalmakta
olan ﬂark›y›/dosyay› tekrar eder.
Repeat One Folder (Bir Klasörü Tekrar Etme)
(MP3/WMA): Geçerli klasördeki tüm dosyalar› tekrar
eder.
Random in Folder (Klasör ‹çinde Rastgele Çal)
(MP3/WMA): Geçerli klasör içindeki tüm dosyalar›
rastgele s›rayla çalar.
Random All (Tümünü Rastgele Çal): Tüm
ﬂark›lar›/dosyalar› rastgele s›rayla çalar.

Özellikler

Çalma Modu
Ö¤eleri

1 Bir Çalma Modunun Seçilmesi

002300 km

I Çalma modunu kapatmak için
1. SETUP dü¤mesine bas›n›z.
2. Play Mode (Çalma Modu) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
3. Normal Play (Normal Çalma) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
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iPod Çalma
USB adaptör kablosuna ba¤l› yuva konnektörünüzü kullanarak iPod’u ba¤lay›n›z,
ard›ndan AUX dü¤mesine bas›n›z.
2 USB Adaptör Kablosu* S.197

123456

Song AAA
Albüm
AlbumKapa¤›
Art

Genre AAA
Artist AAA

Özellikler

23°C
/
Dü¤mesi
Önceki ekrana geri gitmek için
dü¤mesine bas›n›z.
Seçiminizi etkinleﬂtirmek için
dü¤mesine bas›n›z.

USB gösterge lambas›
iPod ba¤land›¤›nda yanar.

002300 km
(Güç) Dü¤mesi
Müzik sistemini aç›p
kapatmak için bas›n›z.

AUX Dü¤mesi
iPod’u (ba¤l›ysa) seçmek için bas›n›z.

Seçme Dü¤mesi
Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz.
Bir ö¤e seçmek için bas›p çeviriniz,
ard›ndan seçiminizi onaylamak için bas›n›z.
/
(Seek/Skip) Dü¤meleri
ﬁark›lar› de¤iﬂtirmek için
veya
dü¤mesine bas›n›z.
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* Tüm modellerde bulunmuyor

SETUP Dü¤mesi
Menü ö¤elerini görüntülemek için bas›n›z.
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1 iPod Çalma

I iPod Menüsünden bir Dosya Seçme

Mevcut iﬂlem fonksiyonlar› modele veya versiyona göre
de¤iﬂiklik gösterir.
Baz› fonksiyonlar araç müzik sisteminde bulunmayabilir.

1. iPod menüsünü görüntülemek için
dü¤mesine bas›n›z.

123456

Bir problem varsa, i-çok amaçl› bilgi ekran›nda bir hata
mesaj› görebilirsiniz.
2 iPod/USB Flaﬂ Bellek S.231

Song AAA
Genre AAA
Artist AAA

23°C

002300 km

23°C

2. Bir menü seçmek için
çeviriniz.

dü¤mesini

Özellikler

iPod Menüsü

002300 km

All
Artist AAA

3. Menüdeki ö¤eleri görüntülemek için
dü¤mesine bas›n›z.
4. Bir ö¤eyi seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

Artist BBB

23°C

002300 km
Devam ediyor
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I iPod Menüsünden bir Dosya Seçme
Bir dosya çalarken tekrar etme veya kar›ﬂ›k çalma modlar›n› seçebilirsiniz.
1. SETUP dü¤mesine bas›n›z.

Sound Settings

23°C

002300 km

Özellikler

Çalma Modu
Ö¤eleri

Normal Play
Shuffle Off
Shuffle

23°C

2. Play Mode (Çalma Modu) ö¤esini seçmek
için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
3. Bir mod seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

002300 km

I Çalma modunu kapatmak için
1. SETUP dü¤mesine bas›n›z.
2. Play Mode (Çalma Modu) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
3. Normal Play (Normal Çalma) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

224

1 Bir Çalma Modunun Seçilmesi
Çalma Modu Menüsü Ö¤eleri
Normal Çalma
Shuffle Off (Kar›ﬂ›k çalma kapal›): Kar›ﬂ›k çalma
modunu kapat›r.
Shuffle: (Kar›ﬂ›k Çalma): Seçilen bir listede (çalma
listeleri, sanatç›lar, albümler, ﬂark›lar, türler veya
besteciler) bulunan tüm dosyalar› rastgele s›rayla çalar.
Shuffle Albums (Albümleri Kar›ﬂ›k Çal): Seçilen bir
listede (çalma listeleri, sanatç›lar, albümler, ﬂark›lar,
türler veya besteciler) bulunan tüm albümleri rastgele
s›rayla çalar.
Repeat Off (Tekrar çalma kapal›): Tekrar çalma çalma
modunu kapat›r.
Repeat One Track (Bir ﬁark›y› Tekrar Etme): Geçerli
ﬂark›y› tekrar çalar.
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USB Flaﬂ Bellek Çalma
Müzik sisteminiz USB flaﬂ bellekteki ses dosyalar›n› MP3, WMA veya AAC*1 format›nda
okur ve çalar.
USB flaﬂ belle¤inizi USB adaptör kablosuna ba¤lay›n›z, ard›ndan AUX dü¤mesine
bas›n›z
2 USB Adaptör Kablosu* S.197

123

456

File AAA

23°C

1’23’’

Özellikler

/
Dü¤mesi
Bir sonraki klasöre atlamak için
dü¤mesine ve önceki klasörün baﬂ
taraf›na atlamak için
dü¤mesine bas›n›z.

Genre AAA
Artist AAA

USB gösterge lambas›
USB flaﬂ bellek ba¤l› oldu¤unda yanar.

002300 km

SCAN Dü¤mesi
Her dosyan›n 10 saniyelik bir k›sm›n›
dinleyeceksiniz.
G Geçerli klasördeki tüm dosyalar›n
bir k›sm›n› çalar.
G Her bir ana klasörün içindeki ilk
dosyan›n bir k›sm›n› dinlemek için
iki defa bas›n›z.
G Taramay› kapatmak için dü¤meyi
bas›l› tutunuz.

/
(Seek/Skip) Dü¤meleri
Dosyalar› de¤iﬂtirmek için
veya
dü¤mesine bas›n›z.

(Güç) Dü¤mesi
Müzik sistemini aç›p
kapatmak için bas›n›z.
AUX Dü¤mesi
USB flaﬂ belle¤i (ba¤l›ysa)
seçmek için bas›n›z.
Seçme Dü¤mesi
Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz.
Bir ö¤e seçmek için bas›p çeviriniz,
ard›ndan seçiminizi onaylamak için bas›n›z.
SETUP Dü¤mesi
Menü ö¤elerini görüntülemek için bas›n›z.

*1 Bu ünitede sadece iTunes ile kaydedilmiﬂ AAC format›ndaki dosyalar çal›nabilir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Seçme Dü¤mesi ile Bir Klasörde Yer Alan bir Dosyay› Seçmek
123

456

File AAA
Genre AAA
Artist AAA

23°C

1. Ekran› klasör listesine getirmek için
dü¤mesine bas›n›z.

Bir problem varsa, i-çok amaçl› bilgi ekran›nda bir hata
mesaj› görebilirsiniz.
2 iPod/USB Flaﬂ Bellek S.231

Klasör Seçimi

Özellikler

2. Bir klasör seçmek için
çeviriniz.

dü¤mesini

122:Folder CCC
123:Folder AAA

23°C

002300 km

ﬁark› Seçimi

454:File BBB
455:File CCC
456:File AAA

23°C

226

002300 km

Önerilen USB flaﬂ bellekleri kullan›n›z.
2 Müzik Sistemi hakk›nda Genel Bilgiler
S. 232
Dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan WMA dosyalar›
çal›nmaz.
Müzik sistemi Unplayable File (Çal›namaz Dosya)
mesaj›n› görüntüler, daha sonra bir sonraki dosyaya
atlar.

1’23’’

002300 km

121:Folder BBB

1 USB Flaﬂ Bellek Çalma

3. Ekrana, o klasördeki dosyalar›n bir listesini
getirmek için
dü¤mesine bas›n›z.
4. Bir dosya seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
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I Bir Çalma Modunun Seçilmesi
Bir dosya (dosyalar) çal›n›rken tekrar, rastgele ve tarama modlar›n› seçebilirsiniz.
1. SETUP dü¤mesine bas›n›z.

Sound Settings

23°C

Çalma Modu Menüsü Ö¤eleri
Normal Çalma
Repeat One Track (Bir ﬁark›y› Tekrar Etme): Geçerli
dosyay› tekrar çalar.
Repeat One Folder (Bir Klasörü Tekrar Etme): Geçerli
klasördeki tüm dosyalar› tekrar eder.
Random in Folder (Klasör içindekileri Rastgele Çalma):
Geçerli klasör içindeki tüm dosyalar› rastgele s›rayla
çalar.
Random All (Tümünü Rastgele Çal): Tüm dosyalar›
rastgele s›rayla çalar.

002300 km

2. Play Mode (Çalma Modu) ö¤esini seçmek
için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
3. Bir mod seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

Özellikler

Çalma Modu
Ö¤eleri

23°C

1 Bir Çalma Modunun Seçilmesi

002300 km

I Çalma modunu kapatmak için
1. SETUP dü¤mesine bas›n›z.
2. Play Mode (Çalma Modu) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
3. Normal Play (Normal Çalma) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
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Hands-Free Telefon (HFT) Sistemine sahip modeller

1 Bluetooth® Müzik Çalma

Bluetooth® Müzik Çalma
Müzik sisteminiz Bluetooth® uyumlu cep telefonundan müzik dinlemenize izin verir.
Bu fonksiyon, telefon arac›n Hands Free Telefon (HFT) sistemine eﬂleﬂtirildi¤inde ve
ba¤land›¤›nda kullan›labilir.
2 Telefon Kurulumu S.241

Müzik çalma kabiliyetine sahip tüm Bluetooth® özellikli
telefonlar sistem ile uyumlu de¤ildir.
http://www.globalhondahandsfree.com/ adresini ziyaret
ederek onaylanm›ﬂ telefonlar› görebilirsiniz.
E¤er bu siteden bilgi alamazsan›z, bayinize sorunuz.
Baz› ülkelerde, sürüﬂ esnas›nda bir tak›m veri
ayg›tlar›n›n kullan›lmas› yasa d›ﬂ› olabilir.

123456
File AAA

Özellikler

Genre AAA
Artist AAA

(Güç) Dü¤mesi
Müzik sistemini aç›p
kapatmak için bas›n›z.

23°C

002300 km

Bluetooth Gösterge
Lambas›
Telefonunuz HFT
sistemine ba¤land›¤›nda
yanar.

Seçme Dü¤mesi
Ses seviyesini
ayarlamak için çeviriniz.
Cihaz›n ad›n›
görüntülemek için
bas›n›z.
AUX Dü¤mesi
Bluetooth® Müzi¤ini
seçmek için bas›n›z.

/
(Seek/Skip)
Dü¤meleri
Dosyalar› de¤iﬂtirmek için

228

veya

dü¤mesine bas›n›z.

SETUP Dü¤mesi
Menü ö¤elerini görüntülemek için bas›n›z.

E¤er birden fazla telefon HFT sistemi ile eﬂleﬂtirilmiﬂse,
sistemin çalmaya baﬂlamas›ndan önce bir gecikme
olacakt›r.
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1 Bluetooth® Müzik Dosyalar›n› Çalmak için

I Bluetooth® Müzik Dosyalar›n› Çalmak için

Sound Settings

23°C

002300 km

1. Telefonunuzun HFT ile eﬂleﬂtirildi¤inden ve
HFT sistemine ba¤l› oldu¤undan emin
olunuz.
2. AUX dü¤mesine bas›n›z.
E¤er telefonunuz tan›nmazsa, Bluetooth® Müzik
özelli¤i olmayan bir baﬂka HFT uyumlu telefon
zaten sisteme ba¤l› olabilir.

Duraklatma özelli¤i baz› telefonlarda bulunmayabilir.
E¤er AUX giriﬂ jak›na herhangi bir müzik cihaz›
ba¤l›ysa, AUX dü¤mesine Bluetooth® müzik sistemini
seçmek için üst üste basman›z gereklidir.
Bir baﬂka moda geçmek telefonunuzdan çalan müzi¤i
duraklat›r.

1 HFT’ye Geçiﬂ

I HFT’ye Geçiﬂ
Bluetooth® Müzik çalarken gelen bir aramay›
almak için direksiyon simidindeki
(açma)
dü¤mesine bas›n›z.
2 Hands Free Telefon Sistemi* S.235

Dü¤mesi

Bu durumda, telefon üreticisinin kullan›m talimatlar›na
bak›n›z.

Özellikler

I Bir dosyay› duraklatmak veya çalmaya devam etmek için
1. SETUP dü¤mesine bas›n›z.
2. Resume/Pause (Çalmaya devam etme/Duraklatma) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
dü¤mesine her bas›ﬂ›n›zda, ayar Pause (Duraklatma) ile Resume (Çalmaya Devam
etme) aras›nda de¤iﬂir.

Müzik dosyalar›n› çalmak için, telefonunuzu kullanman›z
gerekebilir.

Bluetooth® Müzik duraklat›lm›ﬂken gelen bir aramay›
al›rsan›z, görüﬂmenin bitmesinin ard›ndan çalmaya
devam edecektir.

Aramay› sonland›rmak için
(kapatma/geri)
dü¤mesine bas›n›z ve Bluetooth® Müzi¤e geri
dönünüz.

Dü¤mesi

Devam ediyor
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Müzik Sistemi Hata Mesajlar›
CD Çalar
E¤er bir disk hatas› ortaya ç›karsa, aﬂa¤›daki hata mesajlar›n› göreceksiniz.
Hata Mesaj›

Neden

HEAT ERROR

Yüksek s›cakl›k

FORMAT*1
UNPLAYABLE/Unsupported

ﬁark›/dosya format› destekli

BAD DISC
CHECK MANUAL
PUSH EJECT*1
Özellikler

BAD DISC
PLEASE CHECK OWNERS
MANUAL
PUSH EJECT

Çözüm
G

Müzik sistemini kapat›n›z ve hata mesaj› silinene kadar çalar›n
so¤umas›n› bekleyiniz.

G

Mevcut ﬂark›/dosya atlanacakt›r. Sonraki destekli ﬂark›/dosya otomatik
olarak aç›l›r.

G

Eject (Ç›karma) dü¤mesine bas›n›z ve diski ç›kar›n›z ve hata
mesaj›n›n silinip silinmedi¤ini kontrol ediniz.
Diskin hasarl› veya deforme olup olmad›¤›n› kontrol ediniz ve diski
tekrar tak›n›z.

G

2 CD’lerin Korunmas› S.233

Mekanik hata

G

G

MECH ERROR

G

CHECK DISC LOAD

Hata mesaj› yeniden belirirse,
dü¤mesine bas›n›z ve diski
ç›kar›n›z.
Farkl› bir disk yerleﬂtiriniz.
E¤er yeni disk çalarsa, ilk diskte problem vard›r.
E¤er bir hata mesaj› tekrarlan›rsa veya disk ç›kar›lamazsa, bir servise
baﬂvurunuz.
Diski oynat›c›dan zorla ç›karmaya çal›ﬂmay›n›z.

BAD DISC
CHECK MANUAL*1
BAD DISC
PLEASE CHECK OWNERS
MANUAL
CHECK DISC

230

* Tüm modellerde bulunmuyor

Servo hatas›

Disk hatas›

G

Diskin hasarl› veya deforme olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
2 CD’lerin Korunmas› S.233
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i-Çok amaçl› bilgi ekran›na sahip modeller

iPod/USB Flaﬂ Bellek
iPod veya USB flaﬂ bellek çalarken bir hata ortaya ç›karsa, aﬂa¤›daki hata mesajlar›n›
görebilirsiniz. Hata mesaj›n› silemiyorsan›z, bir servise baﬂvurunuz.
Hata Mesaj›

Çözüm
USB adaptör ünitesinde bir problem oldu¤unda belirir. Cihaz›n USB adaptör ünitesi ile uyumlu olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Bad USB Device
Please Check Owners
Manual.

Uyumlu olmayan bir ayg›t ba¤land›¤›nda görünür. Ayg›t› ay›r›n›z. Ard›ndan sistemi kapat›n›z ve tekrar
aç›n›z. Hataya sebep olan ayg›t› yeniden ba¤lamay›n›z.

No Song

iPod boﬂ oldu¤unda görünür. Ayg›tta uyumlu dosyalar›n bulundu¤unu kontrol ediniz.

Unsupported Ver

Desteklenmeyen bir iPod ba¤land›¤›nda görünür. iPod ba¤land›¤›nda görünürse, iPod yaz›l›m›n› daha yeni
bir versiyona güncelleyiniz.

Retry Connection

Sistem iPod’u tan›mad›¤›nda görünür. iPod’u yeniden ba¤lay›n›z.

Unplayable File

USB flaﬂ bellek içerisindeki dosyalar DRM veya desteklenmeyen formatta oldu¤unda görünür. Bu hata
mesaj› yaklaﬂ›k 3 saniye görünür, ard›ndan bir sonraki ﬂark› çalmaya baﬂlar.

No Data

USB flaﬂ bellek boﬂ oldu¤unda veya USB flaﬂ bellekte MP3, WMA ya da AAC dosyalar› olmad›¤›nda
görünür. Ayg›tta uyumlu dosyalar›n bulundu¤unu kontrol ediniz.

Unsupported

Desteklenmeyen bir ayg›t ba¤land›¤›nda görünür. Desteklenen bir ayg›t ba¤land›¤›nda görünürse, ayg›t›
yeniden ba¤lay›n›z.

Özellikler

USB Error
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Müzik Sistemi hakk›nda Genel Bilgiler
Tavsiye Edilen CD’ler
G

G
G

Yaln›zca ses kullan›m› için etiketlenmiﬂ yüksek kaliteli CD-R veya CD-RW diskleri
kullan›n›z.
Yaln›zca kayda kapal› CD-R veya CD-RW disklerini kullan›n›z.
Yaln›zca standart yuvarlak CD’leri kullan›n›z.
CD paketleri veya cepleri ﬂu iﬂaretlerden birine sahip olmal›d›r.

Özellikler

I MP3 ve WMA dosyalar› içeren CD’ler
G

G

232

Baz› yaz›l›m dosyalar› müzik çalmaya ya da metin verilerini görüntülemeye izin
vermeyebilir.
MP3 veya WMA formatlar›n›n baz› versiyonlar› desteklenmeyebilir.

1 Tavsiye Edilen CD’ler
Bu ünitede Çift tarafl› bir disk çal›namaz. Belli koﬂullar
alt›nda kaydedilmiﬂse, CD-R veya CD-RW de
çal›nmayabilir.
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I CD’lerin Korunmas›
CD’leri kullan›rken veya saklarken aﬂa¤›daki tedbirlere uyunuz:
G Çal›nmad›¤› zamanlarda CD’yi kutusunda saklay›n›z.
G Bir CD’yi silerken, ortas›ndan kenarlara do¤ru temiz yumuﬂak bir bez ile temizleyiniz.
G Bir CD’yi kenar›ndan tutunuz. Asla hiçbir yüzeyine dokunmay›n›z.
G CD çalara asla yabanc› bir cisim sokmay›n›z.
G CD’leri direkt güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan ve aﬂ›r› ›s›dan uzak tutunuz.
G CD’ye stabilizör halkalar› ya da etiket benzeri ﬂeyler koymay›n›z.
G CD üzerinde parmak izlerinden, s›v›lardan ve keçeli kalemle yazmaktan kaç›n›n›z.

1 CD’lerin Korunmas›
D‹KKAT

Hasarl› bir CD yerleﬂtirmeyiniz. ‹çeride s›k›ﬂabilir ve
müzik ünitesine zarar verebilir.

Örnek:
G Kabarm›ﬂ, k›vr›lm›ﬂ, etiketli ve aﬂ›r› kal›n
CD’ler.

Etiketli/
Ç›kartmal›

Yap›ﬂkanl›

Plastik Halka ile Sar›lm›ﬂ
G Düﬂük kaliteli
CD’ler

Hasarl› CD’ler

Çapakl›/
Yamuk
Çatlak
G Küçük CD’ler

Yaz›c› Etiket
Kiti ullan›lmas›

Özellikler

G

Kabarm›ﬂ/
K›vr›lm›ﬂ

Çapaklar

8-cm
(3-inç) CD
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Uyumlu iPod ve USB Flaﬂ Bellek
I iPod Model Uyumlulu¤u
Model
iPod (5. nesil)
iPod classic 80/160GB (2007’de piyasaya sürüldü)
iPod classic 120GB (2008’de piyasaya sürüldü)
iPod classic 160GB (2009’da Piyasaya sürüldü)
iPod nano
iPod touch
iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S
Özellikler

I USB Flaﬂ Bellekler
G
G
G
G

G

234

256 MB veya daha yüksek haf›zal› önerilen USB flaﬂ bellek kullan›n›z.
Baz› dijital oynat›c›lar uyumlu olmayabilir.
Baz› USB flaﬂ bellekler (örn., güvenlik kilidine sahip bir ayg›t) çal›ﬂmayabilir.
Baz› yaz›l›m dosyalar› müzik çalmaya ya da metin verilerini görüntülemeye izin
vermeyebilir.
MP3, WMA veya AAC formatlar›n›n baz› versiyonlar› desteklenmeyebilir.

1 iPod Model Uyumlulu¤u
Bu sistem, bu ayg›tlar›n tüm versiyonlar› ile
çal›ﬂmayabilir.

1 USB Flaﬂ Bellekler
USB flaﬂ bellekteki dosyalar kaydedildikleri s›rayla
çal›n›r. Bu s›ra, PC’nizde veya ayg›t›n›zda gösterilen
s›radan farkl› olabilir.
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Hands Free (Eller Serbest) Telefon Sistemi*

HFT (Hands Free Telefon) Sistemi mobil telefonu elinize alman›za gerek b›rakmadan,
arac›n›z›n müzik sistemini kullanarak gelen aramalar› alman›za ve arama yapman›za
imkan verir.

HFT’nin Kullan›lmas›

1 Hands Free (Eller Serbest) Telefon Sistemi*
HFT’yi kullanmak için, Bluetooth uyumlu bir cep
telefonuna ihtiyac›n›z vard›r. Uyumlu telefonlar›n bir
listesi, eﬂleﬂtirme prosedürleri ve özel kabiliyetler için
http://www.globalhondahandsfree.com/ adresini ziyaret
ediniz.
E¤er bu siteden bilgi alamazsan›z, bayinize sorunuz.

I HFT Dü¤meleri
(Kapatma)
Dü¤mesi

Talk (konuﬂ) dü¤mesine sahip modeller

Ses açma
Mikrofon

SOURCE Dü¤mesi

Ses k›sma
(Kapatma/geri) Dü¤mesi
Talk (Konuﬂ) Dü¤mesi

TEL
Dü¤mesi
Seçme
Dü¤mesi

Özellikler

(Açma)
Dü¤mesi

Sesli Kontrol ‹puçlar›
G Gelen hava mikrofonu engelleyebilece¤i için hava
kanallar›n› tavandan farkl› bir yere çeviriniz ve
camlar› kapat›n›z.
G Kaydedilmiﬂ bir ses etiketini kullanarak bir numaray›
aramak istedi¤inizde
(Talk) dü¤mesine bas›p
b›rak›n›z. Bip sesinin ard›ndan aç›k ve do¤al bir
ﬂekilde konuﬂunuz.
G E¤er mikrofon sizin sesinizin d›ﬂ›ndaki sesleri de
al›rsa, komut yanl›ﬂ yorumlanabilir.
G Ses seviyesini de¤iﬂtirmek için, müzik sisteminin ses
dü¤mesini veya direksiyon simidindeki müzik
uzaktan kumandalar›n› kullan›n›z.
2 De¤iﬂtirilebilir Özellikler S.113

(Açma) dü¤mesi: Direkt Phone (Telefon) ekran›nda gitmek veya gelen aramaya
cevap vermek için bas›n›z.
(Kapatma/geri) Dü¤mesi: Bir aramay› bitirmek, önceki komuta geri dönmek
/
veya bir komutu iptal etmek için bas›n›z.
Talk (Konuﬂ) Dü¤mesi: Bir komut vermek veya bir aramay› cevaplamak için bas›n›z.
TEL Dü¤mesi: Direkt olarak Phone (Telefon) ekran›na gitmek için bas›n›z.
Seçme dü¤mesi: Ekrandan bir ö¤eyi seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Hands-Free Telefon Sistemi*dHFT’nin Kullan›lmas›

1 Hands Free (Eller Serbest) Telefon Sistemi*

I HFT Durum Ekran›
Bluetooth Gösterge Lambas›
Telefonunuz HFT’ye
ba¤land›¤›nda yanar.

Gezinme Durumu
Sinyal Gücü

Bluetooth® Kablosuz Teknoloji

Bir gelen arama oldu¤unda i-çok amaçl› bilgi
ekran› sizi bilgilendirir.

Bluetooth® iﬂareti ve logolar› Bluetooth SIG, Inc.’in ticari
markalar›d›r ve Honda Motor Co., Ltd.’nin bu tür
iﬂaretleri herhangi bir ﬂekilde kullanmas› lisansl›d›r.
Di¤er ticari markalar ve ticari unvanlar, sahiplerinin
mülkiyetindedir.

Pil Seviyesi Durumu
HFT Modu

John
Özellikler

1 HFT Durum Ekran›

23°C

002300 km
Arama ‹smi

236

HFT S›n›rlamalar›
HFT’ye d›ﬂar›dan bir arama geldi¤inde, çal›yorsa müzik
sistemini kapatacakt›r. Arama sonland›¤›nda kald›¤›
yerden devam edecektir.

* Tüm modellerde bulunmuyor

i-Çok amaçl› bilgi ekran›nda görünen bilgi telefon
modelleri aras›nda de¤iﬂiklik gösterir.
Sistemin dilini ‹ngilizceden mevcut baﬂka bir dile
de¤iﬂtirebilirsiniz.
2 De¤iﬂtirilebilir Özellikler S.113
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HFT Menüleri
HFT’yi kullanabilmek için kontak ACCESSORY (q veya ON (w *1 konumunda olmal›d›r.
TEL veya

1 HFT Menüleri
HFT’yi kullanmak için, Bluetooth® uyumlu mobil
telefonunuzu araç park halindeyken sistemle
eﬂleﬂtirmelisiniz.

Telefon
Phone
*2

2
H›zl›
Arama*
Speed
Dial

*2

Arama
Geçmiﬂi*2
Call History

*2

2
Kadran
Dial *

Yap›lan
Dialed Aramalar
Calls

Yap›lan son 20
aramay› görüntüler.

Gelen
Aramalar
Received
Calls

Gelen son 20
aramay› görüntüler.

Cevaps›z
Aramalar
Missed Calls

Cevaps›z son 20
aramay› görüntüler.

Baz› fonksiyonlar sürüﬂ esnas›nda k›s›tlan›r. Araç
hareket halindeyken ekranda bir mesaj belirir ve iﬂlem
iptal edilir.

Özellikler

*2

Telefon
Defteri*2
Phonebook

H›zl› arama giriﬂ listenizi görüntüler.
(eﬂleﬂtirilmiﬂ her telefon için en fazla 15 giriﬂ)

Eﬂleﬂtirilen telefon defterini görüntüler.

Aranacak bir telefon numaras› giriniz.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
*2: Yaln›zca bir telefon HFT sistemine ba¤land›¤›nda görünür.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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*1

Tekrar
Redialarama*1

"Phone
Setup"
Phone Setup
(Telefon Ayarlar›)

Telefon geçmiﬂindeki aranan son numaray› tekrar arar.

Ba¤lant›
Connection

Özellikler

*1: Yaln›zca bir telefon HFT sistemine ba¤land›¤›nda görünür.
238

Yeni
Telefon
Ekleyin
Addbir
a New
Phone

Bir telefonu sistemle eﬂleﬂtirin.

Bir
TelefonaBa¤lay›n
Connect
Phone

Sisteme bir telefon ba¤lay›n.

Telefonu
Ay›r›n
Disconnect
Phone

Eﬂleﬂtirilmiﬂ bir telefonu sistemden ay›r›n.

Bir
Telefonu
Silin
Delete
a Phone

Önceden eﬂleﬂtirilmiﬂ bir telefonu silin.

Eﬂleﬂtirme
Kodu
Pairing Code

Eﬂleﬂtirilmiﬂ bir telefon için bir kod oluﬂturun.
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Yeni Ekle
*1

1
H›zl›
Arama*
Speed
Dial

Telefon
Defteri
Phonebook

H›zl› aramaya eklemek için telefon defterinden
bir telefon numaras› seçiniz.

Arama
Geçmiﬂi
Call History

H›zl› aramaya eklemek için arama geçmiﬂinden
bir telefon numaras› seçiniz.

Telefon
Phone Numaras›
Number

H›zl› aramaya eklemek için bir telefon numaras›
giriniz.

Mevcut giriﬂ listesi

Önceden kaydedilmiﬂ bir h›zl› arama
numaras›n› de¤iﬂtiriniz.

H›zl›
Aramay›
Delete
SpeedSilDial

Önceden kaydedilmiﬂ bir h›zl› arama
numaras›n› siliniz.

*2

H›zl› arama numaras› için bir ses etiketi
oluﬂturunuz.

Ses
Etiketi
Kaydet*
Store
Voice
Tag 1

*2

1
Ses
Etiketini
De¤iﬂtir*
Change
Voice
Tag

*2

1
Ses
Etiketini
Sil*
Delete
Voice
Tag

Özellikler

H›zl›
Aramay›
De¤iﬂtir
Change
Speed
Dial

H›zl› arama numaras› için ses etiketini
de¤iﬂtiriniz.

H›zl› arama numaras› için bir ses etiketini
siliniz.

*1: Yaln›zca bir telefon HFT sistemine ba¤land›¤›nda görünür.
*2: Tüm modellerde bulunmuyor
Devam ediyor
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Otomatik
Aktar›m
Auto Transfer

Arayan
Kimli¤i
Bilgisi
Caller
ID Info

Özellikler

*1

‹sim
Önceli¤i
Name
Priority

Arayan›n ismini ve kimli¤ini öncelikli hale
getiriniz.

NumberÖnceli¤i
Priority
Numara

Arayan›n telefon numaras›n›, arayan kimli¤i
olarak öncelikli hale getiriniz.

Giriﬂ
ﬂifresi*1
Passcode

Eﬂleﬂtirilmiﬂ bir telefon için bir güvenlik PIN’i oluﬂturun.

SystemTemizli¤i
Clear
Sistem

Sistemdeki tüm eﬂleﬂtirilmiﬂ telefonlar›, telefon defteri giriﬂlerini ve güvenlik
kodlar›n› siliniz.

*1: Yaln›zca bir telefon HFT sistemine ba¤land›¤›nda görünür.
240

Araç içindeyken aramalar›n›z›n otomatik olarak telefonunuzdan HFT sistemine
aktar›lmas›n› ayarlay›n›z.
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1 Telefon Ayarlar›

I Telefon Ayarlar›
I Bir cep telefonunu eﬂleﬂtirmek için (sistemde eﬂleﬂtirilmiﬂ hiç telefon
olmad›¤›nda)
1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Yes (Evet) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u HFT otomatik olarak bir Bluetooth ayg›t›
arar.

23°C

002300 km

23°C

002300 km

PHONE#1
HONDA HFT

23°C

002300 km

Telefon Eﬂleﬂtirme ‹puçlar›
G Araç hareket ederken cep telefonunuzu
eﬂleﬂtiremezsiniz.
G Eﬂleﬂtirilirken telefonunuz bulunabilir veya arama
modunda olmal›d›r. Telefonunuzun kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z.
G En fazla alt› telefon eﬂleﬂtirilebilir.
G HFT ile eﬂleﬂtirdi¤inizde telefonunuzun bataryas›
daha h›zl› bitebilir.
G E¤er telefonunuz eﬂleﬂtirmeye haz›r de¤ilse veya sistem taraf›ndan üç dakika içinde bulunamazsa, zaman
aﬂ›m› olur ve sistem normale döner.
Bir telefonu eﬂleﬂtirdikten sonra, ekranda sa¤ tarafta bir
veya iki simge ile görüntülendi¤ini görebilirsiniz.
Bu simgeler aﬂa¤›dakileri belirtir:
: Telefon HFT ile kullan›labilir.
: Telefon Bluetooth® Müzik uyumludur.

Özellikler

PHONE#1

3. Telefonunuz listede göründü¤ünde,
dü¤mesine basarak seçiniz.
u Telefonunuz listede görünmezse, Phone
Not Found? (Telefon Bulunamad›?)
ö¤esini seçiniz ve telefonunuzu kullanarak Bluetooth ayg›tlar›n› aray›n›z.
Telefonunuzdan, Honda HFT’yi seçiniz.

Hands free telefon görüﬂmeleri yapmadan önce
Bluetooth® özellikli telefonunuz HFT ile eﬂleﬂtirilmelidir.

4. HFT, telefonunuza girmeniz için size dört
rakaml› bir eﬂleﬂtirme kodu verir.
Telefonunuz istedi¤inde, dört rakaml›
eﬂleﬂtirme kodunu giriniz.
5. Eﬂleﬂtirme baﬂar›l› oldu¤unda ekranda bir
bildirim göreceksiniz.
Devam ediyor
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I Bir cep telefonunu eﬂleﬂtirmek için (sistemde zaten eﬂleﬂtirilmiﬂ bir telefon
oldu¤unda)

Connection

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Phone Setup (Telefon Ayarlar›) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

Speed Dial

23°C

002300 km

Özellikler

Add a New Phone
Connect a Phone

23°C

002300 km

PHONE#4
PHONE#5

23°C

242

002300 km

3. Connection (Ba¤lant›) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
4. Add a New Phone (Yeni bir Telefon Ekleyin)
ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Ekran Select Location (Bölge Seçiniz)
ekran›na geçer.

5. Empty (Boﬂ) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine
bas›n›z.
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6. Telefonunuzun arama veya bulunabilir
modda oldu¤undan emin olunuz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u HFT otomatik olarak bir Bluetooth ayg›t›
arar.

23°C

002300 km

PHONE#6

23°C

002300 km

PHONE#2
HONDA HFT

23°C

4

002300 km

Özellikler

PHONE#2

7. Telefonunuz listede göründü¤ünde,
dü¤mesine basarak seçiniz.
u Telefonunuz listede görünmezse, Phone
Not Found? (Telefon Bulunamad›?)
ö¤esini seçiniz ve telefonunuzu
kullanarak Bluetooth ayg›tlar›n› aray›n›z.
Telefonunuzdan, Honda HFT’yi seçiniz.

8. HFT, telefonunuza girmeniz için size dört
rakaml› bir eﬂleﬂtirme kodu verir.
Telefonunuz istedi¤inde, dört rakaml›
eﬂleﬂtirme kodunu giriniz.
9. Eﬂleﬂtirme baﬂar›l› oldu¤unda ekranda bir
bildirim göreceksiniz.

Devam ediyor
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I Eﬂleﬂtirme kodu ayar›n› de¤iﬂtirmek için
1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
u Phone Setup (Telefon Ayarlar›) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
Speed Dial

002300 km

Özellikler

Delete a Phone
Pairing Code

23°C

2. Connection (Ba¤lant›) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
3. Pairing Code (Eﬂleﬂtirme Kodu) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

002300 km

4. Fixed veya Random ö¤elerini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

23°C

244

002300 km

Varsay›lan eﬂleﬂtirme kodu, siz ayar› de¤iﬂtirene kadar
0000’d›r.
Kendi kodunuzu oluﬂturmak için, Fixed ö¤esini seçiniz
ve geçerli kodu siliniz, ard›ndan yenisini giriniz.
Her telefon eﬂleﬂtirmenizde rastgele oluﬂturulmuﬂ bir
eﬂleﬂtirme kodu almak için Random ö¤esini seçiniz.

Connection

23°C

1 Eﬂleﬂtirme kodu ayar›n› de¤iﬂtirmek için
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I Eﬂleﬂtirilmiﬂ bir telefonu silmek için

Disconnect Phone
Delete a Phone
Pairing Code

23°C

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Phone Setup (Telefon Ayarlar›) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Connection (Ba¤lant›), ard›ndan Delete
a Phone (Bir Telefonu Sil) ö¤elerini
seçmek için prosedürü tekrarlay›n›z.

002300 km

2 PHONE#4

Özellikler

1 PHONE#3

3. Silmek istedi¤iniz telefonu seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

3 PHONE#5

23°C

002300 km

4. Ekranda bir onay mesaj› göreceksiniz. Yes
(Evet) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Baﬂar›l› oldu¤unda ekranda bir bildirim
göreceksiniz.

23°C

002300 km

Devam ediyor
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I Bir Güvenlik PIN’i Oluﬂturmak
Alt› telefonun tümünü bir güvenlik PIN’i ile koruyabilirsiniz.

PHONE#3
PHONE#4
PHONE#5

23°C

002300 km

Özellikler

4. Ekranda bir onay mesaj› göreceksiniz.
u Yes (Evet) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

23°C

23°C
246

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Phone Setup (Telefon Ayarlar›) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Passcode (Giriﬂ ﬂifresi) ö¤esini seçmek
için prosedürü tekrar ediniz.
3. Güvenlik PIN’i eklemek istedi¤iniz telefonu
seçiniz.
u Güvenlik PIN’i eklemek istedi¤iniz telefonu seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

002300 km

002300 km

5. Dört rakaml› yeni say›y› giriniz.
u Seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z. Silmek
için bas›n›z. Güvenlik PIN’i girmek
için
dü¤mesine bas›n›z.
6. Dört rakaml› say›y› yeniden giriniz.
u Ekran 2. Ad›mdaki ekrana geri döner.

1 Bir Güvenlik PIN’i Oluﬂturmak
Telefon zaten PIN korumal›ysa, PIN’i silmeden ya da
yeni bir PIN oluﬂturmadan önce mevcut güvenlik PIN’ini
girmelisiniz.
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I Otomatik Aktarma
Telefonla görüﬂürken araca binerseniz, arama otomatik olarak HFT’ye aktar›labilir.

23°C

002300 km

1 Arayan Kimli¤i Bilgisi

I Arayan Kimli¤i Bilgisi
Gelen arama oldu¤unda arayan›n bilgilerinin görüntülenmesini seçebilirsiniz.

23°C

002300 km

Özellikler

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Phone Setup (Telefon Ayarlar›) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Auto Transfer (Otomatik Aktarma)
ö¤esini seçmek için prosedürü tekrar
ediniz.
3. On (Aç›k) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
4. De¤iﬂtirme baﬂar›l› oldu¤unda ekranda bir
bildirim göreceksiniz.

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Phone Setup (Telefon Ayarlar›) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Caller ID Info (Arayan Kimli¤i Bilgisi)
ö¤esini seçmek için prosedürü tekrar
ediniz.
3. ‹stedi¤iniz bir modu seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
4. De¤iﬂtirme baﬂar›l› oldu¤unda ekranda bir
bildirim göreceksiniz.

‹sim Önceli¤i modu: E¤er telefon defterinde kay›tl›ysa
arayan›n ismi görüntülenir.
Numara Önceli¤i modu: Arayan›n telefon numaras›
görüntülenir.

Devam ediyor
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I Sistemi Temizlemek için
Güvenlik kodlar›, eﬂleﬂtirilmiﬂ telefonlar, kay›tl› tüm ses etiketleri, tüm h›zl› arama giriﬂleri
ve içe aktar›lan tüm telefon defteri verileri silinir.

23°C

002300 km

Özellikler

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Phone Setup (Telefon Ayarlar›) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u System Clear (Sistem Temizleme) ö¤esini
seçmek için prosedürü tekrar ediniz.
3. Yes (Evet) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine
bas›n›z.
4. Ekranda bir bildirim mesaj› göreceksiniz. Yes
(Evet) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

23°C

002300 km

5. Ekranda bir onay mesaj› göreceksiniz.
Bitirmek için
dü¤mesine bas›n›z.

23°C
248

002300 km

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Cep Telefonu Telefon Defterinin ve Arama Geçmiﬂini Otomatik
Olarak ‹çe Aktar›lmas›
Telefonunuz eﬂleﬂtirildi¤inde, telefon defterinin içeri¤i ve arama geçmiﬂi otomatik olarak
HFT’ye aktar›l›r.

John

1 Cep Telefonu Telefon Defterinin ve Arama Geçmiﬂini
Otomatik Olarak ‹çe Aktar›lmas›
Cep telefonu telefon defterindeki listeden bir kiﬂi
seçti¤inizde, en fazla üç kategori simgesi görebilirsiniz.
Simgeler o isim için hangi tipte numaralar›n
kaydedildi¤ini gösterir.

Tercihler

Faks

Ev

Araç

Cep

Mesaj

‹ﬂ

Di¤er

Ça¤r› cihaz›

Sesler*

111111####
222222####
333333####

002300 km

Özellikler

23°C

Baz› telefonlarda, kategori simgelerini HFT’ye aktarmak
mümkün olmayabilir.
Telefon defteri her ba¤lant›da güncellenir. Arama
geçmiﬂi her ba¤lant›n›n ya da araman›n sonras›nda
güncellenir.

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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1 H›zl› Arama

I H›zl› Arama
Her telefon için en fazla 15 h›zl› arama numaras› kaydedilebilir.

23°C

002300 km

Özellikler

Phone Number

23°C

002300 km

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Phone Setup (Telefon Ayarlar›) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Speed Dial (H›zl› Arama), ard›ndan Add
New (Yeni Ekle) ö¤esini seçmek, için
prosedürü tekrar ediniz.
3. Kaydetmek için bir numara seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine
bas›n›z.
Telefon Defteri ile:
u Ba¤l› cep telefonunun aktar›lan telefon
defterinden bir numara seçiniz.
Arama Geçmiﬂi ile:
u Arama geçmiﬂinden bir numara seçiniz.
Telefon Numaras› ile
u Numaray› tuﬂlay›n›z.
Talk (konuﬂ) dü¤mesine sahip modeller

4. H›zl› arama baﬂar›l› ﬂekilde kaydedildi¤inde,
numara için bir ses etiketi oluﬂturmak isteyip
istemedi¤iniz sorulacakt›r. Yes (Evet) veya
NO (Hay›r) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine
bas›n›z.
5.
dü¤mesini kullanarak, h›zl› arama giriﬂi
için isim söylemek için talimatlar› takip ediniz.

23°C
250

002300 km

H›zl› aramaya numara kaydetmek için bir arama
s›ras›nda müzik preset dü¤melerini kullanabilirsiniz.
1. Bir arama s›ras›nda istenen müzik sistemi preset
dü¤mesine bas›p bas›l› tutunuz.
2. Aktif araman›n irtibat bilgileri ilgili h›zl› aramada
kaydedilecektir.
Talk (konuﬂ) dü¤mesine sahip modeller

Ses etiketi kaydedildi¤inde, ses etiketini kullanarak
arama yapmak için
dü¤mesine bas›n›z.
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1 H›zl› Arama

Talk (konuﬂ) dü¤mesine sahip modeller

I Kay›tl› bir h›zl› arama numaras›na bir ses etiketi eklemek için

002300 km

23°C

002300 km

Özellikler

23°C

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Phone Setup (Telefon Ayarlar›) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Speed Dial (H›zl› Arama) ö¤esini seçmek
için prosedürü tekrar ediniz.
3. Mevcut bir h›zl› arama giriﬂi seçiniz.
4. Store Voice Tag (Ses Etiketi Kaydet) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
5.
dü¤mesini kullanarak, ses etiketini
tamamlamak için talimatlar› takip ediniz.

Ayn› ses etiketini iki kere kullanmaktan kaç›n›n›z.
“home” (ev) kelimesini sesli etiket olarak kullanmaktan
kaç›n›n›z.
HFT’nin uzun isimleri hat›rlamas› daha kolayd›r.
Örne¤in, “John” yerine “John Smith” kullan›n›z.

Devam ediyor
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Talk (konuﬂ) dü¤mesine sahip modeller

I Bir ses etiketini silmek için

Change Voice Tag
Delete Voice Tag

23°C

002300 km

Özellikler

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Phone Setup (Telefon Ayarlar›) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Speed Dial (H›zl› Arama) ö¤esini seçmek
için prosedürü tekrar ediniz.
3. Mevcut bir h›zl› arama giriﬂi seçiniz.
4. Delete Voice Tag (Ses Etiketi Sil) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Ekranda bir onay mesaj› göreceksiniz.
Yes (Evet) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.

I Bir h›zl› arama numaras›n› silmek için

23°C

252

002300 km

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Phone Setup (Telefon Ayarlar›) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Speed Dial (H›zl› Arama) ö¤esini seçmek
için prosedürü tekrar ediniz.
3. Mevcut bir h›zl› arama giriﬂi seçiniz.
4. Delete Speed Dial (H›zl› Arama Sil) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Ekranda bir onay mesaj› göreceksiniz.
Yes (Evet) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
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1 Arama Yapmak

I Arama yapmak
Herhangi bir telefon numaras› girerek veya aktar›lm›ﬂ telefon defterini, arama geçmiﬂini,
h›zl› arama giriﬂlerini ya da tekrar aramay› kullanarak aramalar yapabilirsiniz.

Telefonunuz ile araçlar aras›ndaki maksimum mesafe
10 metredir.
Ça¤r› ba¤land›ktan sonra, arad›¤›n›z kiﬂinin sesini
müzik sistemi hoparlörlerinden duyabilirsiniz.

Talk (konuﬂ) dü¤mesine sahip modeller

23°C

Herhangi bir ses etiketli h›zl› arama giriﬂi herhangi bir
ekrandan sesle aranabilir.
dü¤mesine bas›n›z ve bir komut vermeden önce
bip sesinin gelmesini bekleyiniz.

002300 km

Özellikler

Devam ediyor
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I ‹çe aktar›lan bir telefon defterini kullanarak arama yapmak
Telefonunuz eﬂleﬂtirildi¤inde, telefon defterinin içeri¤i otomatik olarak HFT’ye aktar›l›r.

Jane
John
Mat

23°C

002300 km

Özellikler

John
111111####
222222####
333333####

23°C

254

002300 km

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Phonebook (Telefon Defteri) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
3. Telefon defteri alfabetik s›rayla kaydedilir.
Baﬂ harfi seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
4. Bir isim seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
5. Bir numara seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Arama otomatik olarak baﬂlar.
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I Bir telefon numaras› kullanarak arama yapmak

012345####

23°C

002300 km

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Dial (Ara) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
3. Bir numara seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
4.
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Arama otomatik olarak baﬂlar.

I Tekrar aramay› kullanarak arama yapmak için

23°C

Özellikler

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Redial (Tekrar Ara) ö¤esini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Arama otomatik olarak baﬂlar.

002300 km

Devam ediyor
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I Arama geçmiﬂini kullanarak arama yapmak
Arama geçmiﬂi, Yap›lan Aramalar, Gelen Aramalar ve Cevaps›z Ça¤r›lardan oluﬂur.

23°C

002300 km

Özellikler

1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Call History (Arama Geçmiﬂi) ö¤esini
seçmek için
dü¤mesini çeviriniz,
ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
3. Dialed Calls (Yap›lan Aramalar), Received
Calls (Gelen Aramalar) veya Missed Calls
(Cevaps›z Ça¤r›lar) ö¤elerini seçmek için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
4. Bir numara seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Arama otomatik olarak baﬂlar.

I H›zl› arama giriﬂini kullanarak arama yapmak
1. TEL veya
dü¤mesine bas›n›z.
2. Speed Dial (H›zl› Arama) ö¤esini seçmek
için
dü¤mesini çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
3. Bir numara seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Arama otomatik olarak baﬂlar.

23°C

256

002300 km

1 Arama geçmiﬂini kullanarak arama yapmak
Arama geçmiﬂi aranan, gelen veya cevaps›z son 20
aramay› gösterir.
Yaln›zca bir telefon HFT sistemine ba¤land›¤›nda
görünür.

1 H›zl› arama giriﬂini kullanarak arama yapmak
Phone (Telefon) ekran›nda, listedeki ilk alt› h›zl› arama
direkt olarak, ilgili preset numaras›na bas›larak
seçilebilir.
Eﬂleﬂtirilmiﬂ di¤er telefonlar›n h›zl› arama listesini
görüntülemek için More Speed Dial Lists (Daha Fazla
H›zl› Arama Listesi) ö¤esini seçiniz.
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1 Arama Cevaplama

I Arama Cevaplama
Arayan ‹smi

HFT Modu

John

23°C

Bir gelen arama oldu¤unda, sesli bir uyar› verilir
(etkinse) ve Incoming Call (Gelen Arama)
ekran› görünür.
Aramay› cevaplamak için
dü¤mesine
bas›n›z.
Aramay› reddetmek veya sonland›rmak için
veya
dü¤mesine bas›n›z.

Arama Bekletme
Yap›lan görüﬂmeyi beklemeye al›p gelen aramay›
cevaplamak için
dü¤mesine bas›n›z.
Yap›lan görüﬂmeye geri dönmek için
dü¤mesine
tekrar bas›n›z.
Cevaplamak istemiyorsan›z gelen aramay› görmezden
geliniz.
Yap›lan görüﬂmeyi bitirmek istiyorsan›z
veya
dü¤mesine bas›n›z.

002300 km
Özellikler

Devam ediyor
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I Arama S›ras›ndaki Seçenekler
Bir arama s›ras›nda ﬂunlar› yapabilirsiniz.
Mute (Sessiz): Sesinizi keser.
Transfer Call (Arama aktarma): Bir aramay› HFT’den telefonunuza aktar›r.
Touch Tones (Tuﬂlar): Bir arama s›ras›nda numaralar› gönderir. Menü kumandal›
telefon sistemi kullan›yorsan›z bu faydal›d›r.

0’50”

1. Mevcut seçenekleri görüntülemek için TEL
dü¤mesine bas›n›z.

John
Özellikler

23°C

002300 km

0’50”

23°C

258

002300 km

2. Seçenek seçmek için
dü¤mesini
çeviriniz, ard›ndan
dü¤mesine bas›n›z.
u Mute seçildi¤inde onay kutusu iﬂaretlenir.
Kapatmak için tekrar Mute ö¤esini
seçiniz.

1 Arama S›ras›ndaki Seçenekler
Tuﬂlar: Baz› telefonlarda mevcuttur.
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Sürüﬂ
Bu bölümde sürüﬂ, yak›t alma ve aksesuarlar gibi parçalar hakk›ndaki bilgiler bulunur.

Arac› Sürmeden Önce
Sürüﬂe Haz›rl›k ............................................260
Yük S›n›r› .....................................................263
Sürüﬂ S›ras›nda
Motorun Çal›ﬂt›r›lmas›..................................264
Sürüﬂ S›ras›nda Dikkat Edilecek Noktalar...270
Otomatik ﬁanz›man .....................................271
7 konumlu Otomatik ﬁanz›manl› modeller

Vites De¤iﬂtirme...........................................272
5 konumlu Otomatik ﬁanz›manl› modeller

Vites De¤iﬂtirme...........................................274
Düz ﬁanz›manl› modeller

Vites De¤iﬂtirme...........................................278

* Tüm modellerde bulunmuyor

ECON Dü¤mesi ...........................................281
Sabit H›z Kontrolü* .....................................282
Ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c› bulunan modeller

Sabit H›z Kontrolü........................................285
Motor Devir S›n›rlay›c›*................................288
VSA (Araç Denge Destek) Sistemi ..............292
Lastik Havas› ‹nik Uyar› Sistemi*.................294
Fren Yapma
Fren Sistemi.................................................296
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi).....298
Fren Destek Sistemi ....................................299
Arac›n›z› Park Etmek
Durdu¤unda .................................................300
Park Sensörü Sistemi*.................................301

Arka Görüﬂ Kameras›*
Arka Görüﬂ Kameras› Hakk›nda..................303
Yak›l Alma
Yak›t Bilgisi ..................................................304
Nas›l Yak›t Al›n›r ..........................................305
Yak›t Ekonomisi..............................................306
Geliﬂmiﬂ Yak›t Ekonomisi ............................306
Aksesuarlar ve De¤iﬂiklikler
Aksesuarlar ..................................................307
De¤iﬂiklikler..................................................307
Römork Çekme*
Çekmeye Haz›rl›k ........................................308
Römork Çekiﬂ Güvenli¤i ..............................311

259

06

12/7/12

9:49 AM

Page 260

Arac› Sürmeden Önce

Sürüﬂe Haz›rl›k
Sürüﬂe baﬂlamadan önce aﬂa¤›dakileri kontrol ediniz.

I D›ﬂ Kontroller
G

G

Sürüﬂ

G

G

260

Camlarda, yan aynalarda, d›ﬂ lambalarda veya arac›n di¤er parçalar›nda herhangi bir
engel olmad›¤›ndan emin olunuz.
u Donu, buzu ve kar› temizleyiniz.
u Sürüﬂ esnas›nda kayabilece¤i ve görüﬂ alan›n›z› engelleyebilece¤i için tavanda
bulunan karlar› temizleyiniz. Kat› halde donmuﬂ ise, yumuﬂad›¤›nda buzu
temizleyiniz.
u Tekerleklerin etraf›ndaki buzu temizlerken, janta ve jant bileﬂenlerine zarar
vermemeye dikkat ediniz.
Kaputun sa¤lam ﬂekilde kapanm›ﬂ oldu¤undan emin olunuz.
u E¤er kaput sürüﬂ esnas›nda aç›l›rsa, görüﬂünüz engellenecektir.
Lastiklerin iyi durumda oldu¤undan emin olunuz.
u Lastik bas›nçlar›n› kontrol ediniz, hasar ve aﬂ›r› aﬂ›nma olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.
2 Lastiklerin Kontrol Edilmesi ve Bak›m› S.366
Arac›n arkas›nda veya etraf›nda kimsenin olmad›¤›ndan emin olunuz.
u Araç içinde kör noktalar vard›r.

1 D›ﬂ Kontroller
D‹KKAT

Kap›lar donma yüzünden kapal› kald›¤›nda, buzu
eritmek için kap›lar›n kenarlar›na ›l›k su dökünüz.
Kap›lar› zorla açmaya çal›ﬂmay›n›z, bu, kap›lar›n
etraf›ndaki lastiklere zarar verebilir. Aç›ld›¤›nda, yine
donmas›n› önlemek için silip kurulay›n›z.
Kap› kilitlerine ›l›k su dökmeyiniz.
E¤er su delik içerisinde donarsa anahtar› sokmak
mümkün olmayacakt›r.
Motordan ve egzozdan kaynaklanan ›s› kaputun
alt›ndaki yan›c› malzemeleri tutuﬂturup bir yang›na
sebep olabilir. E¤er arac›n›z› uzun süreli¤ine park
edecekseniz, kurumuﬂ otlar ve dökülmüﬂ yapraklar gibi
birikebilecek veya küçük hayvanlar taraf›ndan yuva
olarak kullan›lacak ﬂekilde bir araya toplanabilecek
herhangi bir birikintiyi kontrol edip temizleyiniz. Ayr›ca,
siz veya baﬂka birisi araca bak›m yapt›ktan sonra kaput
alt›nda kalm›ﬂ olabilecek yan›c› malzemeler olup
olmad›¤›n› da kontrol ediniz.
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fSürüﬂten ÖncedSürüﬂ Haz›rl›¤›

1 ‹ç Kontroller

I ‹ç Kontroller
G

G

G

G

G

G

Far ayar› fabrikada ayarlanm›ﬂt›r ve baﬂka bir ayarlama
gerektirmez. Ancak, bagajda sürekli a¤›r eﬂyalar
taﬂ›yorsan›z veya römork çekiyorsan›z far ayar›n› bir
servise veya kalifiye bir teknisyene yeniden yapt›r›n›z
Far ayarlay›c›s› bulunan modeller

K›sa far aç›s›n› kendiniz ayarlayabilirsiniz.
2 Far Ayarlay›c›s›* S.158
Yüksek voltajl› deﬂarj ampulleri bulunan modeller

Arac›n›zda, k›sa farlar›n dikey aç›s›n› otomatik olarak
ayarlayan otomatik far ayar sistemi bulunur.

Sürüﬂ

G

Tüm eﬂyalar› araç içerisine düzgün ﬂekilde yerleﬂtiriniz ve emniyete al›n›z.
u Çok fazla eﬂya taﬂ›mak veya yanl›ﬂ ﬂekilde yüklemek arac›n›z›n yol tutuﬂunu,
dengesini, durma mesafesini ve lastiklerini olumsuz yönde etkileyebilir ve arac›n›z›
güvenliksiz bir konuma getirebilir.
2 Yük S›n›r› S.263
Koltuktan daha yüksek eﬂyalar yerleﬂtirmeyiniz.
u Görüﬂünüzü engelleyebilir ve ani fren durumunda ileri do¤ru f›rlayabilirler.
Ön koltuk ayak bölgesine herhangi bir ﬂey yerleﬂtirmeyiniz. Zemin paspas›n›
sabitledi¤inizden emin olunuz.
u Bir nesne veya sabitlenmemiﬂ zemin paspas› sürüﬂ esnas›nda fren ve gaz pedal›
kullan›m›n›z› engelleyebilir.
Araç içinde hayvan taﬂ›yorsan›z, araç içinde dolaﬂmalar›na izin vermeyiniz.
u Sürüﬂünüze mani olabilir ve bir kazaya yol açabilirler.
Tüm kap›lar› ve bagaj› sa¤lam ﬂekilde kapat›n›z.
Koltuk pozisyonunuzu düzgün ﬂekilde ayarlay›n›z.
u Kafal›¤› da ayarlay›n›z.
2 Koltuklar›n Ayarlanmas› S.167
2 Kafal›klar›n Ayarlanmas› S.170
Aynalar› ve direksiyonu kendinize uygun ﬂekilde ayarlay›n›z.
u Bunlar›, uygun sürüﬂ pozisyonunda otururken ayarlay›n›z.
2 Aynalar›n Ayarlanmas› S.166
2 Direksiyon Simidinin Ayarlanmas› S.165

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fSürüﬂten ÖncedSürüﬂ Haz›rl›¤›

G

G

G

Sürüﬂ

262

Ön koltuklar›n arkas›nda, zemine yerleﬂtirilen eﬂyalar›n koltuklar›n alt›ndan
yuvarlanmayacaklar›ndan emin olun.
u Sürücünün pedallar› veya koltuklar› kumanda etme kabiliyetini engelleyebilirler.
Araç içindeki herkes emniyet kemerini takmal›d›r.
2 Emniyet Kemerinin Tak›lmas› S.39
Gösterge panelindeki lambalar›n arac› çal›ﬂt›rd›¤›n›zda yand›klar›ndan ve hemen
ard›ndan söndüklerinden emin olunuz.
u E¤er bir sorun tespit edilirse arac› mutlaka bir servise kontrol ettiriniz.
2 ‹kaz Lambalar› S.82
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Yük S›n›r›
Eﬂya yükledi¤inizde, arac›n toplam a¤›rl›¤›, bütün yolcular›n ve eﬂyalar›n a¤›rl›¤›, izin
verilen azami a¤›rl›¤› geçmemelidir.
2 Teknik Özellikler S.412, 415
Ön ve arka akslar›n yükü izin verilen maksimum aks a¤›rl›¤›n› aﬂmamal›d›r.
2 Teknik Özellikler S.412, 415

1 Yük S›n›r›

! UYARI
Aﬂ›r› ya da düzensiz yükleme arac›n›z›n yol
tutuﬂunu ve dengesini etkileyebilir ve yaralanma
ya da hayati riskin ortaya ç›kmas›yla
sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir.
Bu kitapta verilmiﬂ olan bütün yükleme s›n›rlar›na
ve di¤er yükleme bilgilerine uyunuz.

Sürüﬂ
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Sürüﬂ S›ras›nda
Anahtars›z giriﬂ sistemi bulunmayan modeller

Motorun Çal›ﬂt›r›lmas›

1 Motorun Çal›ﬂt›r›lmas›

1. El freninin çekildi¤inden emin olunuz.

Motoru çal›ﬂt›r›rken aya¤›n›z› s›k›ca fren pedal›na
bast›r›n›z.
So¤uk havalarda ve daha az havan›n bulundu¤u 2.400
metrenin üzerindeki rak›mlarda motorun çal›ﬂt›r›lmas›
zordur.
So¤uk havalarda motoru çal›ﬂt›r›rken, akü boﬂalmas›n›
azaltmak için, lambalar, ›s›tma ve so¤utma
sistemi*/klima kontrol sistemi ve arka rezistans gibi
elektrikli aksesuarlar›n tümünü kapat›n›z.

Fren Pedal›

Sürüﬂ
Debriyaj Pedal›

Fren Pedal›

264

* Tüm modellerde bulunmuyor

Otomatik ﬂanz›manl› modeller

2. Vites kolunun (P konumunda oldu¤undan
emin olunuz, ard›ndan fren pedal›na
bas›n›z.
u Motoru (N konumunda çal›ﬂt›rmak da
mümkün olsa da, (P konumunda
çal›ﬂt›rmak daha güvenlidir.

Düz ﬁanz›manl› modeller

2. Vites kolunun (N konumunda oldu¤undan
emin olunuz. Sa¤ aya¤›n›zla fren pedal›na
ve sol aya¤›n›zla debriyaj pedal›na bas›n›z.
u Motoru çal›ﬂt›rmak için debriyaj pedal›na
sonuna kadar bas›lmal›d›r.

E¤er egzoz sisteminden anormal sesler geliyorsa veya
araç içinde egzoz duman› kokusu al›yorsan›z, arac›n›z›
servise kontrol ettiriniz. Motorda veya egzoz sisteminde
bir problem olabilir.
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fSürüﬂ S›ras›ndadMotorun Çal›ﬂt›r›lmas›

3. Gaz pedal›na basmadan konta¤› START (e
konumuna çeviriniz.

1 Motorun Çal›ﬂt›r›lmas›
Kontak anahtar›n› START (e konumunda 15
saniyeden fazla tutmay›n›z.
G E¤er motor hemen çal›ﬂmazsa, yeniden denemeden
önce en az 10 saniye bekleyiniz.
G Motor çal›ﬂ›r, ancak hemen ard›ndan stop ederse,
3. Ad›m› tekrar etmeden önce gaz pedal›na hafifçe
basarak en az 10 saniye bekleyiniz. Motor
çal›ﬂt›ktan sonra gaz pedal›n› serbest b›rak›n›z.
‹mmobilizer sistemi arac›n›z› çal›nmaya karﬂ› korur.
E¤er yanl›ﬂ koda sahip bir anahtar (veya di¤er bir cihaz)
kullan›l›rsa, motorun yak›t sistemi devreden ç›kar.
2 ‹mmobilizer Sistemi S. 144

Sürüﬂ

Devam ediyor
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I Sürüﬂe Baﬂlamak
Otomatik ﬂanz›manl› modeller

1. Sa¤ aya¤›n›z› fren pedal›n›n üzerinde tutarken, el frenini serbest b›rak›n›z. El freni
ikaz lambas›n›n söndü¤ünden emin olunuz.
2 El Freni S.296
2. Vites kolunu (D konumuna getiriniz. Geri geri giderken (R konumunu seçiniz.
3. Fren pedal›n› kademeli olarak b›rak›n›z ve kalk›ﬂ için hafifçe gaz pedal›na bas›n›z.
I Yokuﬂta kalk›ﬂ destek sistemi*
Yokuﬂta kalk›ﬂ deste¤i özelli¤i, e¤imli yollarda aya¤›n›z› frenden çekip gaz pedal›na
götürürken arac›n geri kaymas›n› önlemeye yard›mc› olur.
Düz ﬁanz›manl› modeller

Debriyaj pedal›na bas›n›z ve yokuﬂ yukar› bakarken vitesi (1 konumuna veya yokuﬂ
aﬂa¤› bakarken (R konumuna getiriniz, ard›ndan fren pedal›n› b›rak›n›z.
Sürüﬂ

Otomatik ﬂanz›manl› modeller

Yokuﬂ yukar› bakarken vitesi (D veya (S konumuna veya yokuﬂ aﬂa¤› bakarken (R
konumuna getiriniz, ard›ndan fren pedal›n› b›rak›n›z.
Fren pedal›ndan aya¤›n›z› çekti¤inizde frenler k›sa süreli¤ine uygulanm›ﬂ halde kal›r.
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* Tüm modellerde bulunmuyor

1 Yokuﬂta kalk›ﬂ destek sistemi*
Yokuﬂta kalk›ﬂ deste¤i arac›n yokuﬂ aﬂa¤› veya çok dik
ya da kaygan yollarda geri kaymas›n› önlemeyebilir ve
sistem düﬂük e¤imlerde çal›ﬂmayacakt›r.
Yokuﬂta kalk›ﬂ deste¤i el freninin yerine geçmez.
Yokuﬂta kalk›ﬂ deste¤i VSA kapat›ld›¤›nda bile
çal›ﬂacakt›r.
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Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller

Motorun Çal›ﬂt›r›lmas›

1 Motorun Çal›ﬂt›r›lmas›

1. El freninin çekildi¤inden emin olunuz.

So¤uk havalarda ve daha az havan›n bulundu¤u 2.400
metrenin üzerindeki rak›mlarda motorun çal›ﬂt›r›lmas›
zordur.
So¤uk havalarda motoru çal›ﬂt›r›rken, akü boﬂalmas›n›
azaltmak için, lambalar, klima kontrol sistemi ve arka
rezistans gibi elektrikli aksesuarlar›n tümünü kapat›n›z.
E¤er egzoz sisteminden anormal sesler geliyorsa veya
araç içinde egzoz duman› kokusu al›yorsan›z, arac›n›z›
servise kontrol ettiriniz. Motorda veya egzoz sisteminde
bir problem olabilir.

Fren Pedal›

Düz ﬁanz›manl› modeller

2. Vites kolunun (N konumunda oldu¤undan
emin olunuz. Sa¤ aya¤›n›zla fren pedal›na ve
sol aya¤›n›zla debriyaj pedal›na bas›n›z.
u Motoru çal›ﬂt›rmak için debriyaj pedal›na
sonuna kadar bas›lmal›d›r.

E¤er uzaktan kumandan›n pili zay›fsa, uzaktan
kumanday› MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesinin yak›n›na
getiriniz.
2 Uzaktan Kumandan›n Pili Zay›fsa S.395
E¤er uzaktan kumanda güçlü radyo dalgalar›na maruz
kal›yorsa motor çal›ﬂmayabilir.
Motoru çal›ﬂt›rmak için MOTOR MARﬁ/STOP
dü¤mesini bas›l› tutman›z gerekmez.
G D›ﬂ hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak, marﬂ motoru motor
çal›ﬂana kadar yaklaﬂ›k 6-9 saniye çal›ﬂ›r. E¤er
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesini 7 saniyeden daha
uzun süre bas›l› tutarsan›z, d›ﬂ hava s›cakl›¤›na ba¤l›
olarak marﬂ motoru motor çal›ﬂana kadar yaklaﬂ›k
10-25 saniye çal›ﬂ›r.
G E¤er motor çal›ﬂmazsa, yeniden denemeden önce en
az 10 saniye bekleyiniz.

Sürüﬂ

Debriyaj Pedal›

Otomatik ﬂanz›manl› modeller

2. Vites kolunu (P konumunda oldu¤undan
emin olup fren pedal›na bas›n›z.
u Motoru (N konumunda çal›ﬂt›rmak da
mümkün olsa da, (P konumunda
çal›ﬂt›rmak daha güvenlidir.

‹mmobilizer sistemi arac›n›z› çal›nmaya karﬂ› korur.
E¤er yanl›ﬂ koda sahip bir anahtar (veya di¤er bir cihaz)
kullan›l›rsa, motorun yak›t sistemi devreden ç›kar.
2 ‹mmobilizer Sistemi S. 144

Fren Pedal›

Devam ediyor
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Tüm modeller

3. Gaz pedal›na basmadan MOTOR
MARﬁ/STOP dü¤mesine bas›n›z.

I Motoru Durdurmak
Araç tamamen durdu¤unda motoru stop edebilirsiniz.
Otomatik ﬂanz›manl› modeller

Sürüﬂ

1. Vitesi (P konumuna al›n›z.
2. Aya¤›n›z fren pedal›n›n üzerindeyken MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine bas›n›z.
Düz ﬁanz›manl› modeller
G
G

268

E¤er vites (N konumunda ise, MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine bas›n›z.
E¤er vites kolu (N konumunun d›ﬂ›nda baﬂka bir konumdaysa, debriyaj pedal›na
bas›n›z, ard›ndan MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine bas›n›z.
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I Sürüﬂe Baﬂlamak
Otomatik ﬂanz›manl› modeller

1. Sa¤ aya¤›n›z› fren pedal›n›n üzerinde tutarken, el frenini serbest b›rak›n›z. El freni
ikaz lambas›n›n söndü¤ünden emin olunuz.
2 El Freni S.296
2. Vites kolunu (D konumuna getiriniz. Geri geri giderken (R konumunu seçiniz.
3. Fren pedal›n› kademeli olarak b›rak›n›z ve kalk›ﬂ için hafifçe gaz pedal›na bas›n›z.
I Yokuﬂta kalk›ﬂ destek sistemi*
Yokuﬂta kalk›ﬂ deste¤i özelli¤i, e¤imli yollarda aya¤›n›z› frenden çekip gaz pedal›na
götürürken arac›n geri kaymas›n› önlemeye yard›mc› olur.
Düz ﬁanz›manl› modeller

Debriyaj pedal›na bas›n›z ve yokuﬂ yukar› bakarken vitesi (1 konumuna veya yokuﬂ
aﬂa¤› bakarken (R konumuna getiriniz, ard›ndan fren pedal›n› b›rak›n›z.

Yokuﬂta kalk›ﬂ deste¤i arac›n yokuﬂ aﬂa¤› veya çok dik
ya da kaygan yollarda geri kaymas›n› önlemeyebilir ve
sistem düﬂük e¤imlerde çal›ﬂmayacakt›r.
Yokuﬂta kalk›ﬂ deste¤i el freninin yerine geçmez.
Yokuﬂta kalk›ﬂ deste¤i VSA kapat›ld›¤›nda bile
çal›ﬂacakt›r.

Sürüﬂ

Otomatik ﬂanz›manl› modeller

Yokuﬂ yukar› bakarken vitesi (D veya (S konumuna veya yokuﬂ aﬂa¤› bakarken (R
konumuna getiriniz, ard›ndan fren pedal›n› b›rak›n›z.

1 Yokuﬂta kalk›ﬂ destek sistemi*

Fren pedal›ndan aya¤›n›z› çekti¤inizde frenler k›sa süreli¤ine uygulanm›ﬂ halde kal›r.

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Sürüﬂ S›ras›nda Dikkat Edilecek Noktalar
1 Sürüﬂ S›ras›nda Dikkat Edilecek Noktalar

I Ya¤murda
Arac›n›z› derin su birikintilerinde ve üzerini su kaplam›ﬂ yollarda sürmekten kaç›n›n›z.
Bu durum motora zarar verebilir veya elektrikli bileﬂenlerin ar›za yapmas›na sebep
olabilir.

D‹KKAT: Arac›n›z› çok derin su birikintilerinde
kullanmay›n›z. Böyle bir durumda motor ve elektrik
aksam hasar görebilir ve arac›n›z stop edebilir.
D‹KKAT

Gaz pedal›na basarken vites kolunu kullanmay›n›z.
ﬁanz›mana zarar verebilirsiniz.

I Di¤er Tedbirler
E¤er arac›n alt taraf›na güçlü bir darbe gelirse, emniyetli bir yerde durunuz. Arac›n
alt›nda hasar veya herhangi bir s›v› kaça¤› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

E¤er kontak sürüﬂ esnas›nda ACCESSORY (q veya
LOCK (0 *1 konumuna getirilirse, motor stop edecek ve
arac›n kontrolünü zorlaﬂt›racak ﬂekilde tüm kontrol ve
fren gücü destek fonksiyonlar› duracakt›r.
Motor freni (ve h›zlanmas›) yapmayaca¤›n›z için vites
kolunu (N , konumuna getirmeyiniz.

Sürüﬂ

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modellerde, kontak
yerine MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesi bulunur.

‹lk 1.000 km’lik kullan›m boyunca, ani h›zlanmalardan
veya tam gaz kullan›mdan kaç›n›n›z, yoksa motora veya
güç aktarma organlar›na zarar verebilirsiniz.
‹lk 300 km’de sert frenlerden kaç›n›n›z.
Bu kurala ayr›ca fren balatalar› de¤iﬂtirildi¤inde de
uymal›s›n›z.
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Otomatik ﬁanz›man
I Sürtünme
Motor yüksek rölanti devrinde çal›ﬂ›r ve sürtünme artar.
Durdu¤unuzda fren pedal›n› s›k›ca bas›l› tutunuz.

I Kickdown
Yokuﬂ yukar› ç›karken gaz pedal›na basmak, araç h›z›n› aniden art›racak ﬂekilde
ﬂanz›man›n bir alt vitese düﬂmesine neden olabilir. Özellikle kaygan yollarda ve virajlarda
gaz pedal›na dikkatlice bas›n›z.

Sürüﬂ

271

06

12/7/12

9:49 AM

Page 272

fSürüﬂ S›ras›ndadVites De¤iﬂtirme
7 konumlu Otomatik ﬁanz›manl› modeller

Vites De¤iﬂtirme

1 Vites De¤iﬂtirme

Vites konumunu, sürüﬂ gereksinimlerinize göre de¤iﬂtiriniz.
I Vites kolu konumlar›

Ay›rma Dü¤mesi

Park
Park halinde veya motoru çal›ﬂt›r›rken
kullan›l›r.
Geri vites
Geri viteste kullan›l›r.
Boﬂ
Rölantide kullan›l›r

Sürüﬂ

Drive/Sürüﬂ
Normal sürüﬂ için kullan›l›r (vitesler 1. Vites ile
5. Vites aras›nda otomatik olarak de¤iﬂir)
‹leri (D3)
Aﬂa¤›daki durumlarda kullan›l›r:
G Yokuﬂ ç›karken veya inerken
G ‹niﬂli ç›k›ﬂl› yollarda treyler çekerken
‹kinci
Motor frenlemesini art›rmak için kullan›l›r
(ﬂanz›man 2. viteste kilitlenir)
Birinci
Motor frenlemesini daha da art›rmak için
kullan›l›r (ﬂanz›man 1. viteste kilitlenir)
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Vites kolu (P konumunda olmad›kça konta¤›
LOCK (0 *1 konumuna getiremez ve anahtar› ç›karamazs›n›z.
Motor so¤uksa, (N konumunda olunsa bile araç hafif
ﬂekilde ileri hareket edebilir.
Fren pedal›na s›k›ca bas›n›z ve gerekti¤inde el frenini
çekiniz.
*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modellerde, kontak
yerine MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesi bulunur.
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1 Vites Kolunun Çal›ﬂmas›

I Vites Kolunun Çal›ﬂmas›

D‹KKAT

Vites kolunu (D konumundan (R konumuna
getirdi¤inizde veya tersini yapt›¤›n›zda, tamamen
durunuz ve fren pedal›na bas›n›z.
Araç tamamen durmadan vites kolunun kullan›lmas›
ﬂanz›mana zarar verebilir.
Vites Konum Göstergesi
Vites konum göstergesini, çekmeden önce kol
pozisyonunu kontrol etmek için kullan›n›z.

Takometre k›rm›z› bölgesi

Vites kolu ay›rma dü¤mesine basmadan
vites de¤iﬂtirme.

Motor devri takometrenin k›rm›z› bölgesinde veya
üzerinde (motor devir limiti) oldu¤u motor devirlerinde
sürüﬂ yap›yorsan›z yak›t beslemesi kesilebilir. Bu
olursa, hafif bir sars›nt› hissedebilirsiniz.

Sürüﬂ

Vites de¤iﬂtirmek için fren pedal›na ve vites
kolu ay›rma dü¤mesine bas›n›z.

Sürüﬂ esnas›nda vites kolu hangi konumda olursa
olsun, yan›p sönen (D konum göstergesi ﬂanz›man
problemine iﬂaret eder.
Ani h›zlanmadan kaç›n›n›z ve mümkün oldu¤unca k›sa
bir süre içinde ﬂanz›man› bir servise kontrol ettiriniz.

Vites kolu ay›rma dü¤mesi bas›l›yken, fren pedal›na
bas›l›rsa vites kolunu kullanmak mümkün olmayabilir.
‹lk olarak fren pedal›na bas›n›z.

Vites kolu ay›rma dü¤mesine bas›n›z ve
vites de¤iﬂtiriniz.
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5 konumlu Otomatik ﬁanz›manl› modeller

Vites De¤iﬂtirme

1 Vites De¤iﬂtirme

Vites konumunu, sürüﬂ gereksinimlerinize göre de¤iﬂtiriniz.
I Vites kolu konumlar›

Ay›rma Dü¤mesi

Park
Park halinde veya motoru çal›ﬂt›r›rken
kullan›l›r.
Geri vites
Geri viteste kullan›l›r.
Boﬂ
Rölantide kullan›l›r

Sürüﬂ

Drive/Sürüﬂ
ﬁunlar için kullan›l›r:
G Normal sürüﬂ (vitesler 1. Vites ile 5. Vites
aras›nda otomatik olarak de¤iﬂir)
G Geçici olarak s›ral› modda sürüﬂ

Sürüﬂ (S)
ﬁunlar için kullan›l›r:
G 1. Viyes ile 4. Vites aras›nda otomatik
olarak de¤iﬂir (4. Vites sadece yüksek
h›zlarda kullan›l›r)
G S›ral› modda sürüﬂ
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Vites kolu (P konumunda olmad›kça konta¤›
LOCK (0 *1 konumuna getiremez ve anahtar› ç›karamazs›n›z.
Motor so¤uksa, (N konumunda olunsa bile araç hafif
ﬂekilde ileri hareket edebilir.
Fren pedal›na s›k›ca bas›n›z ve gerekti¤inde el frenini
çekiniz.
*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modellerde, kontak
yerine MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesi bulunur.
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1 Vites Kolunun Çal›ﬂmas›

I Vites Kolunun Çal›ﬂmas›

D‹KKAT

Vites kolunu (D konumundan (R konumuna
getirdi¤inizde veya tersini yapt›¤›n›zda, tamamen
durunuz ve fren pedal›na bas›n›z.
Araç tamamen durmadan vites kolunun kullan›lmas›
ﬂanz›mana zarar verebilir.
Vites Konum Göstergesi
M (S›ral› Vites De¤iﬂtirme Modu)
Gösterge lambas›/Vites Konum
Gösterge Lambas›
Takometre k›rm›z› bölgesi

Vites kolu ay›rma dü¤mesine basmadan
vites de¤iﬂtirme.

Sürüﬂ esnas›nda vites kolu hangi konumda olursa
olsun, yan›p sönen (D konum göstergesi ﬂanz›man
problemine iﬂaret eder.
Ani h›zlanmadan kaç›n›n›z ve mümkün oldu¤unca k›sa
bir süre içinde ﬂanz›man› bir servise kontrol ettiriniz.
Motor devri takometrenin k›rm›z› bölgesinde veya
üzerinde (motor devir limiti) oldu¤u motor devirlerinde
sürüﬂ yap›yorsan›z yak›t beslemesi kesilebilir. Bu
olursa, hafif bir sars›nt› hissedebilirsiniz.

Sürüﬂ

Vites de¤iﬂtirmek için fren pedal›na ve vites
kolu ay›rma dü¤mesine bas›n›z.

Vites konum göstergesini, çekmeden önce kol
pozisyonunu kontrol etmek için kullan›n›z.

Vites kolu ay›rma dü¤mesi bas›l›yken, fren pedal›na
bas›l›rsa vites kolunu kullanmak mümkün olmayabilir.
‹lk olarak fren pedal›na bas›n›z.

Vites kolu ay›rma dü¤mesine bas›n›z ve
vites de¤iﬂtiriniz.
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I S›ral› Vites De¤iﬂtirme Modu
Ellerinizi direksiyondan ay›rmadan 1 – 5 aras›nda vites de¤iﬂtirmek için direksiyondan
vites de¤iﬂtirme kollar›n› kullan›n›z. ﬁanz›man s›ral› vites de¤iﬂtirme moduna geçecektir.
I Vites kolu (D konumunda oldu¤unda:
Araç anl›k olarak s›ral› vites de¤iﬂtirme moduna geçecektir ve vites konumu göstergesi
yanacakt›r.
Sabit h›zda seyretmeye baﬂlad›¤›n›zda, s›ral› vites de¤iﬂtirme modu otomatik olarak
kapanacak ve vites konum göstergesi sönecektir.
Normal sürüﬂe geri dönmek için (+ direksiyondan vites de¤iﬂtirme kolunu iki
saniyeli¤ine tutunuz.

Sürüﬂ

I Vites kolu (S konumunda oldu¤unda:
Araç anl›k olarak s›ral› vites de¤iﬂtirme moduna geçecektir ve (M (s›ral› vites de¤iﬂtirme
modu) göstergesi ve vites konumu göstergesi yanacakt›r. 10 km/s veya daha düﬂük
h›zlarda, araç otomatik olarak 1. Vitese geçecektir. Araç h›zland›¤›nda otomatik olarak
vites büyütecektir.
Sadece 1. Ve 2. Viteste çekebilirsiniz.
S›ral› vites de¤iﬂtirme modundan ç›karken, vites kolunu (S ’den (D ’ye getiriniz. S›ral›
vites de¤iﬂtirme modu iptal edildi¤inde, (M göstergesi ve vites konum göstergesi söner.
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I ‹kinci vites kilit modu
Dururken veya 10 km/s ya da daha düﬂük h›zda seyrederken (+ direksiyondan vites
de¤iﬂtirme kolunu çekerseniz, vites pozisyonu 2. Viteste kilitlenecektir. Bu, karla kapl›
yollar gibi kaygan yüzeylerde çekiﬂi kolaylaﬂt›r›r.
2. vites kilit modunu iptal etmek için, (- direksiyondan vites de¤iﬂtirme kolunu çekiniz
ya da vites kolunu (S ’den (D ’ye getiriniz.

I S›ral› Vites De¤iﬂtirme Modunun Çal›ﬂmas›
(- Direksiyondan Vites De¤iﬂtirme Kolu
(Vites küçültme)

(+ Direksiyondan Vites

1 S›ral› Vites De¤iﬂtirme Modunun Çal›ﬂmas›
Direksiyondan vites de¤iﬂtirme kolunun her hareketi tek
bir vites de¤iﬂimi yapar.
Sürekli vites de¤iﬂtirmek istiyorsan›z, bir sonraki vites
de¤iﬂimi için çekmeden önce kolu serbest b›rak›n›z.
Vites büyütmeyi veya küçültmeyi denerken vites kolu
konum göstergesi yan›p sönüyorsa, bu, arac›n›z›n
h›z›n›n izin verilen vites de¤iﬂtirme aral›¤›nda olmad›¤›
anlam›na gelir.
Gösterge yan›p sönerken vites büyütmek için hafifçe
h›zlan›n›z ve vites küçültmek için yavaﬂlay›n›z.

De¤iﬂtirme Kolu
(Vites büyütme)

Sürüﬂ

(- direksiyondan vites
de¤iﬂtirme kolu çekildi¤inde
vites küçültür
(Daha düﬂük bir vitese geçer)

(+ direksiyondan vites
de¤iﬂtirme kolu çekildi¤inde
vites büyütür
(Daha yüksek bir vitese
geçer)
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Düz ﬁanz›manl› modeller

Vites De¤iﬂtirme

1 Vites De¤iﬂtirme
D‹KKAT

I Vites Kolunun Çal›ﬂmas›
Vites kolunu kullanmak için debriyaj pedal›na sonuna kadar bas›n›z ve vites de¤iﬂtiriniz,
ard›ndan pedal› yavaﬂça b›rak›n›z.

(R konumuna geçmeden önce debriyaj pedal›na sonuna kadar bas›n›z ve birkaç saniye
bekleyiniz veya bir süre için ileri viteslerden birine geçiniz. Böylece diﬂliler durur ve
"aﬂ›nmaz".
5 ileri düz
ﬂanz›man

D‹KKAT

Vites küçültmeden önce, motorun takometrenin k›rm›z›
bölgesine geçmedi¤inden emin olunuz. Bunun olmas›,
motorunuza ciddi ﬂekilde zarar verebilir.
Vites kolunun üzerinde metalik bir k›s›m vard›r. Arac›n›z›
s›cak havalarda d›ﬂar›da uzun süre park halinde
b›rak›rsan›z, vites kolunu hareket ettirirken dikkatli
olunuz. Is›dan dolay› vites kolu aﬂ›r› s›cak
olabilir. E¤er d›ﬂ hava s›cakl›¤› düﬂükse, vites kolu
so¤uk hissedilebilir.

Sürüﬂ

Bulundu¤unuz vites konumunun maksimum h›z›n›
aﬂarsan›z, motor devri takometrenin k›rm›z› bölgesine
girecektir. Bu oldu¤unda, hafif bir sars›nt›
hissedebilirsiniz.
6 ileri düz
ﬂanz›man
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Vites de¤iﬂtirmiyorken, aya¤›n›z› debriyaj
pedal›n›n üzerinde tutmay›n›z. Bu,
debriyaj›n›z›n daha h›zl› aﬂ›nmas›na sebep
olabilir.

Araç tamamen durmadan (R konumuna geçmeyiniz.
Araç tamamen durmadan (R konumuna geçmek
ﬂanz›mana zarar verebilir.

06

12/7/12

9:49 AM

Page 279

fSürüﬂ S›ras›ndadVites De¤iﬂtirme

1 Vites Yükseltme/Küçültme Göstergeleri*

I Vites Yükseltme/Küçültme Göstergeleri*
En yak›t tasarruflu sürüﬂ stilini korumak için bir
vites de¤iﬂimi uygun oldu¤unda yanar.
Vites büyütme göstergesi: Vites büyütmeniz
önerildi¤inde yanar.
Vites küçültme göstergesi: Vites küçültmeniz
önerildi¤inde yanar.

! UYARI
Vites göstergesi sadece daha iyi bir yak›t
ekonomisi sa¤lamada yard›mc› bir k›lavuzdur.
Yol ve trafik koﬂullar› uygun olmad›¤›nda veya
dikkatinizi da¤›t›yorsa Vites De¤iﬂtirme
Göstergelerine kesinlikle bakmay›n›z.
Bu gösterge, motor frenlemesini art›rmak için sizden
vites küçültmenizi isteyecektir. Yokuﬂ inerken, motor
frenlemesini art›rmak için vites küçültmek size kalm›ﬂt›r.
Daima uygun araç h›z›nda vites küçültünüz. Vites
küçültme göstergesi, (2 . Vitesten (1 . Vitese geçerken
yanmaz.

Sürüﬂ

Bir vites de¤iﬂtirme göstergesi yand›¤›nda vites
de¤iﬂtirmezseniz ortam göstergesi rengi de¤iﬂebilir. Bu,
yak›t ekonomisinde de¤iﬂikli¤e sebep olabilir.
Yol ve trafik durumu belirtilenin d›ﬂ›ndaki zamanlarda
vites de¤iﬂtirmenizi gerektirebilir.

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Geri Vites Kilitleme
6 ileri düz ﬂanz›man bulunan modeller

Düz ﬂanz›man, araç belli bir h›z›n üzerinde seyrederken kazara ileri vitesten (R geri
vitese geçmenizi engelleyen bir kilit mekanizmas›na sahiptir.
Araç durdu¤u halde (R konumuna geçemiyorsan›z, aﬂa¤›dakileri yap›n›z:

Sürüﬂ

1. Debriyaj pedal›na bas›n›z, vites kolunu
sonuna kadar sola çekiniz ve (R konumuna
geçiniz.
2. E¤er hala (R konumuna geçemiyorsan›z, el
frenini çekiniz ve konta¤› ACCESSORY (q
veya LOCK (0 *1 konumuna getiriniz.
3. Debriyaj pedal›na basarak (R Geri vitese
at›n›z.
4. Debriyaj pedal›na basarken motoru
çal›ﬂt›r›n›z.
E¤er bu iﬂlemleri sürekli yapmak zorunda
kal›yorsan›z arac› bir servise kontrol ettiriniz.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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ECON Dü¤mesi

ECON dü¤mesi, ECON modunu aç›p kapat›r.
ECON modu, motorun, ﬂanz›man›n, klima kontrol sisteminin ve sabit h›z kontrolünün
performans›n› ayarlayarak yak›t ekonominizi geliﬂtirmeye yard›mc› olur.
Sürüﬂ
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Sabit H›z Kontrolü*
Gaz pedal›na basmadan sabit bir araç h›z›n› muhafaza eder. Sabit h›z kontrolünü çok
hafif h›zlanma ve yavaﬂlama ile sabit h›zda seyretti¤iniz otoyollarda veya aç›k yollarda
kullan›n›z.

Otomatik ﬂanz›manl› modeller

I Sabit
p h›z için vites pozisyonlar›:
(D , (d veya (S (modellere göre)

! UYARI
Sabit h›z kontrolünün yanl›ﬂ kullan›lmas› bir
kazaya sebep olabilir.

Ne zaman kullan›lmal›

I Sabit h›z için araç h›z›: ‹stenen h›z
aral›¤› kabaca 40 km/s’nin üstüdür.

1 Sabit H›z Kontrolü*

Önünüzdeki araç ile aran›zda
daima yeterli takip mesafesini
b›rak›n›z.

Sabit h›z kontrolünü sadece iyi havalarda, aç›k
yollarda seyrederken kullan›n›z.
Yokuﬂ ç›karken veya inerken sabit h›z› korumak
mümkün olmayabilir.

Düz ﬂanz›manl› modeller
Kullan›lmas›

Sürüﬂ

I Direksiyon üzerindeki CRUISE
dü¤mesine bas›n›z.

Gösterge panelindeki CRUISE
MAIN lambas› yanar.
Sabit h›z kontrolü kullan›ma
haz›rd›r.

Motor devri düﬂtü¤ünde, vites küçültmeyi deneyiniz.
5 saniye içinde vitesi de¤iﬂtirerek ayarl› h›z›
koruyabilirsiniz.
Sabit h›z kontrolünü kullanmad›¤›n›z zamanlarda:
CRUISE dü¤mesine basarak, sabit h›z kontrolünü
kapat›n›z.
ECON modundayken, ayarlanan h›z› muhafaza etmek
için h›zlanmak göreceli olarak daha uzun süre alabilir.
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I Araç H›z›n› Ayarlamak ‹çin

–/SET Dü¤mesi

Sabit h›z kontrolü devreye girdi¤inde yanar

Bas›p b›rak›n›z

Aya¤›n›z› pedaldan çekiniz ve istenen h›za ulaﬂt›¤›n›zda –/SET dü¤mesine bas›n›z.

Sürüﬂ

–/SET dü¤mesini b›rakt›¤›n›z an ayar h›z› sabitlenir ve sabit h›z kontrolü baﬂlar. CRUISE
CONTROL göstergesi yanar.

Devam ediyor
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1 Araç H›z›n› Ayarlamak ‹çin

I Araç H›z›n› Ayarlamak ‹çin
Direksiyon simidindeki RES/+ veya –/SET
azaltabilirsiniz.

dü¤melerini kullanarak araç h›z›n› artt›r›p

H›z›, gaz ve fren pedallar› ile ayarlarken, direksiyon
simidindeki –/SET dü¤mesini kullanarak araç h›z›n›
sabitleyebilirsiniz.

H›z› artt›rmak için

H›z› azaltmak için

Sürüﬂ

G
G

Dü¤meye her bas›ﬂ›n›zda, araç h›z› yaklaﬂ›k 1,6 km/s artar veya azal›r.
E¤er dü¤meyi bas›l› tutarsan›z, araç h›z› siz dü¤meyi b›rakana kadar artar veya
azal›r. Bu h›z ard›ndan sabitlenir.

I ‹ptal Etmek için

CRUISE
Dü¤mesi
‹PTAL
Dü¤mesi

Sabit h›z kontrolünü iptal etmek için,
aﬂa¤›dakilerden birini yap›n›z:
G CANCEL dü¤mesine bas›n›z.
G CRUISE dü¤mesine bas›n›z.
G Fren pedal›na bas›n›z.
G Debriyaj pedal›na beﬂ saniye veya daha
uzun süre bas›n›z.
CRUISE CONTROL göstergesi söner.

1 ‹ptal Etmek için
Kaydedilen önceki h›za devam etmek için:
Sabit h›z kontrolünün iptal edilmesinin ard›ndan, en az
40 km/s veya daha yüksek h›zda seyrederken RES/+
dü¤mesine basarak önceden kaydedilmiﬂ h›zda
seyretmeye devam edebilirsiniz.
Aﬂa¤›daki durumlarda ayarlayamaz veya devam
edemezsiniz:
G Araç h›z› 40 km/s’den düﬂük oldu¤unda
G CRUISE dü¤mesi kapat›ld›¤›nda
35 km/s veya daha düﬂük h›zlarda sabit h›z kontrolü
otomatik olarak iptal edilir.
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Ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c› bulunan modeller

Sabit H›z Kontrolü

1 Sabit H›z Kontrolü

Gaz pedal›na basmadan sabit bir araç h›z›n› muhafaza eder. Sabit h›z kontrolünü çok
hafif h›zlanma ve yavaﬂlama ile sabit h›zda seyretti¤iniz otoyollarda veya aç›k yollarda
kullan›n›z.
Ne zaman kullan›lmal›

I Sabit h›z için araç h›z›: ‹stenen h›z
aral›¤› 30 km/s ile yaklaﬂ›k 200 km/s
aral›¤›ndad›r.
Otomatik ﬂanz›manl› modeller

! UYARI
Sabit h›z kontrolünün yanl›ﬂ kullan›lmas› bir
kazaya sebep olabilir.
Sabit h›z kontrolünü sadece iyi havalarda, aç›k
yollarda seyrederken kullan›n›z.

Önünüzdeki araç ile aran›zda
daima yeterli takip mesafesini
b›rak›n›z.

Yokuﬂ ç›karken veya inerken sabit h›z› korumak
mümkün olmayabilir.

I Sabit
p h›z için vites pozisyonlar›:
(D , (d veya (S (modellere göre)

Düz ﬂanz›manl› modeller

Kullan›lmas›

Sabit h›z kontrolünü kullanmad›¤›n›z zamanlarda:
MAIN dü¤mesine basarak, sabit h›z kontrolünü
kapat›n›z.

Sürüﬂ

I Direksiyon üzerindeki MAIN
dü¤mesine bas›n›z.

Gösterge panelindeki lamba
yanar
Sabit h›z kontrolü kullan›ma
haz›rd›r.

Motor devri düﬂtü¤ünde, vites küçültmeyi deneyiniz. 5
saniye içinde vitesi de¤iﬂtirerek ayarl› h›z› koruyabilirsiniz.

ECON modundayken, ayarlanan h›z› muhafaza etmek
için h›zlanmak göreceli olarak daha uzun süre alabilir.
Sabit h›z kontrolünü ve ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›y›
ayn› anda kullanamazs›n›z.

E¤er farkl› bir gösterge paneli görüntülenirse, sabit h›z
kontrolüne getirmek için LIM dü¤mesine bas›n›z.

Devam ediyor
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I Araç H›z›n› Ayarlamak ‹çin

–/SET Dü¤mesi

Sabit h›z kontrolü
devreye girdi¤inde
yanar

LIM

Bas›p b›rak›n›z

Aya¤›n›z› pedaldan çekiniz ve istenen h›za ulaﬂt›¤›n›zda –/SET dü¤mesine bas›n›z.

Sürüﬂ

286

–/SET dü¤mesini b›rakt›¤›n›z an ayar h›z› sabitlenir ve sabit h›z kontrolü baﬂlar.
Ayarlanan h›z görüntülenir.
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1 Araç H›z›n› Ayarlamak ‹çin

I Araç H›z›n› Ayarlamak ‹çin
Direksiyon simidindeki RES/+ veya –/SET
azaltabilirsiniz.

dü¤melerini kullanarak araç h›z›n› artt›r›p

H›z›, gaz ve fren pedallar› ile ayarlarken, direksiyon
simidindeki –/SET dü¤mesini kullanarak araç h›z›n›
sabitleyebilirsiniz.

H›z› artt›rmak için

LIM

H›z› azaltmak için

G

Sürüﬂ

G

Dü¤meye her bas›ﬂ›n›zda, araç h›z› yaklaﬂ›k 1 km/s artar veya azal›r.
E¤er dü¤meyi bas›l› tutarsan›z, araç h›z› yaklaﬂ›k 10 km/s artar veya azal›r.
1 ‹ptal Etmek için

I ‹ptal Etmek için
MAIN
Dü¤mesi

MAIN

LIM

‹PTAL
Dü¤mesi

Sabit h›z kontrolünü iptal etmek için,
aﬂa¤›dakilerden birini yap›n›z:
G CANCEL dü¤mesine bas›n›z.
G MAIN dü¤mesine bas›n›z.
G LIM dü¤mesine bas›n›z.
G Fren pedal›na bas›n›z.
G Debriyaj pedal›na beﬂ saniye veya daha
uzun süre bas›n›z.
Gösterilen ayarlanm›ﬂ olan h›z kaybolur.

Kaydedilen önceki h›za devam etmek için:
Sabit h›z kontrolünün iptal edilmesinin ard›ndan, en az
30 km/s veya daha yüksek h›zda seyrederken RES/+
dü¤mesine basarak önceden kaydedilmiﬂ h›zda
seyretmeye devam edebilirsiniz.
Aﬂa¤›daki durumlarda ayarlayamaz veya devam
edemezsiniz:
G Araç h›z› 30 km/s’den düﬂük oldu¤unda
G MAIN dü¤mesi kapat›ld›¤›nda
25 km/s veya daha düﬂük h›zlarda sabit h›z kontrolü
otomatik olarak iptal edilir.
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Ayarlanabilir H›z S›n›rlay›c›*
Bu sistem, size gaz pedal›na bassan›z bile aﬂamayaca¤›n›z bir maksimum h›z ayarlama
imkan› verir.
Araç h›z s›n›r› 30 km/s ile 250 km/s aras›nda ayarlanabilir.
Kullan›lmas›

I Direksiyon üzerindeki MAIN
dü¤mesine bas›n›z.

Gösterge panelindeki
lamba yanar.
Ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›
kullan›ma haz›rd›r.

1 Ayarlanabilir H›z S›n›rlay›c›*
Ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c› yokuﬂ aﬂa¤› inerken
ayarlanm›ﬂ h›z s›n›r›n› koruyamayabilir. E¤er bu olursa,
fren pedal›na basarak yavaﬂlay›n›z.
Ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›y› kullanmad›¤›n›z zaman:
MAIN dü¤mesine basarak ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›y›
kapat›n›z.
Ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›y› ve sabit h›z kontrolünü ayn›
anda kullanamazs›n›z.
Düz ﬁanz›manl› modeller

MAIN

LIM

Sürüﬂ
E¤er farkl› bir gösterge paneli görüntülenirse, ayarlanabilir
h›z s›n›rlay›c›ya getirmek için LIM dü¤mesine bas›n›z.
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1 Araç H›z›n› Ayarlamak ‹çin

I Araç H›z›n› Ayarlamak ‹çin

H›z s›n›r›n›, en az 30 km/s h›zla giderken ayarlarsan›z,
h›z s›n›r› 30 km/s olur.

–/SET Dü¤mesi
RES/+ Dü¤mesi
Ayarlanabilir h›z
s›n›rlay›c›
ayarland›¤›nda
yanar.

Dik bir yokuﬂ inerken araç h›z› s›n›r› 3 km/s veya daha
fazla aﬂarsa sesli uyar› verilir ve görüntülenen h›z s›n›r›
yan›p söner.

RES/+ dü¤mesine bast›¤›n›zda, e¤er önceden
ayarlanan h›z s›n›r›ndan daha yüksekse ayarlanabilir
h›z s›n›rlay›c› geçerli h›za ayarlan›r.

LIM

Bas›p b›rak›n›z
G

Sürüﬂ

G

Aya¤›n›z› pedaldan çekiniz ve istenen h›za ulaﬂt›¤›n›zda –/SET dü¤mesine bas›n›z.
–/SET dü¤mesini b›rakt›¤›n›z an ayar h›z› sabitlenir ve ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›
ayarlan›r. Ayarlanan h›z görüntülenir.
RES/+ dü¤mesine basarak önceden ayarlanm›ﬂ h›z s›n›r›n› ayarlayabilirsiniz.

Devam ediyor
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I H›z S›n›r›n› Ayarlamak için
Direksiyon simidindeki RES/+ veya –/SET dü¤melerini kullanarak h›z s›n›r›n› artt›r›p
azaltabilirsiniz.

H›z› artt›rmak için

LIM

H›z› azaltmak için

Sürüﬂ

G
G

Dü¤meye her bas›ﬂ›n›zda, h›z s›n›r› yaklaﬂ›k 1 km/s artar veya azal›r.
E¤er dü¤meyi bas›l› tutarsan›z, h›z s›n›r› yaklaﬂ›k 10 km/s artar veya azal›r.

I H›z S›n›r›n› Geçici Olarak Aﬂmak
H›z s›n›r› gaz pedal›na sonuna kadar bas›larak aﬂ›labilir.
u Görüntülenen limit h›z yan›p söner.

1 H›z S›n›r›n› Geçici Olarak Aﬂmak
Gaz pedal›na sonuna kadar bas›ld›¤›nda sesli uyar›
verilir.
Ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›, araç h›z› ayarl› h›z s›n›r›n›n
alt›na düﬂtükten sonra çal›ﬂmaya kald›¤› yerden devam
eder.
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1 ‹ptal Etmek için

I ‹ptal Etmek için
MAIN
Dü¤mesi

Ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›y› iptal etmek için,
aﬂa¤›dakilerden biri yap›n›z:
G CANCEL dü¤mesine bas›n›z.
G MAIN dü¤mesine bas›n›z.
G LIM dü¤mesine bas›n›z.

MAIN

LIM

LIM dü¤mesine bas›l›rsa ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›
sabit h›z kontrolüne döner.

‹PTAL
Dü¤mesi

Ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c›y› kullan›rken, sistemde
herhangi bir problem varsa, sesli uyar› verilir ve OFF
yanar. Ayarlanabilir h›z s›n›rlay›c› kapat›l›r.

Sürüﬂ
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VSA (Araç Denge Destek) Sistemi
Viraj al›rken e¤er araç istenilenden daha çok veya daha az dönerse VSA arac› dengelemeye yard›mc› olur. Ayr›ca kaygan yüzeylerde çekiﬂi muhafaza etmeye de yard›mc› olur.
Bunu, motor ç›k›ﬂ›n› düzenleyerek ve seçici olarak frenleri uygulayarak yapar.

I ‹ptal Etmek için
VSA devreye girdi¤inde, motorun gaza
bas›lmas›na cevap vermedi¤ini fark
edebilirsiniz. Ayr›ca hidrolik sistemden bir tak›m
seslerin geldi¤ini de fark edebilirsiniz. Ayr›ca,
gösterge lambas› da yan›p sönecektir.

VSA sistemi
Gösterge Lambas›

Sürüﬂ
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1 VSA (Araç Denge Destek) Sistemi*
Lastik tipi ve ebad› kar›ﬂ›k oldu¤unda VSA düzgün
ﬂekilde çal›ﬂmayabilir. Ayn› boyutta ve tipte lastik
kulland›¤›n›zdan ve lastik bas›nçlar›n›n belirtildi¤i
ﬂekilde oldu¤undan emin olunuz.
Sürüﬂ esnas›nda VSA gösterge lambas› yand›¤›nda ve
yan›k kald›¤›nda, sistemde bir sorun olabilir. Normal
sürüﬂünüzü etkilemiyor olsa bile, arac›n›z› bir servise
kontrol ettiriniz.
VSA, tüm sürüﬂ koﬂullar›nsa dengeyi art›ramaz ve tüm
frenleme sistemini kontrol edemez. Hala arac› koﬂullara
uygun h›zlarda kullanmal› ve virajlar› uygun h›zlarda
almal›s›n›z ve her zaman yeterli emniyet pay›n›
b›rakmal›s›n›z.
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1 VSA (Araç Denge Destek) Sistemi

I VSA Aç›k ve Kapal›

VSA OFF
Gösterge Lambas›

Bu dü¤me sürücü taraf› kontrol panelinin
üzerindedir. VSA sistemini aç›p kapatmak için,
bas›n›z ve bir bip sesi duyana kadar bas›l›
tutunuz.
VSA duracak ve gösterge lambas› yanacakt›r.
Yeniden açmak için, bir bip sesi duyana kadar
(VSA OFF) dü¤mesine bas›n›z.
Motoru her çal›ﬂt›rd›¤›n›zda VSA aç›l›r, arac›
son kulland›¤›n›zda kapatm›ﬂ olsan›z bile.

VSA sistemi ar›zal›yken, arac›n›z›n normal frenleme ve
viraj alma performans›nda bir de¤iﬂiklik olmayacak,
ancak VSA çekiﬂ ve denge takviyesi devre d›ﬂ›
kalacakt›r.
Belli ola¤and›ﬂ› koﬂullar alt›nda, arac›n›z derin çamur
birikintilerine veya gevﬂek kara sapland›¤›nda, VSA’y›
geçici olarak kapatarak kurtulmak çok daha kolay
olabilir.
VSA sistemi kapat›ld›¤›nda, çekiﬂ kontrol sistemi de
kapan›r. Arac› VSA’y› kapatarak kurtarmay› sadece VSA
aç›kken kurtarman›z mümkün olmuyorsa
denemelisiniz.

Sürüﬂ

Arac›n›z› kurtarman›n hemen ard›ndan, VSA’y› tekrar
açt›¤›n›zdan emin olunuz. Arac›n›z›, VSA ve çekiﬂ
kontrol sistemleri kapal› halde kullanman›z› öner
miyoruz.
Motoru çal›ﬂt›rd›ktan hemen sonra veya sürüﬂ
esnas›nda sistem kontrolleri gerçekleﬂtirilirken motor
bölmesinden gelen bir motor sesi duyabilirsiniz. Bu
normaldir.
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Lastik Havas› ‹nik Uyar› Sistemi*
25 km/s’nin üzerinde bir h›zla seyretti¤inizde lastik devrini izler.
Lastik devrinde de¤iﬂiklik oldu¤unda, sistem lastik bas›nc›nda bir azalma oldu¤unu tespit
eder.

I Lastik Havas› ‹nik Uyar› Sisteminin Yeniden Baﬂlat›lmas›
Uygun kullan›m için, lastiklere aﬂa¤›dakiler uyguland›ktan sonra sistemi yeniden
baﬂlat›n›z:
G Önerilen bas›nca ﬂiﬂirildikten sonra
G De¤iﬂtirildiklerinde veya rotasyon uyguland›¤›nda
Sistemi, i-çok amaçl› bilgi ekran›ndaki de¤iﬂtirilebilir özelliklerden yeniden baﬂlatabilirsiniz.

Sürüﬂ

1. MENU (Menü) dü¤mesine bas›n›z.
2. Customize Settings (De¤iﬂtirilebilir Ayarlar)
ö¤esini seçmek için (+ veya (dü¤melerine bas›n›z.
3. Deflation warning system (Lastik havas›
inik uyar› sistemi) ö¤esini seçmek için (+
veya (- dü¤melerine bas›n›z.
4. (+ veya (- dü¤melerine bas›n›z ve
Initialise (Yeniden baﬂlat) ö¤esini seçiniz.
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* Tüm modellerde bulunmuyor

1 Lastik Havas› ‹nik Uyar› Sistemi*
Lastik bas›nc›nda bir azalma alg›land›¤›nda, i-çok
amaçl› bilgi ekran›nda
simgesi ile birlikte lastik
havas› inik uyar› sistemi ikaz lambas› yanar.
2 Lastik Havas› ‹nik Uyar› Sistemi S.295
Lastik tipi ve ebad› kar›ﬂ›k oldu¤unda lastik havas› inik
uyar› sistemi düzgün ﬂekilde çal›ﬂmayabilir. Ayn› tipte
ve ebatta lastik kulland›¤›n›zdan emin olunuz.
2 Lastiklerin Kontrol Edilmesi ve Bak›m› S.366
E¤er yeniden baﬂlatma baﬂar›s›z olursa, ayn› iﬂlemi
tekrarlay›n›z. Yeniden baﬂlatman›n ard›ndan, yaklaﬂ›k
10 dakika boyunca arac› 25 km/s’nin üzerinde bir h›zda
kullan›n›z.
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fSürüﬂ S›ras›ndadLastik Havas› ‹nik Uyar› Sistemi*

5.

(+ veya (- dü¤melerine bas›n›z ve Yes
(Evet) ö¤esini seçiniz.

E¤er yeniden baﬂlatma baﬂar›s›z olursa, bu
iﬂlemi tekrarlay›n›z.
Özelleﬂtirme ekran›ndan ç›kmak için, MENU
dü¤mesine bas›n›z.

I Lastik Havas› ‹nik Uyar› Sistemi ‹kaz Lambas›

* Tüm modellerde bulunmuyor

Aﬂa¤›daki durumlarda ikaz lambas› geç yanabilir veya
hiç yanmayabilir:
G ‹ki veya daha fazla lasti¤in bas›nçlar› düﬂükse.
G Aniden h›zlan›rsan›z, yavaﬂlarsan›z veya direksiyonu
çevirirseniz.
G Arac› karl› veya buzlu yollarda kullan›yorsan›z.
G Kar zincirleri kullan›l›yorsa.

Sürüﬂ

I ‹kaz lambas› aﬂa¤›daki durumlarda yanar:
G Lastiklerden herhangi birinin bas›nc› düﬂük
oldu¤unda.
G Sistem yeniden baﬂlat›lmad›¤›nda.
G Stepne* kullan›ld›¤›nda.
G Lastiklerin üzerinde, sistemin yeniden
baﬂlat›lmas› an›na k›yasla, römork çekerken*
oldu¤u gibi daha a¤›r ve dengesiz yük
varken.

1 Lastik Havas› ‹nik Uyar› Sistemi ‹kaz Lambas›

295

06

12/7/12

9:49 AM

Page 296

Fren Yapma
Fren Sistemi
1 El Freni

I El Freni

D‹KKAT

El frenini, park etti¤inizde arac› hareketsiz tutmak için kullan›n›z.
Uygulamak için:
Açma dü¤mesine basmaks›z›n kolu tamamen
yukar› kald›r›n›z.

Sürüﬂten önce el frenini tamamen indiriniz. Arac›, el
freni çekili oldu¤u halde kullan›rsan›z arka frenler ve aks
zarar görebilir.
E¤er el frenini tamamen indirmeden kalk›ﬂ yaparsan›z,
bir uyar› sesi duyulur ve i-çok amaçl› bilgi ekran›nda
ya da bu simge ile birlikte RELEASE PARKING BRAKE
(EL FREN‹N‹ ‹ND‹R‹N‹Z) mesaj› belirir.
Park halindeyken el frenini daima çekiniz.

Sürüﬂ

Açmak için:
1. Kolu hafifçe çekiniz ve açma dü¤mesine
bas›p bas›l› tutunuz.
2. Kolu tamamen indiriniz, ard›ndan dü¤meyi
b›rak›n›z.

296

* Tüm modellerde bulunmuyor

06

12/7/12

9:49 AM

Page 297

fFren YapmadFren Sistemi

I Ayak Freni
Arac›n›z›n dört tekerle¤inde de disk frenler vard›r. Bir güç deste¤i, fren pedal›na
bas›lmas› için gereken kuvveti azalt›r. Fren destek sistemi, acil durumda fren pedal›na
sert ﬂekilde bast›¤›n›zda durdurma kuvvetini art›r›r. Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi
(ABS) sert frenlemelerde direksiyon hakimiyetini koruman›za yard›mc› olur.
2 Fren Destek Sistemi S.299
2 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) S.298

1 Ayak Freni
Derin su içerisinden veya yol yüzeyindeki su
birikintilerinden geçtikten sonra frenlerinizi kontrol
ediniz. Gerekliyse, fren pedal›na birkaç kere hafifçe
basarak frenleri kurutunuz.
Frene bast›¤›n›zda sürekli olarak metalik bir sürtünme
sesi duyuyorsan›z, fren balatalar›n›n de¤iﬂtirilmesi
gerekmektedir. Arac› bir servise kontrol ettiriniz.
Uzun yokuﬂlardan inerken frenlerin sürekli kullan›lmas›
frenlerin ›s›nmas›na sebep olur, bu da frenin etkinli¤ini
düﬂürür. Aya¤›n›z› gaz pedal›ndan çekip daha düﬂük bir
vitese geçerek motor frenlemesini uygulay›n›z. Düz
ﬂanz›manl› araçlarda daha büyük bir motor frenlemesi
için daha düﬂük bir vites konumu kullan›n›z.

Sürüﬂ

Sürüﬂ esnas›nda aya¤›n›z› fren pedal›n›n üzerinde
tutmay›n›z, bu, frenleri hafifçe uygulayacak ve zaman
içerisinde etkinliklerini kaybetmelerine ve balata
ömrünün azalmas›na sebep olacakt›r. Ayr›ca
arkan›zdaki sürücülerin de kafalar›n› kar›ﬂt›racakt›r.
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ABS (Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi)
I ABS
Tekerleklerin kilitlenmesini önlemeye ve frenleri sizin yapabilece¤inizden çok daha h›zl›
ﬂekilde pompalayarak direksiyon kontrolünü elinizde tutman›za yard›mc› olur.
ABS’nin bir parças› olan elektronik fren gücü da¤›t›m (EBD) sistemi de araç yüküne göre
ön-arka fren gücü da¤›t›m›n› dengeler.
Fren pedal›n› asla pompalamamal›s›n›z. Fren pedal› üzerinde daima sa¤lam, sabit
bas›nç tutarak ABS’nin sizin için çal›ﬂmas›na izin veriniz. Bu durum bazen "bas ve sür"
olarak adland›r›l›r.

Sürüﬂ

I ABS'nin çal›ﬂmas›
ABS çal›ﬂ›rken fren pedal› hafifçe titreyebilir. Pedala sa¤lam ﬂekilde basmaya devam
ediniz. Kuru yollarda ABS’yi devreye sokmak için fren pedal›na oldukça sert
basmal›s›n›z. Ancak, karl› veya buzlu yollarda durmaya çal›ﬂ›rsan›z ABS’nin derhal
devreye girdi¤ini hissedebilirsiniz.
Araç h›z› 10 km/s’nin alt›na düﬂtü¤ünde ABS durur.

298

1 ABS (Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi)
D‹KKAT

Yanl›ﬂ tipte ve ebatta bir lastik kullan›rsan›z ABS do¤ru
ﬂekilde çal›ﬂmayabilir.
Sürüﬂ esnas›nda ABS gösterge lambas› yand›¤›nda,
sistemde bir sorun olabilir.
Normal frenleme etkilenmemesine karﬂ›n, ABS’nin
çal›ﬂmama ihtimali vard›r. Arac› derhal bir servise
kontrol ettiriniz.
ABS arac›n durma süresini veya mesafesini azaltmaz.
Yaln›zca frenleme esnas›nda direksiyon hakimiyetini
kaybetmemenize yard›mc› olur.
Aﬂa¤›daki durumlarda, arac›n›z›n, ABS bulunmayan bir
araca göre daha uzun durma mesafesine ihtiyac› vard›r:
G Moloz veya karla kapl› engebeli yüzeylerin de dahil
oldu¤u bozuk sat›hl› yollarda sürüﬂ yaparken.
G Lastik zincirleri tak›l›yken.
Motoru çal›ﬂt›rd›ktan hemen sonra veya sürüﬂ
esnas›nda sistem kontrolleri gerçekleﬂtirilirken motor
bölmesinden gelen bir motor sesi duyabilirsiniz. Bu
normaldir.
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Fren Destek Sistemi
Acil durumlarda frene aniden bast›¤›n›zda büyük bir frenleme kuvveti üreterek sürücüye
yard›mc› olmas› için tasarlanm›ﬂt›r.
I Fren destek sisteminin çal›ﬂmas›
Daha güçlü frenleme için fren pedal›na s›k›ca bas›n›z.
Fren deste¤i çal›ﬂt›¤›nda, pedal hafifçe titreyebilir ve çal›ﬂma sesi duyulabilir. Bu
normaldir. Fren pedal›na sa¤lam ﬂekilde basmaya devam ediniz.

Sürüﬂ
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Arac›n›z› Park Etmek
Durdu¤unda
1. Fren pedal›na iyice bas›n›z.
2. El frenini s›k› bir ﬂekilde çekiniz.
Otomatik ﬂanz›manl› modeller

1 Arac›n›z› Park Etmek
Arac›n›z›, kuru ot, ya¤ veya odun gibi yan›c› nesnelerin
yan›na park etmeyiniz.
Egzozdan kaynaklanan ›s› bir yang›na sebep olabilir.

3. Vites kolunu (D konumundan (P konumuna al›n›z.
Düz ﬂanz›manl› modeller

3. Vites kolunu (R veya (1 konumuna getiriniz.
Tüm modeller

4. Motoru durdurunuz.

1 Durdu¤unda
Otomatik ﬂanz›manl› modeller
D‹KKAT

Özellikle yokuﬂta park ederken, el frenini her zaman iyice çekiniz.

Sürüﬂ

300

Aﬂa¤›dakiler ﬂanz›mana zarar verebilir:
G Gaz ve fren pedallar›na ayn› anda basmak.
G Arac›, yokuﬂ yukar› bakar durumda gaz pedal›na
basarak tutmak.
G Vites kolunu araç tamamen durmadan (P
konumuna getirmek.
Kar bekleniyorsa silecekleri kald›r›n›z.
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Park Sensörü Sistemi*
Arka köﬂe ve orta sensörler arac›n arkas›ndaki engelleri izler ve sesli uyar› ve i-çok
amaçl› bilgi ekran› arac›n›z ile engel aras›ndaki yaklaﬂ›k mesafeyi bilmenizi sa¤lar.
I Sensörün yeri ve aral›¤›
Köﬂe Sensörleri

1 Park Sensörü Sistemi*
Sistem aç›k olsa dahi, park etmeden önce daima
arac›n›z›n yak›nlar›nda hiçbir engel olmad›¤›ndan emin
olunuz.
Aﬂa¤›daki durumlarda sistem do¤ru ﬂekilde
çal›ﬂmayabilir:
G Sensörler kar, buz, çamur veya kir ile kapl›
oldu¤unda.
G Araç, çimen, tümsek veya yokuﬂ gibi dengesiz yüzey
üzerinde oldu¤unda.
G Araç s›cak veya so¤uk havadan ç›kt›¤›nda.
G Sistem, ultrasonik dalda üreten baz› elektrikli
cihazlardan etkilenir.
G Kötü hava koﬂullar›nda sürüﬂ durumunda.

Orta Sensörler

Sistem ﬂunlar› alg›lamaz:
‹nce veya alçak nesneler.
G Kar, pamuk veya sünger gibi ses emen materyaller.
Tamponun alt›nda kalan nesneler.
G

110 cm’lik veya daha az bir alan› kapsar

Sensörlerin üzerine veya etraf›na herhangi bir aksesuar
koymay›n›z.

I Park sensörü sistemi aç›k ve kapal›
Kontak ON (w *1 konumundayken, park
sensörü sistemi dü¤mesine bas›n›z ve sistemi
kapat›n›z. Sistem aç›k oldu¤unda, dü¤medeki
ikaz lambas› yanar ve bir uyar› sesi duyulur.
Vites kolu (R konumunda oldu¤unda sistem
devreye girer.

Sürüﬂ

60 cm’lik veya daha az bir alan› kapsar

1 Park sensörü sistemi aç›k ve kapal›
Konta¤› ON (w *1 konumuna getirdi¤inizde, sistem
önceden seçilmiﬂ olan duruma gelecektir.
*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar›
yerine bir MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine
sahiptir.

Düz ﬂanz›manl› modeller

Ayr›ca el frenini de indirmelisiniz.

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fArac›n›z›n Park Edilmesi dPark Sensörü Sistemi*

Navigasyon sistemi bulunmayan modeller

I Arac›n›z ile engeller aras›ndaki mesafe azald›¤›nda
Kesintili bip sesinin
uzunlu¤u

Tampon ile Engel aras›ndaki mesafe
Gösterge
Köﬂe Sensörleri

Orta Sensörler

Orta

—

Yaklaﬂ›k 110-60 cm

K›sa

Yaklaﬂ›k 60-45 cm

Yaklaﬂ›k 60-45 cm

Sar› renkte
yan›p sönüyor*1

Sar› renkte
yan›p sönüyor

i-Çok amaçl› bilgi ekran›
Arka görüﬂ kameras› bulunmayan
modeller

Gösterge Lambalar›: Sensör bir
engel alg›lad›¤›nda yanar
Arka görüﬂ kameras› bulunan modeller

Yaklaﬂ›k 45-35 cm

Yaklaﬂ›k 45-35 cm

Sürekli

Yaklaﬂ›k 35 cm
veya daha az

Yaklaﬂ›k 35 cm
veya daha az

Sürüﬂ

Çok k›sa

*1: Bu aﬂamada, sadece orta sensörler engelleri alg›lar.
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K›rm›z› renkte yan›p
sönüyor

Gösterge Lambalar›: Sensör bir
engel alg›lad›¤›nda yanar
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Arka Görüﬂ Kameras›*
Arka Görüﬂ Kameras› Hakk›nda
i-Çok amaçl› bilgi ekran› arac›n›z›n arkas›n› görüntüleyebilir.
Vites (R konumuna getirildi¤inde ekran otomatik olarak arka görüﬂe geçer.

I Arka Görüﬂ Kameras› Görüntüleme Alan›
Ekran
K›lavuz çizgiler

Yakl. 3 m

Tampon

Yakl. 2 m
Yakl. 1 m

1 Arka Görüﬂ Kameras› Hakk›nda
Arka kameran›n görüﬂü s›n›rl›d›r. Tamponun köﬂe
uçlar›n› veya tamponun alt›nda ne oldu¤unu
göremezsiniz. Ayr›ca nesneleri oldu¤undan yak›nda
veya uzakta gösterir.
Geri geri gitmeden önce emniyetli olup olmad›¤›n› gözle
kontrol ediniz. Belli koﬂullarda (örn., hava, ayd›nl›k ve
yüksek s›cakl›klar) arka görüﬂü k›s›tlar. Size arac›n›z›n
arka taraf›ndaki koﬂullar ile ilgili tüm bilgileri vermeyen
arka görüﬂ ekran›na güvenmeyiniz.
E¤er kameran›n lensi kir, nem, vs. ile kaplan›rsa lensleri
temizlemek ve kirleri gidermek için yumuﬂak, nemli bir
bez kullan›n›z.

Kamera

Yakl. 2 m

Sürüﬂ

Yakl. 50 cm
Yakl. 1 m

Yakl. 3 m

Arka görüﬂ kameras›, nesneleri olduklar›ndan daha yak›nda veya uzakta gösteren
benzersiz bir lense sahiptir.
Arka görüﬂ kameras›n›n sa¤layabildikleri k›s›tl›d›r. Tamponun köﬂe uçlar›n› ve tamponun
alt›nda ne oldu¤unu göremezsiniz.

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Yak›t Alma
Yak›t Bilgisi
I Yak›t önerisi
Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri

95 ya da daha yüksek oktanl› Premium kurﬂunsuz benzin
Arac›n›z araﬂt›rma oktan› 95 veya daha yüksek olan premium kurﬂunsuz benzinle
çal›ﬂmak üzere tasarlanm›ﬂt›r. E¤er bu oktan derecesi bulunamazsa, geçici olarak
araﬂt›rma oktan say›s› 91 veya daha yüksek olan normal kurﬂunsuz benzin kullan›labilir.
Normal kurﬂunsuz benzinin kullan›lmas› motorda metalik vuruntu seslerine sebep olabilir
ve bu durum motor performans›n›n azalmas›na yol açar. Normal benzinin uzun süre
kullan›lmas› motor hasar›na yol açabilir.
Di¤er modeller

91 ya da daha yüksek oktanl› kurﬂunsuz benzin
Sürüﬂ

Daha düﬂük oktanl› benzin kullan›m› motorda, hasara yol açabilen, sürekli a¤›r metalik
vuruﬂlu gürültüye sebep olabilir.
I Yak›t deposu kapasitesi: 50 litre

304

1 Yak›t Bilgisi
D‹KKAT

Kurﬂun içeren benzin kullan›lmas›n›n ﬂöyle riskleri
vard›r:
G Katalik konvertör de dahil olmak üzere egzoz sistemi
hasar›
G Motor ve yak›t sistemi hasar›
G Motor ve di¤er sistemler üzerinde olumsuz etkiler
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fYak›t Alma dYak›t Alma

Yak›t Alma
1 Yak›t Alma

1. Arac›n›z› benzin istasyonunun pompas› sol
tarafta kalacak ﬂekilde durdurunuz.
2. Motoru durdurunuz.
3. Sürücü koltu¤unun ayak taraf›ndaki yak›t
dolum kapa¤› açma koluna bast›r›n›z.
u Yak›t dolum kapa¤› aç›l›r.

Bast›r›n›z

! UYARI
Benzin son derece yan›c› ve patlay›c›d›r.
Benzin al›rken yanabilir veya ciddi bir ﬂekilde
yaralanabilirsiniz.
G

G

4. Yak›t depo kapa¤›n› yavaﬂça ç›kar›n›z. Hava
ç›kt›¤›n› duyarsan›z, durana kadar bekleyiniz,
ard›ndan yak›t deposu kapa¤›n› açmak için
dü¤meyi yavaﬂça çeviriniz.

5. Yak›t deposu kapa¤›n› tutucuya yerleﬂtiriniz.
6. Yak›t doldurma tabancas›n› tamamen
sokunuz.
u Depo doldu¤unda, pompa tabancas›
otomatik olarak atar. Bu, s›cakl›ktaki
de¤iﬂiklikten dolay› yak›t›n genleﬂebilmesi
için yak›t deposunda boﬂluk b›rak›r.
7. Dolumun ard›ndan, yak›t deposu kapa¤›n›
tak›n›z, en az bir klik sesi duyana kadar
s›k›n›z.
u Yak›t dolum kapa¤›n› elle kapat›n›z.

Sürüﬂ

Tutucu

Tabancan›n otomatik olarak durmas›n›n ard›ndan yak›t
eklemeye devam etmeyiniz. ‹lave yak›t, yak›t
deposunun kapasitesini aﬂabilir.
Pompa tabancas›, yak›t deposunda boﬂluk b›rakmak
için otomatik olarak durur böylece yak›t hava
s›cakl›klar›ndaki de¤iﬂikliklerden dolay› taﬂmaz.

Kapak
Kapak

G

Motoru durdurunuz ve ›s›y›, k›v›lc›mlar› ve
ateﬂi depodan uzak tutmaya dikkat ediniz.
Yak›t doldurma iﬂlemini yaln›zca aç›k havada
yap›n›z.
S›çrayan benzini derhal siliniz.

Kore modelleri

Depo dolu olmad›¤› halde pompa tabancas›
çal›ﬂm›yorsa, pompan›n buhar geri kazan›m sisteminde
bir sorun olabilir. Baﬂka bir pompadan yak›t almay›
deneyiniz. E¤er bu sorunu çözmüyorsa, bir servise
baﬂvurunuz.
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Yak›t Ekonomisi
Yak›t Ekonomisini ‹yileﬂtirme
Yak›t ekonomisi sürüﬂ koﬂullar›, sürüﬂ al›ﬂkanl›klar›n›z, arac›n›z›n durumu ve yükleme
dahil, birkaç koﬂula ba¤l›d›r. Bunlara ve di¤er koﬂullara ba¤l› olarak, bu araçtan nominal
yak›t ekonomisi elde edebilir veya elde edemeyebilirsiniz.

I Bak›m ve Yak›t Ekonomisi

Sürüﬂ

306

Arac›n›z›n bak›m›n› düzgün yaparak yak›t ekonomisini iyileﬂtirebilirsiniz. Arac›n›z›n
bak›m›n› daima i-çok amaçl› bilgi ekran›nda görünen servis hat›rlatma sembollerine göre
yap›n›z. Servis hat›rlatma sistemi bulunmayan araçlarda, arac›n›zla birlikte verilen bak›m
kitab›ndaki bak›m program›na göre hareket ediniz. Bak›m Kitab› bulunmayan araçlarda,
bu kullan›m k›lavuzundaki bak›m program›na göre hareket ediniz. Gerekirse, garanti
kitapç›¤›n›za bak›n›z.
2 Bak›m Program›* S.324
G Önerilen ACEA özellikli/uygun viskoziteli API s›n›f› motor ya¤› kullan›n›z.
G Belirtilen lastik bas›nc›n› koruyunuz.
G Araca fazla bagaj yüklemeyiniz.
G Arac›n›z temiz tutunuz. Arac›n›z›n alt k›sm›nda biriken kar veya çamur arac›n›za
a¤›rl›k bindirir ve rüzgar direncini art›r›r.

* Tüm modellerde bulunmuyor

1 Yak›t Ekonomisini ‹yileﬂtirme
Sürüﬂ s›ras›nda tüketilen gerçek yak›t› belirlemek için
direkt hesaplama yapman›z önerilir.
100

Litres
Yak›tof
litresi
fuel

Kilometres
Kattedilen
kilometre
driven

Kilometres
Kattedilen
kilometre
driven

Litres
Yak›tof
litresi
fuel

Kilometres
Kilometre/
Litre
per
Litre

L 100
per 100
km
km/lt
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Aksesuarlar ve De¤iﬂiklikler
Aksesuarlar
Aksesuarlar› takarken aﬂa¤›daki hususlar› kontrol ediniz:
G Aksesuarlar› ön cama takmay›n›z. Görüﬂünüz engellenebilir ve sürüﬂ koﬂullar›na
tepkiniz geciktirilebilir.
G Aksesuarlar› yan direklere veya yan camlara takmay›n›z. Bu alanlara tak›lan
aksesuarlar, perde hava yast›klar›n›n düzgün çal›ﬂmas›n› engelleyebilir.
G Elektronik aksesuarlar›n elektrik devrelerine aﬂ›r› yük bindirmediklerinden veya arac›n
düzgün kullan›m›n› engellemediklerinden emin olunuz.
2 Sigortalar S.406
G

Herhangi bir elektronik aksesuar› takt›rmadan önce bu iﬂi yapacak kiﬂinin Honda
yetkili servisinizle temas kurmas›n› sa¤lay›n›z. E¤er mümkünse, takma sonras›nda
arac›n›z› Honda yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

De¤iﬂiklikler

Arac›n tüm performans› etkilenebilir. Daima tüm donan›m›n düzgün tak›lmalar›na,
bak›mlar›n›n yap›lmas›na ve bulundu¤unuz ülkenin düzenlemelerine uygun olmalar›na
dikkat ediniz.

! UYARI
Uygun olmayan aksesuarlar ve de¤iﬂiklikler
arac›n›z›n yol tutuﬂunu, dengesini ve
performans›n› etkileyebilir; ciddi yaralanma ya da
hayati riskin ortaya ç›kmas›yla sonuçlanabilecek
kazalara neden olabilir.
Aksesuarlar ve de¤iﬂikliklerle ilgili olarak bu
kitapta verilmiﬂ olan talimatlara uyunuz.
Cep telefonlar›, alarmlar, iki yönlü telsizler, radyo anteni
ve düﬂük güçlü müzik sistemleri do¤ru olarak
tak›ld›klar›nda, arac›n›zdaki hava yast›klar› ve
kilitlenmeyi önleyen frenler gibi bilgisayar kontrollü
sistemleri etkilemezler.
Arac›n›z›n düzgün çal›ﬂmas›n› sa¤lamak için orijinal
Honda aksesuarlar› önerilir.

Sürüﬂ

Arac›n›z› yol tutuﬂu, dengesi ve güvenilirli¤i etkilenecek ﬂekilde de¤iﬂtirmeyiniz veya
Honda ürünü olmayan parçalar kullanmay›n›z.

1 Aksesuarlar ve De¤iﬂiklikler
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Römork Çekme*

1 Çekme Yükü S›n›rlar›

Avrupa, Türkiye ve ‹srail modelleri hariç

Arac›n›z römork çekmek için dizayn edilmemiﬂtir. Römork çekmeye çal›ﬂmak garantilerinizi geçersiz k›labilir.

Yük s›n›rlar›n›n aﬂ›lmas› veya arac›n›z›n ve
römorkunuzun düzgün ﬂekilde yüklenmemiﬂ
olmas› ciddi yaralanmalara ya da hayati riskin
ortaya ç›kmas›na yol açabilecek kazalara neden
olabilir.

Avrupa, Türkiye ve ‹srail modelleri

Çekme Haz›rl›¤›
I Çekme Yükü S›n›rlar›
Yük s›n›rlar›na uyarak, do¤ru donan›m kullanarak ve çekme talimatlar›na uyarak
arac›n›zla römork çekebilirsiniz. Sürüﬂten önce yük s›n›rlar›n› kontrol ediniz.
I Toplam römork a¤›rl›¤›
Römorkun ve römork kancas›n›n (frenli/frensiz),
bagaj›n ve içindeki veya üzerindeki her ﬂeyin
maksimum a¤›rl›¤›n› aﬂmay›n›z.
Sürüﬂ
Toplam Yük

! UYARI

Maksimum çekme a¤›rl›¤›n› aﬂan çekme yükleri
arac›n yol tutuﬂunu ve performans›n› ciddi
ﬂekilde etkileyebilir ve motor ile güç aktarma
organlar›nda hasara sebep olabilir.

Arac› sürmeye baﬂlamadan önce arac›n›z›n ve
römorkun yükünü dikkatlice kontrol ediniz.
Bir kantarda tartarak tüm yüklerin s›n›rlar içinde
oldu¤unu kontrol ediniz. E¤er kantar yoksa, bagaj
yükünün tahmini a¤›rl›¤›n› römorkunuzun a¤›rl›¤›na
(üretici taraf›ndan belirtildi¤i gibi) ve römork kancas›
yüküne ekleyiniz.
Al›ﬂt›rma Periyodu
Arac›n›z›n ilk 1,000 km’sinde römork çekmekten
kaç›n›n›z.
Da¤l›k koﬂullarda römork çekerseniz, her 1,000 metrelik
yükselti için toplam araç ve römork a¤›rl›klar›n›n
%10’unu maksimum çekme a¤›rl›¤›ndan ç›kar›n›z.
Asla maksimum çekme a¤›rl›¤›n› ve belirtilen yükleme
s›n›r›n› aﬂmay›n›z.
2 Teknik Özellikler S.414, 417
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* Tüm modellerde bulunmuyor
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fRömork Çekme*dÇekme Haz›rl›¤›

Römork Kancas› Yükü
Römork kancas› yükü asla 50 kg’yi aﬂmamal›d›r.
Bu, römorkun tam yüklendi¤inde römork
kancas›na bindirdi¤i a¤›rl›kt›r. Genel bir kural
olarak, 500 kg’den düﬂük römork a¤›rl›klar› için,
römork kancas› yükü roplam römork a¤›rl›¤›n›n
%10’u olmal›d›r.
Toplam Yük
Tongue
Load
G

G

Aﬂ›r› römork kancas› yükü ön lastik çekiﬂini ve dönüﬂ kontrolünü zay›flatabilir. Çok
düﬂük römork kancas› yükü römorkun dengesinin bozulmas›na ve savrulmas›na yol
açabilir.
Uygun bir römork kancas› yükü elde etmek için, ilk önce yükün %60’›n› römorkun ön
taraf›na ve %40'›n› ise arka taraya yükleyiniz. Yükü gerekli ﬂekilde yeniden
ayarlay›n›z.
Sürüﬂ

Devam ediyor
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fRömork Çekme*dÇekme Haz›rl›¤›

I Çekme Donan›m› ve Aksesuarlar›
Çekme donan›m› römorkun boyutuna, çekti¤iniz yükün miktar›na ve römorkun çekildi¤i
yere göre de¤iﬂir.

1 Çekme Donan›m› ve Aksesuarlar›
Bütün donan›m›n do¤ru ﬂekilde tak›lmas›na, bak›m›n›n
yap›lmas›na ve bulundu¤unuz ülkedeki düzenlemelere
uygun olmas›na dikkat ediniz.

I Römork Kancas›
Römork kancas› onaylanm›ﬂ bir tip olmal› ve gövde alt›na do¤ru ﬂekilde c›vatalanmal›d›r.
I Emniyet zincirleri
Römork çekti¤inizde daima emniyet zincirleri kullan›n›z. Virajlarda römorkun rahatça
dönebilmesi için zinciri yeterince gevﬂek b›rak›n›z ancak zincirin yere sürtünmesine izin
vermeyiniz.

Sürüﬂ
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I Römork Frenleri
E¤er freni olan bir römork almay› düﬂünüyorsan›z, frenlerin elektronik kumandal›
oldu¤undan emin olunuz. Arac›n›z›n hidrolik sistemine herhangi bir ﬂekilde
müdahale etmeyiniz. Ne kadar baﬂar›l› görünürse görünsün, römork frenlerinin
arac›n›z›n hidrolik sistemine ba¤lanmaya kalk›ﬂ›lmas› fren etkinli¤ini azaltacakt›r ve risk
yaratacakt›r.
I ‹lave çekme donan›m›
Römork çekerken araç d›ﬂ›na özel aynalar tak›lmas›n› ﬂart koﬂan yasalar olabilir.
Bulundu¤unuz bölgede aynalar gerekli olmazsa bile, görüﬂünüz herhangi bir ﬂekilde
k›s›tlan›yorsa özel aynalar takt›rmal›s›n›z.

Römork çekmeniz için gerekli olan herhangi bir
malzeme olup olmad›¤›n› römork sat›c›n›zdan veya
yetkili servisinizden ö¤renebilirsiniz.

I Römork lambas›
Römork lambalar› ve donan›m› arac› kulland›¤›n›z ülkenin düzenlemelerine uygun
olmal›d›r. Römork çekece¤iniz bölgedeki gereklilikler için römorku sat›n ald›¤›n›z veya
kiralad›¤›n›z yerle irtibata geçiniz.

Her modelin ve markan›n lamba ve kablo donan›m›
farkl› olabilir. E¤er bir konektör gerekliyse, takma iﬂlemi
yaln›zca yetkili bir teknisyen taraf›ndan yap›lmal›d›r.
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fRömork Çekme*dRömork Çekiﬂ Güvenli¤i

Römork Çekiﬂ Güvenli¤i
1 Römork Çekiﬂ Güvenli¤i

I Römork Çekmeden Önce Bilinmesi Gerekenler
G
G

Römorkun bak›m›n› uygun ﬂekilde yap›n›z ve iyi durumda tutunuz.
Tüm a¤›rl›klar›n ve araç ile römorktaki yükün s›n›rlar içinde oldu¤undan emin olunuz.
2 Çekme Yükü S›n›rlar› S. 308

G

G

G
G
G

Römork kancas›n›, emniyet zincirlerini ve di¤er gerekli parçalar› römorka emniyetli bir
ﬂekilde tak›n›z.
Römorkun içindeki ve üstündeki bütün eﬂyalar› sürüﬂ s›ras›nda hareket etmeyecek
ﬂekilde s›k›ca sabitleyiniz.
Römorkunuzun lambalar›n›n ve frenlerinin düzgün çal›ﬂt›¤›n› kontrol ediniz.
Stepne dahil, römork lastiklerinin bas›nçlar›n› kontrol ediniz.
Römork çeken araçlar için geçerli azami h›z ya da kullan›m s›n›rlamalar›n› inceleyiniz.
E¤er birden fazla ülkede yolculuk yap›yorsan›z, her ülkede yasalar farkl›l›k
gösterebilece¤i için, bu ülkelerde gereken ﬂartlar› yola ç›kmadan kontrol ediniz.

Römork çekerken izin verilen azami h›z 100 km/s ile
s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Park Etme
Normal önlemlere ilave olarak, römork lastiklerinin her
birine takoz yerleﬂtiriniz.
Yokuﬂ yukar› veya %12’den daha az e¤imle ç›kman›z›
tavsiye ediyoruz. Uygun yollar için römork birli¤inin
tavsiyelerine uyunuz.
Geniﬂ bir araç sizi geçerken römorkunuzun
savrulmas›na yol açabilir; h›z›n›z› sabit, direksiyonu düz
tutunuz.

Sürüﬂ

Devam ediyor
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I Römork Çekme H›zlar› ve Vitesler
G
G

Normalden daha yavaﬂ sürünüz.
Römorklu araçlar için verilen h›z s›n›rlamalar›na uyunuz.

Otomatik ﬂanz›manl› modeller
G

Düz yollarda römork çekerken (D konumunu kullan›n›z.

Düz ﬂanz›manl› modeller

Daha iyi yak›t ekonomisi için, size vites büyütme ve küçültme için en uygun zaman›
göstermek amac›yla vites büyütme ya da küçültme göstergesi yanacakt›r.

Sürüﬂ

312

1 Römork Çekme H›zlar› ve Vitesler
Vites küçültme göstergesi vitesi 1'e alman›z›
belirtmeyecektir. Motor frenini art›rmak için vitesi 1'e
almak size ba¤l›d›r. Sert motor frenlemesinden
kaç›n›n›z.
Yol ve trafik durumu belirtilenin d›ﬂ›ndaki zamanlarda
vites de¤iﬂtirmenizi gerektirebilir.
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fRömork Çekme*dRömork Çekiﬂ Güvenli¤i

I Dönüﬂler ve Fren Yapma
G
G
G

Dönüﬂleri daha yavaﬂ ve normalden daha geniﬂ yap›n›z.
Frenleme için daha fazla zaman ve mesafe b›rak›n›z.
Ani frenleme veya dönüﬂ yapmay›n›z.

I Da¤l›k Yollarda Sürüﬂ

1 Da¤l›k Yollarda Sürüﬂ
Otomatik ﬂanz›manl› modeller

G

Hararet göstergesine dikkat ediniz. E¤er uyar› lambas› yanarsa, ›s›tma ve so¤utma
sistemini*/klima kontrol sistemini* kapat›n›z ve h›z› düﬂürünüz. Gerekiyorsa arac›n›z›
yolun kenar›na çekip motorun so¤umas›n› bekleyiniz.

Otomatik ﬂanz›manl› modeller

E¤er otomatik ﬂanz›man ya¤ s›cakl›¤› belirtilen s›n›r›
aﬂarsa, s›ral› vites konumunda olman›za ra¤men,
ﬂanz›man otomatik olarak vitesi 1. vitese düﬂürecektir.
Vites konum göstergesi birkaç saniyeli¤ine yan›p söner,
ard›ndan sürekli yanar.

7 konumlu Otomatik ﬁanz›manl› modeller
G

E¤er vites sürekli de¤iﬂiyorsa, vitesi (d konumuna al›n›z.

G

E¤er vites sürekli de¤iﬂiyorsa, vitesi (S konumuna al›n›z.

* Tüm modellerde bulunmuyor

Sürüﬂ

5 konumlu Otomatik ﬁanz›manl› modeller
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Bak›m
Bu bölümde temel bak›m iﬂlemleri aç›klanm›ﬂt›r.

Bak›m Yapmadan Önce
Kontrol ve Bak›m .........................................316
Bak›m Esnas›nda Emniyet ..........................317
Bak›mda Kullan›lan Parçalar ve S›v›lar .......318
Servis Hat›rlatma Sistemi* ............................319
Bak›m Program›* ............................................324
Kaput Alt›nda Bak›m
Kaputun Alt›ndaki Parçalar›n Bak›m› ...........333
Kaputun Aç›lmas›.........................................334
Tavsiye Edilen Motor Ya¤› ...........................335
Ya¤ Kontrolü ................................................337
Motor Ya¤› Ekleme ......................................338

* Tüm modellerde bulunmuyor

Motor So¤utma Suyu ...................................339
ﬁanz›man Ya¤›.............................................341
Fren/Debriyaj Hidroli¤i .................................343
Ön Cam Y›kama Suyunun Doldurulmas›.....344
Yak›t Filtresi .................................................344
Lamba Ampullerinin De¤iﬂtirilmesi ..............345
Silecek Lastiklerinin Kontrol Edilmesi
ve Bak›m› .....................................................364
Lastiklerin Kontrol Edilmesi ve Bak›m›
Lastiklerin Kontrol Edilmesi..........................366
Aﬂ›nma Göstergeleri ....................................367
Lastik Servis Ömrü ......................................367
Lastik ve Jant De¤iﬂimi................................368

Lastik Rotasyonu .........................................369
K›ﬂ Lastikleri ................................................370
Akü ..................................................................371
Uzaktan Kumandan›n Bak›m›
Dü¤me Pilin De¤iﬂtirilmesi ...........................375
Is›tma ve So¤utma Sistemi*/Klima Kontrol
Sistemi* Bak›m› ............................................378
Temizleme
‹ç Bak›m.......................................................380
D›ﬂ bak›m.....................................................382
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Bak›m Yapmadan Önce
Kontrol ve Bak›m
Güvenli¤iniz için, arac›n›z› iyi durumda tutmak amac›yla listelenen tüm kontrolleri ve
bak›mlar› yap›n›z. Herhangi bir anormallik (ses, koku, yetersiz fren hidroli¤i, yerde ya¤
izi vs.) fark ederseniz, arac›n›z› yetkili servise kontrol ettiriniz.
(Ancak, garantilerinizi geçerli k›lmak için bak›m› yetkili serviste yapt›rman›z zorunlu
de¤ildir). Detayl› bak›m ve kontrol bilgileri için bu kullan›m k›lavuzunun bak›m program›
k›sm›na bak›n›z.
2 Bak›m Program›* S.324

I Kontrol ve Bak›m Tipleri
I Günlük kontroller
Uzun yolculuklardan önce, arac› y›karken veya yak›t al›rken kontrolleri yap›n›z.
I Periyodik kontroller
Otomatik ﬂanz›man hidroli¤i seviyesini her ay kontrol ediniz.

G

2 Otomatik ﬁanz›man Hidroli¤i S.341
G

Fren hidroli¤i seviyesini her ay kontrol ediniz.

G

Lastiklerin havalar›n› her ay kontrol ediniz. Diﬂlerde aﬂ›nma veya yabanc› madde
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

G

D›ﬂ lambalar›n çal›ﬂmas›n› her ay kontrol ediniz.

G

Silecek lastiklerinin durumunu en az her alt› ayda bir kontrol ediniz.

2 Fren/Debriyaj Hidroli¤i S.343

Bak›m

2 Lastiklerin Kontrol Edilmesi ve Bak›m› S.366
2 Lamba Ampullerinin De¤iﬂtirilmesi S.345
2 Silecek Lastiklerinin Kontrol Edilmesi ve Bak›m› S.364

316

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fBak›m Yapmadan ÖncedBak›m Esnas›nda Emniyet

Bak›m Esnas›nda Emniyet
En önemli emniyet tedbirlerinden baz›lar› burada verilmiﬂtir.
Ancak, biz sizi bak›m iﬂlemleri yap›l›rken ortaya ç›kabilecek olan her türlü tehlike için
uyaramay›z. Verilen görevi gerçekleﬂtirip gerçekleﬂtirmemeniz gerekti¤ine sadece siz
karar verebilirsiniz.

I Bak›m Emniyeti
G

G

G

G

G

Yang›n veya patlama olas›l›¤›n› azaltmak için sigaralar›, k›v›lc›mlar› ve aç›k alevleri
aküden ve yak›tla ilgili tüm parçalardan uzak tutunuz.
Asla kaputun alt›nda bez parçalar›, havlular veya di¤er yan›c› nesneleri b›rakmay›n›z.
Motorun ve egzozun ›s›s› alev almalar›na sebep olarak yang›na yol açabilir.
Parçalar› temizlemek için piyasadan temin edilebilir ya¤ ç›kar›c› veya parça
temizleyici kullan›n›z; benzin kullanmay›n›z.
Akü üzerinde çal›ﬂ›rken veya bas›nçl› hava kullan›rken göz korumas› tak›n›z ve
koruyucu giysi giyiniz.
Motor egzozu, zehirli ve öldürücü bir gaz olan karbon monoksit içerir.
u Motoru çal›ﬂt›rd›¤›n›zda arac›n yeterince havaland›r›ld›¤›ndan emin olunuz.

I Araç Emniyeti

G

G

Araç sabit durumda olmal›d›r.
u Arac›n›z›n düz bir zemine park edilmiﬂ, el freninin çekilmiﬂ ve motorun kapat›lm›ﬂ
olmas›na dikkat ediniz.
S›cak parçalar›n yanman›za sebep olabilir.
u Herhangi bir parçaya dokunmadan önce motor ve egzoz so¤uyana kadar
bekleyiniz.
Hareketli parçalar› yaralanman›za sebep olabilir.
u Bu yönde bir talimat verilmedi¤i sürece motoru çal›ﬂt›rmay›n›z ve ellerinizle
ayaklar›n›z› hareketli parçalardan uzak tutunuz.

! UYARI
Bu arac›n bak›m›n›n düzgün yap›lmamas› veya
sürüﬂten önce mevcut bir sorunun giderilmemesi
ciddi yaralanmalara ya da hayati riskin ortaya
ç›kmas›na yol açabilecek kazalara neden olabilir.
Daima bu kullan›m k›lavuzundaki/Bak›m
Kitab›ndaki kontrol ve bak›m tavsiyelerine ve
programlar›na uyunuz.

! UYARI
Bak›m talimatlar›na ve tedbirlere uymaman›z
ciddi ﬂekilde yaralanman›za veya ölmenize
sebep olabilir.
Daima kullan›m k›lavuzundaki prosedürleri ve
tedbirleri takip ediniz.

Bak›m

G

1 Bak›m Esnas›nda Emniyet
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fBak›m Yapmadan ÖncedBak›mda Kullan›lan Parçalar ve S›v›lar

Bak›mda Kullan›lan Parçalar ve S›v›lar
Bak›m s›ras›nda orijinal Honda parçalar› ve ya¤lar› kullanman›z› öneriyoruz. Orijinal
Honda parçalar› arac›n›z›n orijinal parçalar› ile ayn› yüksek kalitedeki parçalard›r.

Yapaca¤›n›z Bak›m Hakk›nda
Arac›n›zda servis hat›rlatma sistemi varsa, arac›n bak›m› geldi¤inde i-çok amaçl› bilgi
ekran› taraf›ndan bilgilendirileceksiniz. Ekranda görünen bak›m maddesi kodlar›n›n
aç›klamas› için arac›n›zla birlikte verilen Bak›m Kitab›na bak›n›z.
2 Servis Hat›rlatma Sistemi* S.319

E¤er servis hat›rlatma sistemi yoksa, arac›n›zla birlikte verilen Bak›m Kitab›ndaki bak›m
programlar›na göre hareket ediniz.
Bak›m Kitab› bulunmayan araçlarda, bu kullan›m k›lavuzundaki bak›m program›na göre
hareket ediniz.
2 Bak›m Program›* S.324

Bak›m

318

* Tüm modellerde bulunmuyor

1 Yapaca¤›n›z Bak›m Hakk›nda
Servis hat›rlatma sistemi bulunan modeller

Arac›n›z› servis hat›rlatma sisteminin uyguland›¤›
ülkelerin d›ﬂ›na ç›karmay› planlad›¤›n›zda, servis
hat›rlatma bilgilerinin nas›l kaydedildi¤i ile ilgili bilgi için
yetkili servisinize baﬂvurunuz ve bak›m›n›z› gidece¤iniz
ülkenin koﬂullar›na göre programlay›n›z.
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Servis Hat›rlatma Sistemi*

Yap›lacak bak›m maddeleriyle ilgili bilgi sunar. Bak›m maddeleri bir kod ve simge ile
belirtilir. Sistem, arac›n›z› ne zaman servise götürmeniz gerekti¤ini kalan mesafe veya
gün say›s› ﬂeklinde söyleyecektir.

1 Servis Hat›rlatma Sistemi*
i-Çok amaçl› bilgi ekran›nda uyar› simgesi ile birlikte
ilgili bir uyar› mesaj›n›n da görünmesini seçebilirsiniz.

Sonraki bak›m›n zaman› yaklaﬂt›¤›nda, geldi¤inde veya geçti¤inde konta¤› her ON (w *1
konumuna çevirdi¤inizde i-çok amaçl› bilgi ekran›nda bir uyar› simgesi görünür.

Bak›m

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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1 Servis Hat›rlatma Bilgilerinin Gösterilmesi

I Servis Hat›rlatma Bilgilerinin Gösterilmesi
1. Kontak anahtar›n› ON (w *1 konumuna al›n›z.
2. Vehicle Menu (Araç Menüsü) ekran›na girmek için MENU dü¤mesine bas›n›z.
3. (+ dü¤meleri ile Vehicle Information (Araç Bilgisi) ö¤esini seçiniz, ard›ndan
SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
4. Maintenance info. (Bak›m Bilgisi) ekran›na gitmek için SOURCE dü¤mesine tekrar
bas›n›z. i-Çok amaçl› bilgi ekran›nda bak›m maddesi/maddeleri görünür.

Sistem, motorun çal›ﬂma koﬂullar›na ve motorun ya¤
durumuna göre, sonraki bak›m›n yap›lmas› için kalan
mesafeyi veya günü hesaplar.
E¤er sistem, sonraki bak›m zaman›n›n belirtilen mesafeden önce geldi¤ini hesaplarsa, servis hat›rlatma bilgi
ekran› kalan günleri göstermek için de¤iﬂir.
Gün Simgesi

Bak›m Maddesi
Kodu/Kodlar›

Bak›m

(+ Dü¤mesi
SOURCE
Dü¤mesi
MENU
Dü¤mesi

Sistem mesaj göstergesi (

Bak›m Maddesi Simgesi

), servis hat›rlatma bilgisi ile birlikte görünür.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
320
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I i-Çok Amaçl› Bilgi Ekran›ndaki Uyar› Simgeleri ve Servis
Hat›rlatma Bilgisi
Uyar› Simgesi
(Sar›)
Warning
Icon (Amber)

Servis Hat›rlatma Bilgisi

SERVICE DUE SOON

(SERV‹S ZAMANI YAKIN)
SERVICE DUE NOW
9

(SERV‹S ZAMANI)

Bilgi

30 günden daha az zaman içinde
bak›m maddelerinden bir veya
birden fazlas›n›n yap›lmas›
gerekir.
Kalan mesafe sürüﬂ koﬂullar›na
göre tahmin edilir.

Kalan mesafe her 10
kilometrede geriye do¤ru
say›lacakt›r.

10 günden daha az zaman içinde
bak›m maddelerinden bir veya
birden fazlas›n›n yap›lmas›
gerekir.
Kalan mesafe sürüﬂ koﬂullar›na
göre tahmin edilir.

Belirtilen bak›m› en k›sa
zamanda yap›n›z.

Kalan mesafe veya zaman 0’a
ulaﬂt›¤› halde belirtilen bak›m
iﬂlemi henüz yap›lmad›.

Arac›n›z gerekli bak›m noktas›n›
geçmiﬂtir. Derhal bak›m› yap›n›z
ve servis hat›rlat›c›s›n›
s›f›rlad›¤›n›zdan emin olunuz.

Kalan gün say›s›, her gün geriye
do¤ru say›lacakt›r.

Bak›m

SERVICE OVER DUE
(SERV‹S ZAMANI GEÇT‹)

Aç›klama

Devam ediyor
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fServis Hat›rlatma Sistemi*d

I Servis Hat›rlatma Maddeleri
i-Çok amaçl› bilgi ekran›nda görünen bak›m maddeleri kod ve simge ﬂeklindedir.
Servis hat›rlatma kodlar› ve simgelerinin aç›klamas› için arac›n›zla birlikte verilen Bak›m
Kitab›na bak›n›z.
I Servis Hat›rlatma Sisteminin Bulunabilirli¤i
(ekran/bilgi) dü¤mesine bas›ld›¤›nda i-çok amaçl› bilgi ekran›nda servis hat›rlatma
bilgisi göründü¤ü halde, bu sistem baz› ülkelerde bulunmamaktad›r. Servis hat›rlatma
sistemini kullan›p kullanmayaca¤›n›z› ö¤renebilmek için arac›n›zla birlikte verilen Bak›m
Kitab›na bak›n›z veya yetkili servise baﬂvurunuz.

Bak›m

322

1 Servis Hat›rlatma Sisteminin Bulunabilirli¤i
Arac›n›z› servis hat›rlatma sisteminin uyguland›¤›
ülkelerin d›ﬂ›na ç›karmay› planlad›¤›n›zda, servis
hat›rlatma bilgilerinin nas›l kaydedildi¤i ile ilgili bilgi için
yetkili servisinize baﬂvurunuz ve bak›m›n›z› gidece¤iniz
ülkenin koﬂullar›na göre programlay›n›z.
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1 Ekran›n S›f›rlanmas›

I Ekran›n S›f›rlanmas›

D‹KKAT

Bak›m› yapt›ktan sonra servis hat›rlatma bilgi ekran›n› s›f›rlay›n›z.

Bir bak›m iﬂlemi yap›ld›ktan sonra servis hat›rlatma
bilgisinin s›f›rlanmamas› sistemin yanl›ﬂ bak›m
aral›klar›n› göstermesine sebep olarak ciddi mekanik
sorunlara yol açabilir.
Yetkili servis, gerekli bak›m iﬂlemini yapt›ktan sonra
servis hat›rlatma bilgi ekran›n› s›f›rlayacakt›r. E¤er
yetkili servis d›ﬂ›ndaki birisi bak›m iﬂlemini
gerçekleﬂtirirse, servis hat›rlatma bilgi ekran›n› kendiniz
s›f›rlay›n›z.

S›f›rlama Simgesi
SOURCE
Dü¤mesi
SOURCE

(- Dü¤mesi

2 Servis Hat›rlatma Bilgilerinin Gösterilmesi S.320

Bak›m

1. Kontak anahtar›n› ON (w *1 konumuna al›n›z.
2. Maintenance info (Bak›m bilgisi) ekran›na gidiniz.
3. SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
u Servis hat›rlatma bilgisi s›f›rlama modu i-çok amaçl› bilgi ekran› üzerinde
gösterilmektedir.
4. (- dü¤mesi ile Yes (Evet) ö¤esini seçiniz, ard›ndan SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
u Servis kodu kaybolacakt›r.
Servis hat›rlatma bilgisi s›f›rlama modunu iptal etmek için No (Hay›r) ö¤esini seçiniz,
ard›ndan SOURCE dü¤mesine bas›n›z.
*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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Bak›m Program›*

E¤er arac›n›zla birlikte Bak›m Kitab› verilmiﬂse, arac›n›z›n bak›m program›n› bu kitapta bulabilirsiniz. Bak›m Kitab› bulunmayan araçlarda,
aﬂa¤›daki bak›m program›na bak›n›z.
Bu bak›m program›, arac›n›z›n sorunsuz bir ﬂekilde çal›ﬂmas› için gerçekleﬂtirilmesi gereken asgari bak›m iﬂlemlerini gösterir. Bölgesel farkl›l›klara
ve iklim farkl›l›klar›na ba¤l› olarak baz› ilave bak›m iﬂlemleri gerekebilir. Ayr›nt›l› aç›klama için garanti kitapç›¤›na bak›n›z.
Bak›m iﬂlemi, uygun ﬂekilde e¤itilmiﬂ ve uygun aletleri olan teknisyenler taraf›ndan yap›lmal›d›r. Honda yetkili servisiniz bütün bu özelliklere sahiptir.
Avrupa modelleri hariç

Belirtilen mesafe ya da süreden hangisi
önce dolarsa, bak›m› ona göre yapt›r›n›z.

km X 1,000
mil X 1,000
ay

Motor ya¤› de¤iﬂimi*1
Ya¤ filtresi de¤iﬂimi*1

20
12.5
12

40
25.0
24

60
37.5
36

80
50.0
48

Her 10.000 km’de ya da y›lda bir
Her 5.000 km’de ya da 6 ayda bir

Normal koﬂullar

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Her 20.000 km’de bir
Her 40.000 km’de bir

Bak›m

•

Yak›t filtresi de¤iﬂimi*2
Buji de¤iﬂimi

•
Her 100.000 km’de bir

•

•

Rölanti devri kontrolü

•
•

200.000 km ya da 10 y›lda bir,
sonraki her 100.000 km’de ya da 5 y›lda bir

*1: Baz› ülkelerde zor koﬂullar için bak›m program› gereklidir: arac›n›zla birlikte gelen yerel garanti kitapç›¤›na bak›n›z.
*2: Zor sürüﬂ koﬂullar› alt›nda de¤iﬂtirme bilgileri için sayfa 330’a bak›n›z.

* Tüm modellerde bulunmuyor

•

Her 10.000 km’de ya da 6 ayda bir

Supap boﬂlu¤u kontrolü

324

140 160 180 200
87.5 100.0 112.5 125.0
84
96
108 120

Zor koﬂullar

Hava filtresi de¤iﬂimi

Motor so¤utma suyu de¤iﬂimi

120
75.0
72

Normal koﬂullar

Zor koﬂullar

Tahrik kay›ﬂlar›n›n kontrolü

100
62.5
60

•

•
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Belirtilen mesafe ya da süreden hangisi
önce dolarsa, bak›m› ona göre yapt›r›n›z.

km X 1,000
mil X 1,000
ay

ﬁanz›man ya¤› de¤iﬂimi*1

MT

20
12.5
12

40
25.0
24

80
50.0
48

•

140 160 180 200
87.5 100.0 112.5 125.0
84
96
108 120
•

Normal koﬂullar
Zor koﬂullar

60.000 km ya da 3 y›lda bir,
sonraki her 40.000 km’de ya da 2 y›lda bir
Her 10.000 km’de ya da 6 ayda bir

Fren hidroli¤i de¤iﬂimi

Toz ve polen filtresi de¤iﬂimi

120
75.0
72
•
•

120.000 km ya da 6 y›lda bir,
sonraki her 80.000 km’de ya da 4 y›lda bir

Ön ve arka fren kontrolü

El freni ayar› kontrolü

100
62.5
60

Normal koﬂullar
Zor koﬂullar

AT

60
37.5
36

Her 3 y›lda bir

•
•

•
•

•
•

•

Lastik rotasyonu (Lastik bas›nc›n› ve durumunu en az
ayda bir kez kontrol ediniz)

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

Her 10.000 km’de bir
Aﬂa¤›daki noktalar› gözle kontrol ediniz:

Rot baﬂlar›, direksiyon diﬂli kutusu
ve toz lastikleri
Süspansiyon parçalar›
Aks mili toz lastikleri

•

•

•

•

•

•

•

Bak›m

Fren hortumlar› ve borular› (ABS dahil)
Tüm s›v› seviyeleri ve s›v›lar›n durumu
Egzoz sistemi
Yak›t borular› ve ba¤lant›lar›

Her 10.000 km’de ya da 6 ayda bir

Devam ediyor
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Rusya, Belarus ve Ukrayna modelleri

Belirtilen mesafe ya da süreden hangisi
önce dolarsa, bak›m› ona göre yapt›r›n›z.
Motor ya¤› ve ya¤ filtresi de¤iﬂimi

km X 1,000
ay
Normal koﬂullar

15
12
•

30
24
•

45
36
•

60
48
•

Zor koﬂullar

75
60
•

•

Yak›t filtresi de¤iﬂimi*1

Motor so¤utma suyu de¤iﬂimi
*1: Zor sürüﬂ koﬂullar› alt›nda de¤iﬂtirme bilgileri için sayfa 330’a bak›n›z.

Bak›m

326

135
108
•

150
120
•

165
132
•

180
144
•

•

•

•
•
•

•

Her 120.000 km’de bir

‹ridyum

Rölanti devri kontrolü

120
96
•

•
•
•

•

Supap boﬂlu¤u kontrolü

Tahrik kay›ﬂlar›n›n kontrolü

105
84
•

Her 7.500 km’de ya da 6 ayda bir

•

Hava filtresi de¤iﬂimi

Buji de¤iﬂimi

90
72
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

200.000 km ya da 10 y›lda bir, sonraki her 100.000 km’de ya da 5 y›lda bir

•
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Belirtilen mesafe ya da süreden hangisi
önce dolarsa, bak›m› ona göre yapt›r›n›z.
ﬁanz›man ya¤› de¤iﬂimi

Ön ve arka fren kontrolü

km X 1,000
ay

MT
AT

15
12

30
24

45
36

•

•

•
•

Normal koﬂullar
Zor koﬂullar

60
48
•

75
60

90
72

105
84

120
96
•

135
108

150
120

165
132

•

•
•

•

•

180
144
•
•
•

•

•

•
•

•

Her 3 y›lda bir

Fren hidroli¤i de¤iﬂimi

Far ayar› kontrolü

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Test sürüﬂü
(Ses, denge, kumandalar›n çal›ﬂmas›)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

El freni ayar› kontrolü
Toz ve polen filtresi de¤iﬂimi

Aﬂa¤›daki noktalar› gözle kontrol ediniz:

•

•

•

•

Bak›m

Rot baﬂlar›, direksiyon diﬂli kutusu
ve toz lastikleri
Süspansiyon parçalar›
Aks mili toz lastikleri
Fren hortumlar› ve borular› (ABS dahil)
Tüm s›v› seviyeleri ve s›v›lar›n durumu
Egzoz sistemi
Yak›t borular› ve ba¤lant›lar›

Devam ediyor
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Türkiye modelinde

Belirtilen mesafe ya da süreden
hangisi önce dolarsa, bak›m› ona
göre yapt›r›n›z.

km x 1.000

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

mil x 1.000

12.5

25

37.5

50

62.5

75

87.5

100

112.5

125

137.5

150

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

ay

Motor ya¤› ve ya¤ filtresi de¤iﬂimi

Her 10.000 km’de ya da y›lda bir

Hava filtresi kontrolü

Her 10.000 km’de ya da y›lda bir

Hava filtresi de¤iﬂimi*1

Her 30.000 km’de bir

Supap boﬂlu¤u kontrolü

Her 100.000 km’de bir

Yak›t filtresi de¤iﬂimi

Her 120.000 km’de ya da 6 y›lda bir
G

Buji de¤iﬂimi
Tahrik kay›ﬂlar›n›n kontrolü

Her 40.000 km’de ya da 2 y›lda bir

Tahrik kay›ﬂlar›n›n de¤iﬂimi

Her 120.000 km’de ya da 8 y›lda bir

Rölanti devri kontrolü

Her 120.000 km’de ya da 6 y›lda bir

Motor so¤utma suyu de¤iﬂimi
ﬁanz›man ya¤› de¤iﬂimi

Bak›m

328

200.000 km ya da 10 y›lda bir,
sonraki her 100.000 km’de ya da 5 y›lda bir
MT

Her 60.000 km’de ya da 4 y›lda bir

AT

Her 60.000 km’de ya da 4 y›lda bir, sonraki her 40.000 km’de ya da 2 y›lda bir

Ön ve arka fren kontrolü
*1: Tozlu ortamlarda sürüﬂ durumunda 20.000 km’de bir de¤iﬂtirilmesi tavsiye edilir.

Her 10.000 km’de ya da y›lda bir

G

07

12/7/12

9:31 AM

Page 329

fBak›m Program›*d

Belirtilen mesafe ya da süreden hangisi
önce dolarsa, bak›m› ona göre
yapt›r›n›z.

km x 1.000

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

mil x 1.000

12.5

25

37.5

50

62.5

75

87.5

100

112.5

125

137.5

150

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

ay

Fren hidroli¤i de¤iﬂimi

Her 3 y›lda bir

El freni ayar› kontrolü

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Toz ve polen filtresi de¤iﬂimi

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Far ayar› kontrolü

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Test sürüﬂü
(Ses, denge, kumandalar›n çal›ﬂmas›)

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Paslanma kontrolü

Her y›l
Aﬂa¤›daki noktalar› gözle kontrol ediniz:

Rot baﬂlar›, direksiyon diﬂli kutusu
ve toz lastikleri
Süspansiyon parçalar›
Aks mili toz lastikleri

G

G

G

G

G

G

G

G

Bak›m

Fren hortumlar› ve borular›
(ABS dahil)
Tüm s›v› seviyeleri ve s›v›lar›n durumu
Egzoz sistemi
Yak›t borular› ve ba¤lant›lar›
Lastik durumu

Her 10.000 km’de ya da y›lda bir
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Arac›n›z› aﬂa¤›daki zor koﬂullar alt›nda kullan›yorsan›z, zor koﬂullar için bak›m
program›na göre bak›m çal›ﬂmas› yap›lmas› gerekir.

Avrupa modelleri hariç

Konu
Motor ya¤› ve ya¤ filtresi
ﬁanz›man ya¤›*1

Koﬂul
A, B, C, D ve E
B, D

*1: Rusya, Belarus ve Ukrayna modelleri hariç
Servis hat›rlatma sistemi bulunmayan Avrupa modelleri

Bak›m

330

Arac›n›z› aﬂa¤›daki zor koﬂullardan biri ya da daha fazlas› alt›nda kullan›yorsan›z,
aﬂa¤›da belirtilen noktalarda zor koﬂullar için bak›m program›na göre bak›m çal›ﬂmas›
yap›lmas› gerekir.
G Araç 8 km’den ya da s›f›r›n alt›ndaki s›cakl›klarda 16 km’den daha k›sa mesafeler için
kullan›l›yorsa.
G 35°C’yi aﬂan aﬂ›r› s›cak koﬂullarda kullan›l›yorsa.
G Uzun süre rölantide b›rak›l›yor ya da s›k dur-kalka neden olan s›k›ﬂ›k trafikte kullan›l›yorsa.
G Portbagaj taﬂ›yorsa ya da da¤l›k yollarda kullan›l›yorsa.
G Çamurlu, tozlu ya da tuzlanm›ﬂ yollarda kullan›l›yorsa.

1 Bak›m Program›*
Zor koﬂullar:
A. Araç 8 km’den ya da s›f›r›n alt›ndaki s›cakl›klarda 16
km’den daha k›sa mesafeler için
kullan›l›yorsa.
B. 35°C’yi aﬂan aﬂ›r› s›cak koﬂullarda kullan›l›yorsa.
C. Uzun süre rölantide b›rak›l›yor ya da s›k dur-kalka
neden olan s›k›ﬂ›k trafikte kullan›l›yorsa.
D. Portbagaj taﬂ›yorsa ya da da¤l›k yollarda
kullan›l›yorsa.
E. Çamurlu, tozlu ya da tuzlanm›ﬂ yollarda
kullan›l›yorsa.
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Bak›m Kayd› (Servis Kitab› bulunmayan araçlarda)
Servisinizin Zorunlu Bak›mlar› aﬂa¤›daki forma kaydetmesi gerekir. Yap›lan bütün çal›ﬂmalar›n makbuzlar›n› arac›n›zda saklay›n›z.
Servis hat›rlatma sistemi bulunan Avrupa modelleri hariç

Km veya Ay

Tarih

‹mza ve Mühür

20.000 km (veya 12 ay)
40.000 km (veya 24 ay)
60.000 km (veya 36 ay)
80.000 km (veya 48 ay)
100.000 km (veya 60 ay)
120.000 km (veya 72 ay)
140.000 km (veya 84 ay)
Bak›m

160.000 km (veya 96 ay)
180.000 km (veya 108 ay)
200.000 km (veya 120 ay)
220.000 km (veya 132 ay)
240.000 km (veya 144 ay)

Devam ediyor
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Rusya, Belarus ve Ukrayna modelleri

Km veya Ay
15.000 km (veya 12 ay)
30.000 km (veya 24 ay)
45.000 km (veya 36 ay)
60.000 km (veya 48 ay)
75.000 km (veya 60 ay)
90.000 km (veya 72 ay)
105.000 km (veya 84 ay)
Bak›m

120.000 km (veya 96 ay)
135.000 km (veya 108 ay)
150.000 km (veya 120 ay)
165.000 km (veya 132 ay)
180.000 km (veya 144 ay)

332

Tarih

‹mza ve Mühür
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Kaput Alt›nda Bak›m
Kaputun Alt›ndaki Parçalar›n Bak›m›

Motor Ya¤› Doldurma Kapa¤›
Fren Hidroli¤i
(Siyah Kapak)
Düz ﬂanz›manl› soldan
direksiyonlu modeller

Debriyaj Hidroli¤i
(Aç›k Gri Kapak)

Otomatik ﬂanz›manl› modeller

Cam Suyu
(Mavi Kapak)

Otomatik ﬁanz›man Ya¤
Çubu¤u
(Sar› Halka)

Motor Ya¤ Çubu¤u
(Turuncu Tutamak)

Akü

Bak›m

Radyatör kapa¤›

Motor So¤utma Suyu
Yedek Deposu

333

07

12/7/12

9:31 AM

Page 334

fKaput Alt›nda Bak›mdKaputun Aç›lmas›

Kaputun Aç›lmas›
Kaput Açma Kolu

1. Arac› düz bir zemine park ediniz ve el frenini
çekiniz.
2. Ön gö¤sün sol alt köﬂesinde bulunan kaput
açma kolunu çekiniz.
u Kaput hafifçe aç›lacakt›r.

3. Kilit mekanizmas›n› çözmek ve kaputu
açmak için kaputun ortas›nda bulunan kaput
mandal kolunu yukar› itiniz.

Kol

Bak›m

4. Tutama¤› kullanarak destek çubu¤unu
klipsten sökünüz. Destek çubu¤unu kaputa
tak›n›z.
Kapat›rken, destek çubu¤unu ç›kar›p klipse
oturtunuz ve daha sonra kaputu yavaﬂça
indiriniz. Yaklaﬂ›k 30 cm yükseklikte iken elinizi
çekiniz ve kaputun kapanmas›na izin veriniz.

Klips

334

D‹KKAT

Silecek kollar› havada iken kaputu açmay›n›z.
Kaput sileceklere çarpacak ve kaput ya da silecek hasar
görecektir.
Kaputu kapat›rken kilitlenip kilitlenmedi¤ini kontrol
ediniz.

Çekiniz

Destek Çubu¤u Tutamak

1 Kaputun Aç›lmas›

Kaput mandal kolu zor hareket ediyor ya da kol yukar›
kald›r›lmadan kaput aç›labiliyorsa, mandal mekanizmas›
temizlenmeli ve ya¤lanmal›d›r.
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Tavsiye Edilen Motor Ya¤›
Ya¤, motorunuzun uzun ömürlü olmas›na ve performans›na katk›da bulunan önemli bir
etkendir. E¤er arac›n›z› eksik veya bozulmuﬂ ya¤ ile kullan›rsan›z, motor ar›zas› veya
hasar› meydana gelebilir.
Servis hat›rlatma sistemi bulunan modeller
G
G
G

Orijinal Honda Motor Ya¤›
ACEA A3/B3
ACEA A5/B5

1 Tavsiye Edilen Motor Ya¤›
Motor Ya¤› Katk›lar›
Honda’n›z›n hiçbir ya¤ katk› maddesine ihtiyac› yoktur.
Katk› maddeleri motorunuzun performans›n› ve ömrünü
olumsuz etkileyebilir.
ACEA viskoziteli ya¤ sadece Avrupa modelleri için
bulunur.

Servis hat›rlatma sistemi bulunmayan Avrupa modelleri
Rusya modelleri
G
G
G
G

Orijinal Honda Motor Ya¤›
ACEA A1/B1
ACEA A3/B3
ACEA A5/B5
Tabloda gösterildi¤i gibi, ortam s›cakl›¤› için
uygun viskoziteli bir motor ya¤› kullan›n›z.
Bak›m

0W-20 ya¤› daha az yak›t kullanmaya yard›mc›
olmas› için formüle edilmiﬂtir.

Ortam S›cakl›¤›

Devam ediyor
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Kore modelleri
G
G

Orijinal Honda Motor Ya¤›
API servisi SM veya daha yüksek dereceli yak›t tasarruflu ya¤
Tabloda gösterildi¤i gibi, bir Orijinal Honda
Motor Ya¤› veya ortam s›cakl›¤› için uygun API
viskoziteli bir motor ya¤› kullan›n›z.
0W-20, 0W-40, 5W-30, 5W-40
10W-30

0W-20 ya¤› daha az yak›t kullanmaya yard›mc›
olmas› için formüle edilmiﬂtir.

Ortam S›cakl›¤›
Di¤er modeller
G
G

Orijinal Honda Motor Ya¤›
API servisi SM veya daha yüksek dereceli yak›t tasarruflu ya¤

Bak›m

0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40
10W-30, 10W-40
15W-40

Ortam S›cakl›¤›

336

Tabloda gösterildi¤i gibi, bir Orijinal Honda
Motor Ya¤› veya ortam s›cakl›¤› için uygun SAE
viskoziteli bir motor ya¤› kullan›n›z.
0W-30 ya¤› daha az yak›t kullanmaya yard›mc›
olmas› için formüle edilmiﬂtir.
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Ya¤ Kontrolü
Her yak›t al›m›nda motor ya¤› seviyesini kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Arac› düz bir
zemine park ediniz.
Ya¤ seviyesini kontrol etmeden önce motoru stop edip yaklaﬂ›k 3 dakika
bekleyiniz.
1. Ya¤ çubu¤unu ç›kar›n›z (turuncu tutamak).
2. Ya¤ çubu¤unu temiz bir bezle veya ka¤›t
havluyla temizleyiniz.
3. Ya¤ çubu¤unu sonuna kadar deli¤ine
yerleﬂtiriniz.

1 Ya¤ Kontrolü
E¤er ya¤ seviyesi alt iﬂaretin yak›n›nda veya alt›nda ise,
fazla doldurmamaya dikkat ederek yavaﬂça ya¤ ilave
ediniz.
Ya¤ sarfiyat› arac›n nas›l kullan›ld›¤›na ve arac›n hangi
iklim ve yol koﬂullar›nda kullan›ld›¤›na ba¤l› olarak
de¤iﬂir. Ya¤ sarfiyat› miktar› 1000 km’de 1 litreye kadar
ç›kabilir.
Motor yeniyken ya¤ sarfiyat› daha yüksektir.

4. Ya¤ çubu¤unu tekrar ç›kar›n›z ve seviyeyi
kontrol ediniz. Ya¤ seviyesi üst ve alt
iﬂaretler aras›nda olmal›d›r. Gerekiyorsa, ya¤
ilave ediniz.
Bak›m

Üst ‹ﬂaret
Alt ‹ﬂaret
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Motor Ya¤› Ekleme
1. Motor ya¤ doldurma kapa¤›n› ç›kar›n›z.
2. Ya¤› yavaﬂça ekleyiniz.
3. Motor ya¤ doldurma kapa¤›n› tekrar yerine
tak›n›z ve iyice s›k›n›z.
4. Üç dakika bekleyiniz ve motor ya¤ çubu¤unu
tekrar kontrol ediniz.

1 Motor Ya¤› Ekleme
D‹KKAT

Üst s›n›r iﬂaretini geçecek ﬂekilde motor ya¤›
doldurmay›n›z. Çok fazla ya¤ doldurma s›z›nt›ya ve
motor hasar›na yol açabilir.
Dökülen ya¤› derhal siliniz. Dökülen ya¤ motor
bölmesindeki parçalara zarar verebilir.

Motor Ya¤›
Doldurma Kapa¤›

Bak›m
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Motor So¤utma Suyu
1 Motor So¤utma Suyu

Belirtilen so¤utma suyu: Honda Dört Mevsim Antifriz/So¤utma Suyu Tip 2
Bu so¤utma suyunda %50 antifriz, %50 su kullan›lm›ﬂt›r. Kesinlikle tek baﬂ›na antifriz ya
da su eklemeyiniz.
Her yak›t al›m›nda motor so¤utma suyu seviyesini kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. ‹lk
önce yedek depoyu kontrol ediniz. E¤er tamamen boﬂ ise, radyatördeki so¤utma suyu
seviyesini de kontrol ediniz. Gerekti¤i kadar motor so¤utma suyu ekleyiniz.

I Yedek Depo
1. Yedek depodaki so¤utma suyu miktar›n›
kontrol ediniz.

MAX

MIN

2. E¤er so¤utma suyu seviyesi MIN iﬂaretinin
alt›ndaysa, MAX iﬂaretine gelene kadar
belirtilen so¤utma suyu ekleyiniz.
3. So¤utma sisteminde kaçak kontrolü yap›n›z.

Arac›n›z›n so¤utma sistemine hiçbir pas önleyici veya
katk› maddesi eklemeyiniz. Bu tip maddeler motor veya
so¤utma sistemi parçalar›na uygun olmayabilirler.

Bak›m

Yedek
Depo

E¤er Honda antifriz/so¤utma suyu yoksa, geçici olarak
baﬂka bir büyük markaya ait silikats›z so¤utma suyu
kullanabilirsiniz. Alüminyum motorlar için önerilen,
yüksek kaliteli bir so¤utma suyu oldu¤undan emin
olunuz. Honda ürünü olmayan so¤utma suyunun
kullan›m›na devam etme paslanmaya neden olarak
sistemin ar›zalanmas›na yol açabilir. En k›sa zamanda
so¤utma sistemini y›kay›n›z ve Honda antifriz/so¤utma
suyu ile doldurunuz.

Devam ediyor

339

07

12/7/12

9:31 AM

Page 340

fKaput Alt›nda Bak›mdMotor So¤utma Suyu

1 Radyatör

I Radyatör

Radyatör kapa¤›

Bak›m

340

1. Motor ve radyatör kapa¤›n›n so¤uk
oldu¤undan emin olunuz.
2. Radyatör kapa¤›n› saat yönünün tersine
çeviriniz ve so¤utma sistemindeki bas›nc›
al›n›z. Çevirirken kapa¤› itmeyiniz.
3. Radyatör kapa¤›n› ç›karmak için aﬂa¤› do¤ru
bast›r›n›z ve saat yönünün tersine çeviriniz.
4. So¤utma suyu seviyesi doldurma bo¤az›n›n
alt k›sm›na kadar gelmelidir. E¤er seviye
düﬂükse so¤utma suyu ekleyiniz.
5. Radyatör kapa¤›n› tak›n›z ve sonuna kadar
s›k›n›z.
6. MAX iﬂaretine gelinceye kadar yedek
depoya so¤utma suyu ekleyiniz. Yedek
deponun kapa¤›n› tak›n›z.

! UYARI
Motor s›cakken radyatör kapa¤›n›n ç›kar›lmas›
so¤utma suyunun f›ﬂk›rmas›na ve ciddi ﬂekilde
yanman›za sebep olabilir.
Radyatör kapa¤›n› açmadan önce mutlaka
motorun ve radyatörün so¤umas›n› bekleyiniz.
D‹KKAT

So¤utma suyunu yavaﬂça dökünüz ve s›çramamas›na
dikkat ediniz. Dökülen so¤utma suyunu derhal
temizleyiniz; motor bölmesindeki parçalara zarar
verebilir.
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ﬁanz›man Ya¤›
1 Otomatik ﬁanz›man Ya¤›

I Otomatik ﬁanz›man Ya¤›

D‹KKAT

So¤utma suyunu yavaﬂça dökünüz ve s›çramamas›na
dikkat ediniz. Dökülen so¤utma suyunu derhal
temizleyiniz; motor bölmesindeki parçalara zarar
verebilir.

Belirtilen ya¤: Honda ATF DW-1 (otomatik ﬂanz›man ya¤›)
Ya¤ seviyesini motor normal çal›ﬂma s›cakl›¤›nda iken kontrol ediniz.

SICAK
Aral›k

Üst ‹ﬂaret
Alt ‹ﬂaret

Honda ATF DW-1 ya¤›n› di¤er ﬂanz›man ya¤lar›yla
kar›ﬂt›rmay›n›z.
Honda ATF DW-1 d›ﬂ›ndaki bir ﬂanz›man ya¤›n›
kullanmak ﬂanz›man›n›z›n çal›ﬂmas›n› ve ömrünü
olumsuz etkileyebilir ve ﬂanz›man›n hasar görmesine
yol açabilir.
Honda ATF DW-1’e eﬂde¤er olmayan bir ﬂanz›man
ya¤›n›n kullan›m› sonucu meydana gelen hasarlar
Honda’n›n yeni araç garantisi kapsam›na girmez.

Bak›m

1. Arac› düz bir zemine park ediniz ve motoru
çal›ﬂt›r›n›z.
2. Radyatör fan› çal›ﬂ›ncaya kadar bekleyiniz
ve ard›ndan motoru durdurunuz.
u 60 saniye bekledikten sonra
(90 saniyeden az) 3. ad›m› uygulay›n›z.
3. Ya¤ çubu¤unu (sar› halka) ﬂanz›mandan
ç›kar›n›z ve temiz bir bezle siliniz.
4. Çubu¤u ﬂekilde gösterildi¤i biçimde sonuna
kadar ﬂanz›mana sokunuz.
5. Seviye çubu¤unu ç›kar›n›z ve hidrolik
seviyesini kontrol ediniz.
u Seviye HOT (SICAK) aral›¤›ndaki üst ve
alt iﬂaretler aras›nda olmal›d›r.
6. E¤er seviye alt iﬂaretin alt›ndaysa, üst ve alt
iﬂaretlerin aras›na kadar seviye çubu¤u
deli¤ine ya¤ ekleyiniz ve arac›n›z› hemen
yetkili servise kontrol ettiriniz.

Devam ediyor
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I Düz ﬁanz›man Ya¤›
Belirtilen ya¤: Honda Düz ﬁanz›man Ya¤› (MTF)
Düz ﬂanz›man ya¤›n›n de¤iﬂtirilme zaman› için arac›n bak›m program›n› takip ediniz.
2 Yapaca¤›n›z Bak›m Hakk›nda S.318

Bak›m

342

1 Düz ﬁanz›man Ya¤›
E¤er Honda MTF bulunmazsa, geçici bir önlem olarak
API onayl› SAE 0W-20 veya 5W-20 viskoziteli motor
ya¤› kullanabilirsiniz.
En k›sa zamanda MTF ile de¤iﬂtiriniz. Motor ya¤›
ﬂanz›man için uygun katk› maddeleri içermez ve
kullanmaya devam etme vites de¤iﬂim performans›n›
düﬂürebilir ve ﬂanz›man hasar›na yol açabilir.
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Fren/Debriyaj Hidroli¤i
1 Fren/Debriyaj Hidroli¤i

Belirtilen hidrolik: DOT3 ve DOT4 Fren Hidroli¤i
Frenler ve debriyaj için ayn› hidroli¤i kullan›n›z.

D‹KKAT

DOT 5 olarak iﬂaretli fren hidroli¤i arac›n›z›n fren
sistemiyle uyumlu de¤ildir ve ciddi hasara yol açabilir.
Orijinal bir ürün kullanman›z› tavsiye ederiz.

I Fren Hidroli¤i Kontrolü
Hidrolik seviyesi, deponun yan›nda bulunan MIN
ve MAX iﬂaretleri aras›nda olmal›d›r.

E¤er seviye MIN iﬂaretinin alt›ndaysa, kaçaklar ve fren
balata aﬂ›nmas› için fren sisteminizi kontrol ettiriniz.

MAX
MIN

Fren Hidrolik Deposu
Düz ﬂanz›manl› modeller

Debriyaj Hidroli¤i Deposu

Hidrolik seviyesi, deponun yan›nda bulunan MIN
ve MAX iﬂaretleri aras›nda olmal›d›r.

1 Debriyaj Hidroli¤inin Kontrol Edilmesi
E¤er seviye MIN iﬂaretinin alt›ndaysa, en k›sa zamanda
kaçaklar ve aﬂ›r› debriyaj plakas› aﬂ›nmas› için
sisteminizi kontrol ettiriniz.

Bak›m

I Debriyaj Hidroli¤inin Kontrol Edilmesi

MAX
MIN
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Ön Cam Y›kama Suyunun Doldurulmas›
Kapak üzerindeki y›kama suyu seviye çubu¤unu kullanarak y›kama suyu miktar›n›
kontrol ediniz.
E¤er seviye düﬂükse, cam suyu deposunu
doldurunuz.

1 Ön Cam Y›kama Suyunun Doldurulmas›
D‹KKAT

Cam y›kama deposunda motor antifrizi veya sirke/su
kar›ﬂ›m› kullanmay›n›z. Antifriz arac›n›z›n boyas›na
zarar verebilir. Sirke/su solüsyonu ön cam y›kama suyu
pompas›na zarar verebilir.

Seviye Çubu¤u

Yak›t Filtresi
Yak›t filtresini, bak›m program›nda belirtilen zaman ve mesafe aral›klar›na göre
de¤iﬂtiriniz.
Bak›m

Kulland›¤›n›z yak›t›n kirli oldu¤undan ﬂüpheleniyorsan›z, yak›t filtresini her 40.000 km’de
ya da 2 y›lda bir de¤iﬂtirmeniz tavsiye edilir. Tozlu ortamlarda filtre daha erken t›kanabilir.
Rusya , Belarus ve Ukrayna modelleri

Kulland›¤›n›z yak›t›n kirli oldu¤undan ﬂüpheleniyorsan›z, yak›t filtresini her 45.000 km’de
ya da 3 y›lda bir de¤iﬂtirmeniz tavsiye edilir. Tozlu ortamlarda filtre daha erken t›kanabilir.
Yak›t filtresini usta bir teknisyene de¤iﬂtirtiniz. yak›t hatt› ba¤lant›lar› üzerinde do¤ru
iﬂlem yap›lmazsa yak›t f›ﬂk›rabilir ve tehlike oluﬂturabilir.
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1 Yak›t Filtresi
Servis hat›rlatma sistemi bulunan modeller

Yak›t filtresi servis hat›rlatma uyar›s›na göre
de¤iﬂtirilmelidir.
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Lamba Ampullerinin De¤iﬂtirilmesi
Far Ampulleri
1 Far Ampulleri

De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.

D‹KKAT

Uzun far: 60 W (HB3)
K›sa far: 55 W (halojen ampul tipi için H11)
35 W (yüksek voltajl› deﬂarj tipi için D4S)

Halojen ampuller yand›klar› zaman çok ›s›n›rlar.
Camda bulunan ya¤, ter veya bir çizik ampulün aﬂ›r›
›s›nmas›na ve patlamas›na neden olabilir.

I Uzun Far
Kaplin

Tab
T›rnak
Ampul

1. Kaplini sökünüz.
u T›rna¤a bast›r›larak ç›kar›labilir.
2. Eski ampulü ç›karmak için sola do¤ru
döndürünüz.
3. Yeni ampulü yerine yerleﬂtiriniz ve sa¤a
do¤ru çeviriniz.
4. Kaplini ampul konnektörüne yerleﬂtiriniz.

Far ayar› fabrikada yap›lm›ﬂt›r ve yeniden yap›lmas›
gerekmez. Ancak, düzenli olarak bagajda a¤›r eﬂyalar
taﬂ›rsan›z veya römork çekerseniz, far ayar›n› yetkili
servis veya yetkili bir teknisyen taraf›ndan yapt›r›n›z.
HB3 ve H11 tipleri halojen ampullerdir.
Bu ampulleri de¤iﬂtirirken taban›ndan tutunuz ve cam
k›sm›n›n cildinizle veya sert maddelerle temas etmesini
önleyiniz. E¤er cama dokunursan›z, cam› alkol ve temiz
bir bezle temizleyiniz.
D›ﬂ lambalar›n içindeki camlar (farlar, fren lambalar›
vs.), arac› y›kad›ktan sonra veya ya¤murda
kulland›¤›n›zda geçici olarak bu¤ulanabilirler. Bu, d›ﬂ
lamban›n çal›ﬂmas›n› etkilemez.
Ancak, cam›n içinde çok miktarda su veya buz
topland›¤›n› görürseniz, arac›n›z› yetkili servise kontrol
ettiriniz.

I K›sa Farlar

Bak›m

Yüksek voltajl› deﬂarj ampulleri bulunan modeller

Far kapat›ld›ktan sonra devrede uzun bir süre yüksek voltaj kal›r. Yüksek voltajl› deﬂarj
tipi ampulleri kendiniz kontrol etmeye veya de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmay›n›z. K›sa far
ampullerini kontrol ettirmek veya de¤iﬂtirmek için yetkili servise baﬂvurunuz.

Devam ediyor
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1 K›sa Farlar

I K›sa Farlar

Tutma klipsi (A-tipi)

Klips (A)
Kapak

Sol taraf

Klipsi sökmek için düz bir ﬂekilde çekiniz.

1. Tutma klipslerini (A) sökünüz. T›rna¤› yukar›
do¤ru itiniz ve hava emme borusunun kapa¤›
ile üst k›sm›n› ç›kar›n›z.

T›rnak
Hava
Emme
Borusu

Yerleﬂtirirken klipsin kafas›n› yukar›da tutunuz ve yerine
oturuncaya kadar itiniz.

Bak›m
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Sa¤ taraf

Klips (B)

1. Düz uçlu bir tornavida kullanarak tutma
klipsini (B) ç›kar›n›z, ard›ndan cam y›kama
suyu deposunun üst k›sm›n› sökünüz.

1 K›sa Farlar
Tutma klipsi (B-tipi)

Düz uçlu bir tornaviday› yerleﬂtiriniz ve klipsi sökmek
için orta pimi yukar› kald›rarak ç›kar›n›z.
Orta pin
pim
Central

Her iki tarafta

Kaplin

Ampul

Tab
T›rnak

2. Kaplini sökünüz.
u T›rnak bast›r›larak ç›kar›labilir.
3. Eski ampulü ç›karmak için sola do¤ru
döndürünüz.
4. Yeni ampulü yerine yerleﬂtiriniz ve sa¤a
do¤ru çeviriniz.
5. Kaplini ampul konnektörüne yerleﬂtiriniz.

Orta pimi yukar› kald›rarak klipsi yerleﬂtiriniz ve düz bir
hizaya gelinceye kadar itiniz.

Bak›m

Pim düz bir seviyeye

Push
until
the
gelinceye
kadar
pin
is flat.
bast›r›n›z.
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Avrupa, Türkiye, M›s›r ve Ürdün modelleri

Ön Sis Lambas› Ampulleri*
De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.
Ön Sis Lambalar›: 55 W (halojen ampul tipi için H11)
1. Bir y›ld›z tornavida kullanarak viday› sökünüz
ve sis lambas› grubunu dikkatlice tampondan
ç›kar›n›z.

Vida

Kaplin

Bak›m

Ampul
T›rnak

348

* Tüm modellerde bulunmuyor

2. Kaplini sökünüz.
u T›rnak bast›r›larak ç›kar›labilir.
3. Eski ampulü ç›karmak için sola do¤ru
döndürünüz.
4. Yeni ampulü sis lambas› yuvas›na
yerleﬂtiriniz ve sa¤a do¤ru çeviriniz.
5. Kaplini ampul konnektörüne yerleﬂtiriniz.

1 Ön Sis Lambas› Ampulleri*
D‹KKAT

Halojen ampuller yand›klar› zaman çok ›s›n›rlar. Camda
bulunan ya¤, ter veya bir çizik ampulün aﬂ›r› ›s›nmas›na
ve patlamas›na neden olabilir.
Ön sis lambalar› halojen ampullerdir.
Bu ampulleri de¤iﬂtirirken plastik taban›ndan tutunuz ve
cam k›sm›n›n cildinizle veya sert maddelerle temas
etmesini önleyiniz. E¤er cama dokunursan›z, cam› alkol
ve temiz bir bezle temizleyiniz.
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M›s›r ve Ürdün modelleri hariç Kore, Rusya ve Orta Do¤u modelleri

Ön Sis Lambas› Ampulleri*

1 Ön Sis Lambas› Ampulleri*
D‹KKAT

De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.

Halojen ampuller yand›klar› zaman çok ›s›n›rlar. Camda
bulunan ya¤, ter veya bir çizik ampulün aﬂ›r› ›s›nmas›na
ve patlamas›na neden olabilir.

Ön Sis Lambalar›: 55 W (halojen ampul tipi için H11)
T›rnak

Vidalar

Kapak

1. Düz uçlu tornaviday› kapaktaki t›rna¤a sokup
kapa¤› ç›kartmak için resimde gösterildi¤i
gibi düz bir ﬂekilde çekiniz.

Ön sis lambalar› halojen ampullerdir.
Bu ampulleri de¤iﬂtirirken plastik taban›ndan tutunuz ve
cam k›sm›n›n cildinizle veya sert maddelerle temas
etmesini önleyiniz. E¤er cama dokunursan›z, cam› alkol
ve temiz bir bezle temizleyiniz.

2. Y›ld›z tornavidayla vidalar› sökünüz ve sis
lamba grubunu dikkatlice tampondan d›ﬂar›
do¤ru çekiniz.

Bak›m

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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3. Kaplini ç›kartmak için t›rna¤a bast›r›n›z.
4. Eski ampulü sola çevirerek ç›kart›n›z.
5. Yeni ampulü sis lamba grubuna sokup sa¤a
do¤ru çeviriniz.
6. Kaplini ampulün konnektörüne sokunuz.
Ampul
Kaplin
T›rnak

Bak›m
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Park Lambas› Ampulleri*
Park/Gündüz Seyir Lambas› Ampulleri*
De¤iﬂtirme için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.
Park Lambas›: 5 W
Park/Gündüz Seyir Lambas›: 21/5 W
‹ç
Çamurluk

Klips

1. Direksiyonu, de¤iﬂtirilen ampulden tersi
tarafa do¤ru tam çeviriniz.
Sa¤ taraf: Direksiyonu sola do¤ru çeviriniz.
Sol taraf: Direksiyonu sa¤a do¤ru çeviriniz.
2. Tutma klipsini ç›kar›n›z ve iç çamurlu¤u geri
çekiniz.

3. Yuvay› sola do¤ru çevirip ç›kar›n›z.
4. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.
Bak›m

Ampul

Yuva

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Ön Sinyal Lambas› Ampulleri
De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.
Ön Sinyal Lambas›: 21 W (Sar›)
1. Yuvay› sola do¤ru çevirip ç›kar›n›z.
2. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.

Ampul
Yuva

Yan Sinyal Lambas› Ampulleri*
De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.
Yan Sinyal Lambas›: 5 W (Sar›)
Bak›m

Yuva

Ampul

352

* Tüm modellerde bulunmuyor

1. Sinyal grubunun önünü arac›n arkas›na
do¤ru ç›kana kadar itiniz.
2. Yuvay› sola do¤ru çevirip ç›kar›n›z.
3. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.
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Yan Sinyal Lambas›/Acil Durum Gösterge Lambas›
Ampulleri*
Kap› aynalar›nda yan sinyal lambalar› bulunur. Lamba ampullerinin de¤iﬂimi için yetkili
bir Honda servisine baﬂvurunuz.

Bak›m

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Avrupa, Türkiye, M›s›r ve Ürdün modelleri

Fren Lambas›, Arka Lamba- Geri Vites Lambas› ve Arka
Sinyal Lambas› Ampulleri
De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.
Fren Lambas›/Arka Lamba: 21/5 W
Geri Vites Lambas›: 21 W
Arka Sinyal Lambas›: 21 W (Sar›)

1 Fren Lambas›, Arka Lamba - Geri Vites Lambas› ve
Arka Sinyal Lambas› Ampulleri
Düz uclu bir tornaviday› yerleﬂtiriniz ve klipsi sökmek
icin orta pimi yukar› kald›rarak ç›kar›n›z

Klips

1. Düz uçlu bir tornavida kullanarak tutma
klipsini sökünüz, daha sonra kaplamay›
geriye do¤ru çekiniz.

Kaplama

Orta pimi yukar› kald›rarak klipsi yerleﬂtiriniz ve düz bir
hizaya gelinceye kadar itiniz.
Klips

Bak›m

2. Yuvay› sola do¤ru çevirip ç›kar›n›z.
3. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.

Ampul
Yuva

354

Pim düz bir
seviyeye gelinceye
kadar bast›r›n›z.
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M›s›r ve Ürdün modelleri hariç Kore, Rusya ve Orta Do¤u modelleri

Fren Lambas›, Arka Lamba- Geri Vites Lambas› ve Arka
Sinyal Lambas› Ampulleri
De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.

1 Fren Lambas›, Arka Lamba - Geri Vites Lambas› ve
Arka Sinyal Lambas› Ampulleri
Arka yan park lamba ampulleri LED tipindedir. Lamba
ampullerinin de¤iﬂimi için yetkili bir Honda servisine
baﬂvurunuz.

Fren Lambas›/Arka Lamba: 21/5 W
Geri Vites Lambas›: 21 W (Sar›)
Arka Yan Park Lambas›: LED
1. Düz uçlu bir tornavida kullanarak tutma
klipsini sökünüz, daha sonra kaplamay›
geriye do¤ru çekiniz.

Kaplama

2 Fren Lambas›, Arka Lamba, Geri Vites
Lambas› ve Arka Sinyal Lambas›
Ampulleri S. 354

Klips

Bak›m

2. Yuvay› sola do¤ru çevirip ç›kar›n›z.
3. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.

Ampul
Yuva

355
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M›s›r ve Ürdün modelleri hariç Kore, Rusya ve Orta Do¤u modelleri

Arka Lamba ve Geri Vites Lambas› Ampulleri
De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.
Geri Vites Lambas›: 16W
Arka Lamba: 5W
1. Y›ld›z tornavida kullanarak viday› tespit
parças›n›n ortas›ndan ç›kar›n›z.
2. Düz uçlu bir tornavida kullanarak tutma
klipsini sokunuz, daha sonra kaplamay›
geriye do¤ru çekiniz.

Kaplama
Klips

2 Fren Lambas›, Arka Lamba, Geri Vites
Lambas› ve Arka Sinyal Lambas›
Ampulleri S. 354
Tespit Parças›
Ampul
Ampul

Bak›m
Yuva

Yuva

356

Yuva

3. Yuvay› sola do¤ru cevirip ç›kar›n›z.
4. Eski ampulu ç›kar›p yenisini tak›n›z.
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Arka Plaka Lambas› Ampulleri
De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.
Arka Plaka Lambas›: 5 W
Bagaj kap›s› kaplamas› bulunan modeller

Kaplama

1. Y›ld›z tornavida kullanarak viday› tespit
parças›n›n ortas›ndan ç›kar›n›z.
2. Düz uçlu bir tornavida kullanarak tutma
klipsini sökünüz, daha sonra kaplamay›
geriye do¤ru çekiniz.

Klips

Tespit Parças›
Tüm modeller

3. Yuvan›n iki yan›ndaki t›rnaklara bast›rarak
plaka lambas› grubunu ç›kart›n›z.
4. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.

Ampul

Bak›m

Yuva

357
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Arka Sis Lambas› Ampulü*
De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulü kullan›n›z.
Arka Sis Lambas›: 21 W
Kaplama

Bagaj kap›s› kaplamas› bulunan modeller

1. Y›ld›z tornavida kullanarak viday› tespit
parças›n›n ortas›ndan ç›kar›n›z.
2. Düz uçlu bir tornavida kullanarak tutma
klipsini sökünüz, daha sonra kaplamay›
geriye do¤ru çekiniz.

Klips

Tespit Parças›

2 Fren Lambas›, Arka Lamba, Geri Vites
Lambas› ve Arka Sinyal Lambas›
Ampulleri S. 354
Tüm modeller

3. Yuvay› sola do¤ru çevirip ç›kar›n›z.
4. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.

Bak›m

358

Ampul
Yuva

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Arka Cam Fren Lambas› Ampulü
De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulü kullan›n›z.
Arka Cam Fren Lambas›: 21 W
1. Bagaj kap›s›n› aç›n›z.
2. Yuvay› sola do¤ru çevirip ç›kar›n›z.
3. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.

Ampul

Yuva

Bak›m

359
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Kap› Lambas› Ampulleri
De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.
Kap› Lambas›: 3,4 W
1. Ön kap›y› aç›n›z.
2. Kapa¤› açmak için düz uçlu bir tornavida
kullanarak kapa¤›n kenar›n› esnetiniz.
u Çizilmeleri önlemek için düz uçlu bir
tornaviday› bir bezle sar›n›z.

Plastik Kapak

Bak›m
Ampul

360

3. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.
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Torpido Gözü Lambas› Ampulü*
De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulü kullan›n›z.
Torpido Gözü Lambas›: 3,4 W
1. Torpido gözünü aç›n›z.

Tutamak
Çekiniz

2. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.

Bak›m

Ampul

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Di¤er Lamba Ampulleri
I Tavan Lambas› Ampulü

I Harita Lambas› Ampulleri

De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulü kullan›n›z.

De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.

Tavan Lambas›: 8 W

Aç›l›r tavan› bulunmayan araçlarda

I Harita Lambas› Ampulleri
De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.

Harita Lambas›: 8 W

Harita Lambas›: 8 W

1. Kapa¤› açmak için düz uçlu bir tornavida
kullanarak kapa¤›n kenar›n› esnetiniz.
u Çizilmeleri önlemek için düz uçlu bir
tornaviday› bir bezle sar›n›z.

1. Kapa¤› açmak için düz uçlu bir tornavida
kullanarak kapa¤›n kenar›n› esnetiniz.
u Çizilmeleri önlemek için düz uçlu bir
tornaviday› bir bezle sar›n›z.

Bak›m
Ampul

1. De¤iﬂtirmek istedi¤iniz ampulün bulundu¤u
taraf›n karﬂ›s›ndaki taraf› bast›r›n›z.
2. Kapa¤› açmak için düz uçlu bir tornavida kullanarak camlar aras›ndaki kenar› esnetiniz.
u Çizilmeleri önlemek için düz uçlu bir
tornaviday› bir bezle sar›n›z.

Ampul

Ampul

2. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.

362

2. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.

3. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.
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I Makyaj Aynas› Ampulleri*

I Bagaj Lambas› Ampulü

De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulleri kullan›n›z.

De¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ampulü kullan›n›z.

Makyaj Aynas›: 2 W

1. Kapa¤› açmak için düz uçlu bir tornavida
kullanarak kapa¤›n kenar›n› esnetiniz.
u Çizilmeleri önlemek için düz uçlu bir
tornaviday› bir bezle sar›n›z.

Bagaj Bölmesi Lambas›: 5 W

1. Kapa¤› açmak için düz uçlu bir tornavida
kullanarak kapa¤›n kenar›n› esnetiniz.
u Çizilmeleri önlemek için düz uçlu bir
tornaviday› bir bezle sar›n›z.
Bak›m

Ampul

Ampul

2. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.

* Tüm modellerde bulunmuyor

2. Eski ampulü ç›kar›p yenisini tak›n›z.
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Silecek Lastiklerinin Kontrol Edilmesi ve Bak›m›
Silecek Lastiklerinin Kontrol Edilmesi
E¤er silecek lastik bozulmuﬂsa, çizgiler b›rakacak ve metal silecek kolu ön cam› çizecektir.

Silecek Lasti¤inin De¤iﬂtirilmesi
1. Önce sürücü taraf›ndaki silecek kolunu,
ard›ndan yolcu taraf›ndaki kolu kald›r›n›z.

Kilit T›rna¤›

Bak›m

364

2. K‹lit mandal›n›n kenar›na bir bez yerleﬂtiriniz.
Düz uçlu bir tornavida kullanarak kilit
t›rna¤›n› yukar› do¤ru itiniz.
3. Lasti¤i kayd›rarak silecek kolundan ç›kar›n›z.

1 Silecek Lasti¤inin De¤iﬂtirilmesi
D‹KKAT

Ön cama zarar verece¤inden silecek lasti¤ini
düﬂürmemeye dikkat ediniz.
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4. Silecek lasti¤ini silece¤in çentikli k›sm›ndan
çekerek ç›kar›n›z.

Lastik

Üst

Tutucu
Lastik

T›rnak

6. Lasti¤i alt uçtan yuvas›n›n içine do¤ru
kayd›r›n›z.
u Yuvadaki t›rnak silecek lasti¤indeki
çenti¤e oturmal›d›r.
7. Silecek lasti¤ini silecek koluna kayd›r›n›z,
daha sonra kilit t›rna¤›n› bast›r›n›z.
8. Önce yolcu taraf›ndaki silecek kolunu,
ard›ndan sürücü taraf›ndaki kolu indiriniz.

Bak›m

Çentik

5. Tutucuyu, ç›kar›lan silecek lasti¤inden
sökünüz ve yeni bir lastik tak›n›z.
u Lasti¤in ç›k›nt›s› ile tutucu oluklar›n›
düzgün bir ﬂekilde hizalay›n›z.
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Lastiklerin Kontrol Edilmesi ve Bak›m›
Lastiklerin Kontrol Edilmesi
Güvenli bir kullan›m için lastikleriniz uygun tip ve ebatta olmal› ve lastiklerinizin diﬂ
derinli¤i ve hava bas›nc› uygun seviyede olmal›d›r.

! UYARI

I ﬁiﬂirme Kurallar›
Lastikleri do¤ru bas›nçta tutmak uzun ömür, sürüﬂ konforu ve üstün hakimiyet sa¤lar.
Belirtilen bas›nç için sürücü taraf› kap› pervaz› üzerindeki etikete bak›n›z.

Çok fazla aﬂ›nm›ﬂ veya düzgün ﬂiﬂirilmemiﬂ
lastikler ciddi yaralanma ya da ölümle
sonuçlanabilecek çarp›ﬂmayla sonuçlanabilir.

‹nik lastikler, farkl› noktalarda aﬂ›nmaya, yak›t tüketiminin artmas›na yol açar ve aﬂ›r›
›s›nmadan dolay› daha çok tehlike oluﬂturur.

Lasti¤in ﬂiﬂirilmesi ve bak›m› ile ilgili olarak bu
kitapta verilmiﬂ olan talimatlara uyunuz.

Fazla ﬂiﬂirilmiﬂ lastikler arac›n›z›n sürüﬂünü sertleﬂtirir, bozuk yollardan etkilenerek
arac›n hasar görme riskini artt›r›r ve düzensiz aﬂ›n›rlar.

Lastiklerdeki hava bas›nc›n› lastikler so¤ukken ölçünüz.
Arac›n›z›n en az üç saat parkta kalm›ﬂ ya da
1.6 km’den daha az yol gitmiﬂ olmas› gerekir.
Gerekirse, belirtilen bas›nca ulaﬂ›ncaya kadar hava
bas›n›z ya da lastiklerin havas›n› al›n›z.

Lastiklerinizi her gün gözle kontrol etmeyi önermekteyiz. E¤er lastiklerinizden birinin inik
oldu¤unu düﬂünüyorsan›z bas›nç ölçer kullanarak hemen kontrol ediniz.

Bak›m

En az ayda bir veya her yolculuktan önce bas›nç ölçer ile stepne dahil, tüm lastiklerinizin
bas›nc›n› ölçünüz. Lastikler ne kadar iyi koﬂullarda olursa olsunlar, ayda 10 ila 20 kPa
(0.1 ila 0.2 kgf/cm2, 1 ila 2 psi) hava kaybederler.
I Kontrol Kurallar›
Hava bas›nc›n› her kontrol etti¤inizde, lastikleri ve subap gövdelerini de inceleyiniz.
ﬁunlara dikkat ediniz:
G Lastiklerin yola temas eden k›s›mlar›nda ve yanaklar›nda baloncuklar ve kabarmalar.
Lasti¤in yana¤›ndaki kesikler, çatlaklar ve y›rt›klar varsa lasti¤i de¤iﬂtiriniz. E¤er
lasti¤in alt tabakalar›n› veya tellerini görüyorsan›z lasti¤i de¤iﬂtiriniz.
G Yabanc› cisimleri ç›kar›n›z ve hava s›z›nt›s› kontrolü yap›n›z.
G Düzensiz diﬂ aﬂ›nmas›. Yetkili serviste ön düzen ayar›n› yapt›r›n›z.
G Fazla miktarda aﬂ›nma.
2 Diﬂ aﬂ›nma göstergeleri S.367
G

366

1 Lastiklerin Kontrol Edilmesi

Subap gövdesi çevresindeki çatlaklar veya di¤er hasarlar.

E¤er lastik bas›nc›n› lastikler s›cakken kontrol
ederseniz elde edece¤iniz sonuç so¤uk halden 30–40
kPa (0.3–0.4 kgf/cm2, 4–6 psi) daha fazla ç›kabilir.
Arac›n›z› sürerken devaml› bir titreﬂim hissediyorsan›z
servisinize lastiklerinizi kontrol ettiriniz. Yeni lastiklerin
ve sökülüp yeniden tak›lan lastiklerin balans› düzgün bir
ﬂekilde yap›lmal›d›r.
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Aﬂ›nma Göstergeleri
Bir Aﬂ›nma Göstergesi
iﬂareti örne¤i

Aﬂ›nma göstergesinin bulundu¤u oluk, lasti¤in
di¤er yerlerinden 1.6 mm daha s›¤d›r. E¤er
lasti¤in diﬂi aﬂ›nma göstergesi görünecek
ﬂekilde aﬂ›nm›ﬂsa, lasti¤i de¤iﬂtiriniz. Aﬂ›nm›ﬂ
lastiklerin ya¤›ﬂl› havalarda yol tutma yetene¤i
çok azal›r.

1 Lastiklerin Kontrol Edilmesi
Yüksek H›zda Sürüﬂ
Arac›n›z› koﬂullar›n izin verdi¤inin ve verilen h›z s›n›r›n›n
üstünde bir h›zla kullanmaman›z› tavsiye ediyoruz.
Arac›n›z› sürekli yüksek h›zda (180km/s üzeri)
kullan›yorsan›z, lasti¤in aﬂ›r› ›s›nmas›ndan ve ani bir
lastik ar›zas›ndan kaç›nmak için so¤uk lastik bas›nc›n›
aﬂa¤›daki tabloya uygun ﬂekilde ayarlay›n›z.
Kore modelleri

Lastik Boyutu
Bas›nç

P215/45R17 87V
240 kPa (2.4 kgf/cm2, 35 psi)

Orta Do¤u modelleri

Lastik Kullan›m Ömrü
Lastiklerinizin ömrü sürüﬂ al›ﬂkanl›klar›, yol durumu, arac›n yükü, hava bas›nc›, bak›m,
h›z ve çevre koﬂullar› gibi birçok etkene ba¤l›d›r (lastikler kullan›lmasalar bile).

Bas›nç

215/45ZR17 91W
240 kPa (2.4 kgf/cm2, 35 psi)

Bak›m

Düzenli bak›ma ve hava bas›nc› kontrolünün yak›nda, lastiklerin ömrü 5 y›la
yaklaﬂt›¤›nda y›ll›k kontroller yapman›z önerilir. Durumlar›na veya aﬂ›nma seviyelerine
bak›lmadan, stepne dahil tüm lastiklerin kullan›m›na, üretim tarihinden 10 y›l sonra son
verilmelidir.

Lastik Boyutu
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Lastik ve Jant De¤iﬂimi
Lastiklerinizi ayn› ebat, yük grubu, h›z grubu ve maksimum so¤uk lastik bas›nc› oran›na
sahip (lastiklerin yan duvar›nda gösterilen) radyal lastiklerle de¤iﬂtiriniz. Farkl› ebat veya
yap›ya sahip lastikleri kullanmak ABS ve VSA sisteminin (araç denge sistemi)* düzgün
çal›ﬂmas›n› engelleyebilir.
En iyisi dört lasti¤i birlikte de¤iﬂtirmektir. E¤er bu mümkün de¤ilse ön iki veya arka iki
lasti¤i birlikte de¤iﬂtiriniz.
Jant›n orijinal jantlarla ayn› özelliklere sahip oldu¤undan emin olunuz.

Bak›m

368

* Tüm modellerde bulunmuyor

1 Lastik ve Jant De¤iﬂimi

! UYARI
Arac›n›za yanl›ﬂ lastiklerin tak›lmas› arac›n
kontrolünü ve dengesini etkiler. Bu
yaralanman›za veya ölmenize neden olabilecek
bir kazaya yol açabilir.
Her zaman arac›n›zdaki lastik bilgi etiketinde
önerilen ebat ve tipte lastik kullan›n›z.
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Lastik Rotasyonu
Bak›m program›na göre lastiklerin yerinin de¤iﬂtirilmesi lastik ömrünü artt›rmaya ve
aﬂ›nmay› eﬂit hale getirmeye yard›mc› olur.

I Arac›n›z›n Lastik Rotasyon Biçimi

1 Lastik Rotasyonu
Yönlü lastiklerde sadece ön ve arka tekerleklerinizin
yerini de¤iﬂtiriniz (yandakileri birbirleriyle
de¤iﬂtirmeyiniz).
Yönlü lastikler, aﬂa¤›da gösterildi¤i gibi, rotasyon iﬂareti
ön tarafa bakacak ﬂekilde tak›lmal›d›r.

Kompakt yedek lastikli modeller

Lastikleri burada gösterildi¤i gibi yer de¤iﬂtiriniz.
Rotasyon iﬂareti bulunmayan lastikler

Ön

Rotasyon iﬂareti bulunan lastikler

Ön

Büyük yedek lastikli modeller

Yedek lastik dahil, tüm lastikleri burada gösterildi¤i gibi yer de¤iﬂtiriniz.
Sürüﬂ Tipi

Rotasyon iﬂareti bulunmayan lastikler

ÖN

Rotasyon ‹ﬂareti

Lastiklerin yeri de¤iﬂtirildi¤inde, hava bas›nçlar›n›n
kontrol edildi¤inden emin olunuz.

Rotasyon iﬂareti bulunan lastikler

Bak›m

Sa¤dan
direksiyonlu
model

Ön

Ön

Soldan
direksiyonlu
model

Ön

Ön
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K›ﬂ Lastikleri
Buzlu veya karl› yollarda, k›ﬂ lastikleri veya lastik zincirleri tak›n›z, h›z›n›z› düﬂürünüz ve
araçlarla aran›zda yeterli mesafe b›rak›n›z.
Kaymay› önlemek için direksiyonu veya frenleri kullan›rken çok dikkatli olunuz.
Gerekti¤inde veya yasalarca zorunlu oldu¤unda lastik zincirleri, k›ﬂ lastikleri veya her
mevsim lastikler kullan›n›z.

1 K›ﬂ Lastikleri

! UYARI
Yanl›ﬂ zincirlerin kullan›lmas› veya zincirlerin
düzgün tak›lmamas› fren hatlar›na zarar verebilir
ve ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek çarp›ﬂmalarla sonuçlanabilir.

Takarken aﬂa¤›daki noktalara dikkat ediniz.

Bu kitapta yer alan lastik zincirlerinin seçimi ve
kullan›m› ile ilgili tüm talimatlara uyunuz.

K›ﬂ lastikleri için:
G Orijinal lastiklerle ayn› ebat ve yük kapasitesini seçiniz.
G Her dört janta lastik tak›n›z.
Lastik zincirleri için:
G Yaln›z ön lastiklere tak›n›z.
G Arac›n›z›n s›n›rl› lastik boﬂlu¤u oldu¤undan, aﬂa¤›da listelenen zincirleri ﬂiddetle
önermekteyiz:

Yanl›ﬂ ebatl› veya düzgün tak›lmam›ﬂ yol tutuﬂ
donan›mlar› arac›n›z›n fren hatlar›na, süspansiyonuna,
gövdesine ve jantlar›na zarar verebilir. Arac›n herhangi
bir parças›na temas ettiklerinde arac› durdurunuz.

Orijinal Lastik Ebat›*1
Bak›m

215/45R17 91 W
205/55R16 91 V
195/65R15 91 H

Zincir Tipi
RUD-matic classic 48484
RUD-matic classic 48484
RUD-matic classic 48482

D‹KKAT

Lastikle ilgili Avrupa Birli¤i yönetmeli¤ine göre k›ﬂ lasti¤i
kullan›ld›¤› zaman arac›n izin verilen maksimum h›z›n›n
k›ﬂ lasti¤inin izin verilen maksimum h›z›ndan yüksek
olmas› durumunda sürücünün görebilece¤i bir yere k›ﬂ
lastiklerinin izin verilen maksimum h›z›n›n yaz›l› oldu¤u
bir uyar› etiketi yap›ﬂt›rmak gereklidir. Lastik
sat›c›n›zdan böyle bir etiket alman›z mümkündür. E¤er
herhangi bir sorun olursa yetkili servisinizle görüﬂünüz.

Kore modelleri

Orijinal Lastik Ebat›*1

P215/45R17 87 V
P205/55R16 89 H

Zincir Tipi
SCC Radyal Zincir SC1032
SCC Radyal Zincir SC1032

*1: Orijinal lastik ebat› sürücü kap›s›n›n pervaz›ndaki lastik bilgileri etiketinde verilmiﬂtir.
Takarken zincir üreticisinin talimatlar›n› izleyiniz. Mümkün oldu¤unca s›k› tak›n›z.
G Zincirlerin fren hatlar›na veya süspansiyona temas etmedi¤ini kontrol ediniz.
G Arac› yavaﬂ sürünüz.
G

370

Lastik zincirleri tak›ld›¤›nda, lastik üreticisinin arac›n
kullan›m s›n›rlar› ile ilgili talimatlar›n› izleyiniz.
Lastik zincirlerini yaln›zca acil durumlarda veya belli bir
bölgeden geçerken yasal zorunluluk varsa tak›n›z.
Buzlu veya karl› yollarda lastik zincirleri ile giderken her
zamankinden daha dikkatli olunuz. Zincirli araç kullanmak k›ﬂ lastikli araç kullanmaktan daha tehlikelidir.
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Akü
Akünün Kontrolü
Test gösterge cam›

Akünün durumunu her ay kontrol ediniz. Test
gösterge cam›na bak›n›z ve kutup baﬂlar›nda
paslanma kontrolü yap›n›z.

1 Akü

! UYARI
Akü, normal çal›ﬂma s›ras›nda patlay›c› bir gaz
olan hidrojen gaz› ç›kar›r.
Bir k›v›lc›m veya alev akünün ölüme veya
yaralanmaya neden olacak bir güçle patlamas›na
neden olabilir.

E¤er arac›n›z›n aküsü ç›kar›l›rsa veya boﬂal›rsa:
Müzik sistemi devreden ç›kar.

G

2 Müzik sisteminin yeniden devreye sokulmas› S. 198
G

Saat s›f›rlan›r.
2 Saatin Ayarlanmas› S.128

Her tür k›v›lc›m, alev ve sigara benzeri
malzemeleri aküden uzak tutunuz.
Akü bak›m›n› yapmak için koruyucu elbise giyiniz
ve yüzünüze koruyucu maske tak›n›z ya da bu
bak›m› tecrübeli bir teknisyene yapt›r›n›z.

! UYARI
Bak›m

Akü aﬂ›nd›r›c› ve zehirleyici özelli¤i olan sülfürik
asit (elektrolit) içerir.
Elektrolitin gözlerinize veya cildinize temas
etmesi ciddi yanmalara yol açabilir. Akünün
yak›n›nda çal›ﬂ›rken koruyucu elbise giyiniz ve
gözlük tak›n›z.
Elektroliti yutmak, e¤er çok çabuk müdahale
edilmezse öldürücü olabilir.
ÇOCUKLARIN ER‹ﬁEB‹LECE⁄‹ YERLERDEN
UZAK TUTUNUZ
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fAküdAkünün ﬁarj Edilmesi

Akünün ﬁarj Edilmesi
Arac›n›z›n elektrik sisteminin zarar görmemesi için her iki akü kablosunu ay›r›n›z. Her
zaman negatif (-) kabloyu önce ç›kar›n›z ve en son yerine ba¤lay›n›z.

Akünün De¤iﬂtirilmesi
Aküyü söküp de¤iﬂtirece¤iniz zaman daima bak›m emniyetinde verilen talimatlar›
uygulay›n›z ve olas› tehlikeleri önlemek için verilen uyar›lara dikkat ediniz.
2 Bak›m Emniyeti S.317
2 Akünün Kontrol Edilmesi S.371

Somunlar

Bak›m

Kapak

Somunlar

1. Kontak anahtar›n› LOCK (0 *1 konumuna
al›n›z ve kaputu aç›n›z.
2. Negatif akü kablosundaki c›vatay› sökünüz,
ard›ndan negatif (-) terminalden kabloyu
ç›kar›n›z.
3. Pozitif akü terminali kapa¤›n› aç›n›z.
Pozitif akü kablosundaki c›vatay› sökünüz,
ard›ndan pozitif (+) terminalden kabloyu
ç›kar›n›z.
4. Bir anahtarla akü braketinin her iki
taraf›ndaki somunlar› gevﬂetiniz.
5. Akü desteklerinin alt uçlar›n› akü taban›ndaki
delikten çekerek akü braketi ve desteklerini
sökünüz.

Destekler

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
372

1 Akü
Test göstergesinin renk bilgileri akünün üzerindedir.
Acil Durumda Yap›lacak ‹ﬂlemler
Gözler: Bir kaba su koyup en az on beﬂ dakika
gözlerinizi bol suyla y›kay›n›z. (Bas›nçl› su gözlerinize
zarar verebilir). Hemen bir doktora baﬂvurunuz.
Cilt: Kirlenen giysilerinizi ç›kar›n›z. Cildinizi bol suyla
y›kay›n›z. Hemen bir doktora baﬂvurunuz.
Yutma: Su veya süt içiniz. Hemen bir doktora
baﬂvurunuz.
Korozyon varsa, kabartma tozu ve su solüsyonu kullanarak akü terminallerini temizleyiniz. Terminalleri suyla
durulay›n›z. Aküyü bez/havlu ile kurulay›n›z. Daha
sonra korozyon oluﬂmas›n› önlemek için terminallere
gres sürünüz.
1 Akünün De¤iﬂtirilmesi
D‹KKAT

Akünün uygun olmayan bir yere at›lmas› çevreye ve
insan sa¤l›¤›na zarar verebilir. Aküyü atman›z
gerekti¤inde yerel düzenlemelerin gerektirdiklerini
uygulay›n›z.
Akü üzerindeki sembol bu ürünün çöpe at›lmamas›
gerekti¤ini belirtir.
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fAküdAkünün ﬁarj Edilmesi

6. Akü kapa¤›n› aç›n›z.
7. Aküyü dikkatli bir ﬂekilde ç›kar›n›z.

1 Akünün De¤iﬂtirilmesi
Her zaman (-) negatif kabloyu önce ç›kar›n›z ve son
olarak yeniden ba¤lay›n›z.
Yeni bir akü takmak için, bu iﬂlemi tersi s›rayla yap›n›z.

Bak›m
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Akü Etiketi
I Tehlike
K›v›lc›mlar› ve ateﬂi aküden uzak tutunuz.
Akü, patlamaya sebep olabilecek patlay›c›
gaz ç›kar›r.
G Akü üzerinde çal›ﬂ›rken göz korumas› ve
kauçuk eldiven tak›n›z, aksi halde akü
elektroliti yanman›za ve gözlerinizi
kaybetmenize sebep olabilir.
G Akünün düzgün kullan›m› ve tehlikeleri ile
ilgili bilgi sahibi olmadan çocuklar›n ve
baﬂkalar›n›n aküye temas etmelerine izin
vermeyiniz.
G Seyreltilmiﬂ sülfürik asit içerdi¤inden akü
elektrolitine çok dikkat ediniz. Cildinizle ve
gözlerinizle temas yanmalara veya gözlerinizi
kaybetmenize sebep olabilir.
G Akü üzerinde çal›ﬂmadan önce bu k›lavuzu
dikkatlice okuyup anlay›n›z. Talimatlara
uyulmamas› yaralanma ve araç hasar›yla
sonuçlanabilir.
G Elektrolit alt seviye iﬂaretinde veya daha
alt›nda olan bir aküyü kullanmay›n›z.
Patlayarak ciddi yaralanmaya sebep olabilir.
G

Bak›m
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Uzaktan Kumandan›n Bak›m›
Dü¤me Pilin De¤iﬂtirilmesi
1 Dü¤me Pilin De¤iﬂtirilmesi

Bir dü¤meye bast›¤›n›zda gösterge lambas› yanm›yorsa, pili de¤iﬂtiriniz.

D‹KKAT

Pilin düzgün ﬂekilde at›lmamas› çevreye zarar verebilir.
Pili atman›z gerekti¤inde yerel düzenlemelerin
gerektirdiklerini uygulay›n›z.

I Uzaktan Kumandaya sahip Kontak Anahtarlar›*
Pil tipi: CR1616
1. Küçük bir y›ld›z tornavida ile kapa¤› aç›n›z.
Uzaktan kumanday› açmak için bir dü¤meye
bas›n›z.

Tuﬂ
tak›m›

Yedek pilleri piyasadan veya yetkili servisten temin
edebilirsiniz.

Vida
T›rnak

Pil

Pil üzerindeki sembol bu ürünün çöpe at›lmamas›
gerekti¤ini belirtir.

2. Tuﬂ tak›m›n› aç›n›z.
u Kapaktaki iki t›rna¤› ay›rarak içteki
kapakla tuﬂ tak›m›n› ay›r›n›z.
3. Pili, kutuplar›n› do¤ru ayarlayarak
yerleﬂtirdi¤inizden emin olunuz.
Bak›m

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fUzaktan Kumandan›n Bak›m›dDü¤me Pilin De¤iﬂtirilmesi

I Katlanabilir Ana Anahtar*
Tuﬂ tak›m›

Pil tipi: CR1616
1. Küçük bir y›ld›z tornavida ile kapa¤› aç›n›z.
Uzaktan kumanday› açmak için bir dü¤meye
bas›n›z.

Vida

2. Tuﬂ tak›m›n› aç›n›z.
u Uzaktan kumandan›n çizilmesini önlemek
için maddeni paray› bir bezle sar›n›z.
Pil

Bak›m
Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri

Pil

2. Tuﬂ tak›m›n› aç›n›z.
u Uzaktan kumandan›n çizilmesini önlemek
için küçük düz uçlu bir tornaviday› bir
bezle sar›n›z.
Tüm modeller

3. Pili, kutuplar›n› do¤ru ayarlayarak
yerleﬂtirdi¤inizden emin olunuz.

376

* Tüm modellerde bulunmuyor
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I Uzaktan Kumanda*
Pil tipi: CR2032
1. Dahili anahtar› ç›kar›n›z.

Pil

2. Bir maddeni para ile kenar›n› dikkatlice
esneterek üst k›sm› ç›kar›n›z.
u Uzaktan kumandan›n çizilmesini önlemek
için maddeni paray› bir bezle sar›n›z.
3. Pili, kutuplar›n› do¤ru ayarlayarak
yerleﬂtirdi¤inizden emin olunuz.

Bak›m

* Tüm modellerde bulunmuyor

377

07

12/7/12

9:31 AM

Page 378

Is›tma ve So¤utma Sistemi*/Klima Kontrol Sistemi* Bak›m›
Toz ve Polen Filtresi
I Toz ve Polen Filtresi Ne Zaman De¤iﬂtirilmeli
Toz ve polen filtresi bak›m arac›n›z›n önerilen program› dahilinde de¤iﬂtirilmelidir. E¤er
arac›n›z› tozlu bir ortamda kullan›yorsan›z filtreyi daha k›sa aral›klarla de¤iﬂtirmenizi
tavsiye ederiz.
2 Bak›m Program› S.324

I Toz ve Polen Filtresinin De¤iﬂtirilmesi
1. Torpido gözünü aç›n›z.

Tutamak
Çekiniz

Bak›m

378

T›rnak

* Tüm modellerde bulunmuyor

2. Panelin iki yan›n› bast›rarak iki t›rna¤›
ay›r›n›z.
3. Torpido gözünü d›ﬂar› do¤ru çekiniz.

1 Toz ve Polen Filtresi
Arac›n›zda bir oto parfümü kullanmak toz ve polen
filtresinin koku giderme etkisini azaltabilir ve ömrünü
k›saltabilir.
E¤er ›s›tma ve so¤utma sisteminden*/klima
sisteminden* gelen hava miktar› al›ﬂ›landan az ise ve
camlar kolayca bu¤ulan›yorsa filtreyi de¤iﬂtiriniz.
Toz ve polen filtresi havadaki polen, toz ve di¤er
maddeleri tutar.
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Bast›r›n›z

Kapak

4. Filtre muhafazas› kapa¤›n›n köﬂelerindeki
t›rnaklar› bast›rarak kapa¤› ç›kar›n›z.

1 Toz ve Polen Filtresi
E¤er toz ve polen filtresinin nas›l de¤iﬂtirilece¤ini
bilmiyorsan›z de¤iﬂtirme iﬂlemini bir serviste yapt›r›n›z.

Bast›r›n›z

T›rnak

5. Filtreyi muhafazas›ndan ç›kar›n›z.
6. Yeni filtreyi muhafazas›na tak›n›z.
u "AIR FLOW" (hava ak›m›) ok’unun aﬂa¤›
do¤ru bakt›¤›ndan emin olunuz.

Toz ve Polen
Filtresi

Bak›m
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Temizleme
‹ç Bak›m
Bez kullanmadan önce tozu almak için bir elektrikli süpürge kullan›n›z.
Kirleri temizlemek için yumuﬂak deterjan ve ›l›k su kar›ﬂ›m›yla ›slat›lm›ﬂ bir bez
kullan›n›z. Deterjan kal›nt›lar›n› temizlemek için temiz bir bez kullan›n›z.

I Emniyet Kemerlerinin Temizlenmesi
Emniyet kemerlerini temizlemek için sabunlu suyla yumuﬂak bir f›rça kullan›n›z. Emniyet
kemerlerini kendi kendine kurumaya b›rak›n›z. Emniyet kemeri ba¤lant›lar›n›n
aç›kl›klar›n› temiz bir bezle siliniz.

Aç›kl›k

1 ‹ç Bak›m
Arac›n içine s›v› dökmeyiniz.
Üzerlerine s›v› s›çramas› halinde elektrikli cihazlar ve
sistemler ar›zalanabilir.
Müzik sistemleri ve dü¤meler gibi elektrik aksam›
üzerinde silikon bazl› spreyler kullanmay›n›z.
Aksi halde, parçalar ar›zalanabilir veya araçta yang›n
meydana gelebilir.
E¤er elektrikli cihazlar üzerinde kazayla silikon bazl›
sprey kullan›l›rsa, yetkili servisinize baﬂvurunuz.
‹çeriklerine ba¤l› olarak kimyasallar ve s›v› kokular
reçine esasl› parçalarda ve kumaﬂlarda renk solmas›na,
k›r›ﬂ›kl›klara ve çatlaklara sebep olabilirler.
Alkalin solventler veya benzin ya da petrol gibi organik
solventler kullanmay›n›z.
Kimyasallar› kulland›ktan sonra, kuru bir bezle
sildi¤inizden emin olunuz.
Kullan›lm›ﬂ bezleri reçine parçalar›n veya kumaﬂlar›n
üzerinde uzun süre b›rakmay›n›z.

Bak›m
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S›v› oto porfümlerini dökmemeye dikkat ediniz.
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1 Paspaslar*

I Paspaslar*

Kilit açma

Sürücü paspas›, ileri do¤ru kaymas›n›
engelleyen zemin kancalar›na tak›lmal›d›r.
Paspas› temizlemek üzere ç›karmak için, kanca
dü¤melerini kilit aç›k konumuna çeviriniz.
Y›kad›ktan sonra paspas› yeniden takarken,
dü¤meleri kilit konumuna çeviriniz.

E¤er arac›n›zla birlikte verilmeyen herhangi bir paspas
kullan›rsan›z, paspas›n arac›n›z için tasarland›¤›ndan,
uygun oldu¤undan ve zemin kancalar›na tak›labilecek
tipte oldu¤undan emin olunuz.
Arka koltuk paspaslar›n› düzgün yerleﬂtiriniz. Aksi
halde, zemin paspaslar› ön koltu¤un hareketini
engelleyebilir.

Kilitleme

Zemine ba¤lanm›ﬂ paspas›n üzerine ek
paspaslar koymay›n›z.

I Deri Döﬂemelerin Bak›m›*
Bir elektrik süpürgesiyle tozu ve kiri s›k s›k süpürünüz. K›vr›m ve dikiﬂ yerlerine özellikle
dikkat ediniz. Deriyi %90 su ve %10 do¤al sabun ile haz›rlanm›ﬂ solüsyona bat›r›lm›ﬂ
yumuﬂak bir bezle temizleyiniz. Ard›ndan temiz, kuru bir bez ile parlat›n›z. Deri
üzerindeki herhangi bir tozu veya kiri derhal temizleyiniz.
Bak›m

* Tüm modellerde bulunmuyor
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D›ﬂ bak›m
Kullan›mdan sonra arac›n gövdesi üzerindeki tozu al›n›z.
Arac›n›z› boyal› yüzeylerde çizilme bak›m›ndan düzenli olarak kontrol ediniz. Boyal›
yüzeydeki bir çizilme gövdenin paslanmas›na neden olabilir. Bir çizik görürseniz, hemen
tamir ediniz.

I Arac›n Y›kanmas›
Arac› s›k s›k y›kay›n›z. Ayr›ca, aﬂa¤›daki durumlarda arac›n›z› y›kamay› unutmay›n›z:
G Tuzlu yollarda kulland›¤›n›zda.
G Sahilde kulland›¤›n›zda.
G Boyal› yüzeylere zift, kurum, kuﬂ pisli¤i, böcekler veya reçine yap›ﬂt›¤›nda.

1 Arac›n Y›kanmas›
Hava giriﬂ kanallar›na veya motor bölmesine su
püskürtmeyiniz. Ar›zaya yol açabilir.

I Otomatik Araç Y›kaman›n Kullan›lmas›
Kap› aynalar›n› katlay›n›z. Otomatik araç y›kama üzerinde belirtilen talimatlar›
izledi¤inizden emin olunuz.

I Tazyikli Y›kama Makinelerinin Kullan›lmas›
Bak›m

382
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Y›kama baﬂl›¤› ile araç gövdesi aras›nda yeterli mesafe b›rak›n›z.
Camlar›n çevresine çok dikkat ediniz. Çok yak›n durma suyun arac›n içine girmesine
neden olabilir. Motor bölmesine su püskürtmeyiniz.

Hava Giriﬂ Kanallar›
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fTemizlemedD›ﬂ Bak›m

I Cilalama

1 Cilalama
D‹KKAT

‹yi bir otomobil gövde cilas› arac›n boyas›n› korumaya yard›mc› olur. Cila zamanla
aﬂ›nacak ve arac›n boyas›n› d›ﬂ etkenlere maruz b›rakacakt›r, bu yüzden arac›n›z›
yeniden cilalay›n›z.

I Tamponlar›n ve Di¤er Reçine Kapl› Parçalar›n Bak›m›
Reçine kapl› parçalar›n üzerine, benzin, ya¤, motor so¤utma suyu veya akü s›v›s›
dökülürse, paslanma meydana gelebilir veya kaplamalar› ç›kabilir. Yumuﬂak bir bez ve
su kullanarak derhal siliniz.

I Camlar›n Temizlenmesi
Bir cam temizleyici kullanarak siliniz.

Kimyasal çözücüler ve güçlü temizleme maddeleri
arac›n›z›n boyas›na, metal ve plastik aksam›na zarar
verebilir. Döküntüleri derhal siliniz.

1 Tamponlar›n ve Di¤er Reçine Kapl› Parçalar›n Bak›m›
Reçineden yap›lm›ﬂ parçalar›n boyal› yüzeylerini tamir
etmek istedi¤inizde, do¤ru kaplama malzemesi için
yetkili servisinize dan›ﬂ›n›z.

1 Camlar›n Temizlenmesi
Kablolar arka cam›n iç taraf›na tak›lm›ﬂt›r.
Zarar vermemek için yumuﬂak bir bezle tellerle ayn›
yönde siliniz.

I Alüminyum Jantlar›n Bak›m›
Bak›m

Alüminyum, tuzun ve di¤er yol kirleticilerinin sebep oldu¤u bozulmaya duyarl›d›r. Derhal
temizlemek için sünger ve yumuﬂak deterjan kullan›n›z.
Sert temizleme maddeleri (piyasadaki baz› tekerlek temizleyicileri dahil) veya sert
f›rçalar› kullanmamaya dikkat ediniz. Bunlar, alüminyum jantlar› paslanma ve
matlaﬂmaya karﬂ› koruyan ﬂeffaf tabakaya zarar verebilirler.
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Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü
Bu bölümde, beklenmedik sorunlar›n çözümü ele al›nm›ﬂt›r.

Aletler ..............................................................386
Aletlerin Tipleri .............................................386
Lastik Patlad›¤›nda ........................................387
Patlak Lasti¤in De¤iﬂtirilmesi .......................387
Motor Çal›ﬂmazsa
Motorun Kontrol Edilmesi.............................394
Akü Takviyesiyle Çal›ﬂt›rma ..........................397
Vites Kolu Hareket Etmiyorsa.......................399
Motor Hararet Yaparsa...................................400
Motorun Hararet Yapmas›
Durumunda Yap›lacaklar...........................400

* Tüm modellerde bulunmuyor

‹kaz Lambas› Yan›yor/Yan›p Sönüyorsa
Düﬂük Ya¤ Bas›nc› ‹kaz Lambas›
Yan›yorsa ..................................................402
ﬁarj Sistemi ‹kaz Lambas› Yan›yorsa ..........402
Ar›za ‹kaz Lambas› Yan›yor veya
Yan›p Sönüyorsa.......................................403
Fren Sistemi ‹kaz Lambas› Yan›yorsa .........403
EPS Sistemi Uyar› Lambas› Yan›yorsa .......404
Lastik havas› ‹nik Uyar› Sistemi Lambas›*
Yan›yor veya Yan›p Sönüyorsa.................404
Düﬂük Ya¤ Seviyesi ‹kaz Lambas›*
Yan›yorsa ..................................................405

Sigortalar
Sigorta Yerleri ..............................................406
Sigortalar›n Kontrol Edilmesi ve
De¤iﬂtirilmesi.............................................408
Arac›n Çekilmesi ............................................409
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Aletler
Aletlerin Tipleri
1 Aletlerin Tipleri
Aletler bagaj alan›nda saklan›r.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü
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Kriko

Tutamak

Bijon Anahtar›/Kriko
Kolu

Y›ld›z Tornavida

Kriko Kolu Sap›

Düz Uçlu Tornavida
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Lastik Patlad›¤›nda
Patlak Lasti¤in De¤iﬂtirilmesi
Sürüﬂ esnas›nda lastik patlarsa, direksiyon simidini s›k›ca tutunuz ve kademeli olarak
fren yaparak h›z› düﬂürünüz. Daha sonra, arac› güvenli bir yere çekiniz. Patlak lasti¤i
kompakt stepne*/büyük stepne* ile de¤iﬂtiriniz. Büyük lasti¤i tamir ettirmek veya
de¤iﬂtirtmek için en k›sa zamanda yetkili servisine gidiniz.
1. Arac›n›z› sert ve kaygan olmayan düz bir zeminde park ediniz.

1 Patlak Lasti¤in De¤iﬂtirilmesi
Kompakt stepne önlemlerine uyunuz:
Kompakt stepnenin* bas›nc›n› düzenli olarak kontrol
ediniz. Belirtilen bas›nçta olmal›d›r. Belirtilen Bas›nç:
420 kPa (4.2 kgf/cm2, 60 psi)
Arac›n›z› kompakt stepne ile kullan›yorsan›z, h›z› 80
km/s’nin alt›nda tutunuz. En k›sa zamanda normal
ebatta bir lastikle de¤iﬂtiriniz.

Otomatik ﬂanz›manl› modeller

2. Vites kolunu (P konumuna al›n›z.
2. Vites kolunu (R konumuna al›n›z.
Tüm modeller

3. Flaﬂörleri yak›n›z ve kontak anahtar›n› LOCK (0 *1 konumuna al›n›z.

Stepneye zincir takmay›n›z.
E¤er zincir tak›l› bir ön lastik patlarsa, büyük arka lastiklerden birisini ç›kar›p kompakt stepne ile de¤iﬂtiriniz.
Patlak ön lasti¤i ç›kar›n›z ve arka taraftan ç›kar›lm›ﬂ
büyük lastikle de¤iﬂtiriniz. Zincirleri ön lasti¤e tak›n›z.
Bu lastik baz› yol yüzeylerinde daha sert sürüﬂe ve
daha az çekiﬂe neden olur. Sürüﬂ esnas›nda çok
dikkatli olunuz.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

Arac›n›zdaki kompakt stepne ve jant bu modele
özgüdür.
Di¤er araçlarla kullanmay›n›z.
Arac›n›zla baﬂka tip bir kompakt stepne veya jant
kullanmay›n›z.

Düz ﬂanz›manl› modeller

Ayn› anda birden fazla stepne lasti¤i kullanmay›n›z.
Kompakt stepne normal lastikten daha küçüktür.
Stepneyi takt›¤›n›zda arac›n›z›n yerden yüksekli¤i azal›r.
Yoldaki üzerindeki engellerden veya tümseklerden
geçerken arac›n›z›n alt› hasar görebilir.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fLastik Patlad›¤›ndadPatlak Lasti¤in De¤iﬂtirilmesi

I Patlak Lasti¤i De¤iﬂtirme Haz›rl›klar›

1 Patlak Lasti¤in De¤iﬂtirilmesi
D‹KKAT

1. Bagaj zemini kapa¤›n› aç›n›z.

Düzgün çal›ﬂmayan krikoyu kullanmay›n›z. Yetkili
servisi veya profesyonel bir çekici ça¤›r›n›z.
Alet çantas›n›n ﬂekli modele göre de¤iﬂir.
Römork çekiyorsan›z kompakt stepne kullanmay›n›z*.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

Alet Çantas›

2. Alet çantas›n› bagajdan ç›kar›n›z. Krikoyu ve
bijon anahtar›n› alet çantas›ndan ç›kar›n›z.
3. Kelebek c›vatay› sökünüz ve ara parçay›
ç›kar›n›z. Daha sonra stepneyi ç›kar›n›z.

Stepne

4. De¤iﬂtirece¤iniz lasti¤in çapraz›ndaki lasti¤in
ön ve arkas›na takoz veya taﬂ koyunuz.

Takozlar
De¤iﬂtirilecek lastik

388

* Tüm modellerde bulunmuyor
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5. Araç gövdesinin alt›na, de¤iﬂtirilecek lasti¤in
yak›n›na stepneyi yerleﬂtiriniz (jant taraf›
yukar›da).

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

6. Bijon anahtar›yla her bijon c›vatas›n› yaklaﬂ›k
bir tur gevﬂetiniz.

Devam ediyor
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fLastik Patlad›¤›ndadPatlak Lasti¤in De¤iﬂtirilmesi

1 Krikonun Yerleﬂtirilmesi

I Krikonun Yerleﬂtirilmesi

! UYARI

1. Krikoyu kriko noktas›n›n alt›na, de¤iﬂtirilecek
lasti¤in en yak›n›na yerleﬂtiriniz.

Araç krikonun üzerinden kolayl›kla kayarak
alt›ndaki kiﬂinin yaralanmas›na neden olabilir.
Lasti¤in de¤iﬂtirilmesiyle ilgili talimatlara harfiyen
uyunuz ve kriko ile desteklenmiﬂ arac›n alt›na hiç
kimsenin girmemesine dikkat ediniz.
Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

D‹KKAT

2. Krikonun üst k›sm› kriko kald›rma noktas›na
temas edene kadar kriko sap›n› saat
yönünde döndürünüz.
u Kriko plakas›n›n kriko t›rna¤›na
dayand›¤›na dikkat ediniz.

Arac›n›zdaki krikoyu kullan›n›z. Bu krikoyla baﬂka bir
arac› kald›rmaya kalk›ﬂ›rsan›z veya arac›n›z› baﬂka bir
krikoyla kald›rmaya çal›ﬂ›rsan›z, arac›n›z veya kriko
zarar görebilir.
Avrupa ve Türkiye modelleri

Arac›n›zla birlikte verilen krikonun üzerinde aﬂa¤›daki
etiket bulunur.

1. Kullan›m K›lavuzuna bak›n›z.
2. Asla krikoyla desteklemiﬂ bir arac›n alt›na girmeyiniz.
3. Krikoyu sa¤lam bir noktan›n alt›na yerleﬂtiriniz.
2 Teknik Özellikler S.413, 416
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3. Kriko sap›n› kullanarak lastik yerden
kalk›ncaya kadar arac› kald›r›n›z.

1 Krikonun Yerleﬂtirilmesi
‹çinde insan veya bagaj bulunan bir arac› krikoyla
kald›rmay›n›z.
Arac›n›zdaki krikoyu kullan›n›z.
Di¤er krikolar a¤›rl›¤› (“yükü”) kald›rmayabilir veya
ﬂekilleri uygun olmayabilir.

Kriko
Kolu Sap›

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

Krikoyu güvenli bir ﬂekilde kullanabilmek için aﬂa¤›daki
talimatlar izlenmelidir.
G Motor çal›ﬂ›yorken kullanmay›n›z.
G Sadece zeminin sert ve düz oldu¤u yerlerde
kullan›n›z.
G Sadece kriko noktalar›nda kullan›n›z.
G Krikoyu kullan›rken araca binmeyiniz.
G Krikonun alt›na veya üstüne herhangi bir nesne
yerleﬂtirmeyiniz.

Kriko Sap› Olarak
Kullan›lan Bijon Anahtar›

Devam ediyor
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I Patlak Lasti¤in De¤iﬂtirilmesi
Alüminyum jantl› modeller

1 Patlak Lasti¤in De¤iﬂtirilmesi
Aya¤›n›z› veya bir boruyu kullanmak suretiyle ekstra
tork uygulayarak bijonlar› fazla s›kmay›n›z.

1. Bijonlar› ve patlak lasti¤i sökünüz.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

Jant kapakl› modeller

Jant
Kapa¤›

1. Bijonlar›, jant kapa¤›n› ve patlak lasti¤i
sökünüz.

Alüminyum jantl› modeller

Jant kapa¤›n› tornavida veya baﬂka bir aletle zorlayarak
ç›karmaya çal›ﬂmay›n›z.
Jant kapa¤›, bijonlar sökülmeden ç›kart›lamaz.
Büyük stepneli modeller

Jant kapa¤› üzerindeki subap iﬂaretini jant üzerindeki
lastik subab› ile hizalayarak jant kapa¤›n› tak›n›z.

Tüm modeller

Jant
Kapa¤›

2. Jant›n montaj yüzeylerini temiz bir bezle
siliniz.
3. Stepneyi tak›n›z.
4. Bijonlar›, montaj deliklerinin çevresindeki
kenarlara temas edinceye ve dönmeyi
durduruncaya kadar s›k›n›z.
Subap ‹ﬂareti
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5. Arac› yere indiriniz ve krikoyu ç›kar›n›z.
Bijonlar› ﬂekilde belirtilen s›rayla s›k›n›z.
Bijonlar› s›rayla 2-3 kez s›k›n›z.
Bijon s›kma torku:
108 N.m (11 kgf.m, 80 lbf.ft)

Kelebek
C›vata
Ara Parça

Normal
lastik için

Alüminyum jantl› modeller

1. Orta kapa¤› sökünüz.
Tüm modeller

Kompakt stepne için

2. Patlak lasti¤i yüzü aﬂa¤› bakacak ﬂekilde
stepne yuvas›na koyunuz.
3. Ara parçay› kelebek c›vatadan ay›r›n›z ve
ﬂekilde gösterildi¤i gibi ters çevirip tekrar
c›vataya tak›n›z. Patlak lasti¤i kelebek c›vata
ile sabitleyiniz.
4. Krikoyu ve bijon anahtar›n› alet çantas›na
yerleﬂtiriniz. Çantay› da bagajda saklay›n›z.

! UYARI
Araç içerisinde güvenli ﬂekilde yerleﬂtirilmemiﬂ
olan eﬂyalar kaza s›ras›nda yerinden f›rlayarak
araç içindekilerin ciddi ﬂekilde yaralanmas›na
neden olabilir.
Yola ç›kmadan önce jant›, krikoyu ve aletlerinizi
güvenli bir ﬂekilde yerleﬂtiriniz.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

1 Patlak Lasti¤in Saklanmas›

I Patlak Lasti¤in Saklanmas›
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Motor Çal›ﬂmazsa
Motorun Kontrol Edilmesi
1 Motorun Kontrol Edilmesi

E¤er motor çal›ﬂmazsa marﬂ motorunu kontrol ediniz.

Marﬂ motorunun durumu

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

Marﬂ motoru dönmüyor veya
yavaﬂ dönüyor.
Akü bitmiﬂ olabilir. Sa¤daki
maddelerin her birini kontrol ediniz
ve gerekti¤i ﬂekilde iﬂlem yap›n›z.

E¤er arac› hemen çal›ﬂt›rman›z gerekiyorsa, akü
takviyesiyle çal›ﬂt›r›n›z.
2 Akü Takviyesiyle Çal›ﬂt›rma S.397

Kontrol listesi
i-Çok amaçl› bilgi ekran›ndaki mesaj› kontrol ediniz.
G TO START, HOLD REMOTE NEAR START BUTTON (ÇALIﬁTIRMAK ‹Ç‹N UZAKTAN KUMANDAYI
MARﬁ DÜ⁄MES‹NE YAKIN TUTUNUZ) mesaj› görünüyorsa,
2 Uzaktan Kumandan›n Pili Zay›fsa S.395

u Uzaktan kumandan›n çal›ﬂt›rma mesafesi içerisinde oldu¤undan emin olunuz.
2 MOTOR MARﬁ/STOP Dü¤mesi Çal›ﬂma Aral›¤› S.150

‹ç lamban›n parlakl›¤›n› kontrol ediniz.
‹ç lambalar› yak›n›z ve parlakl›klar›n› kontrol ediniz.
G ‹ç lambalar sönük yan›yorsa veya hiç yanm›yorsa
2 Akü S.371
G

Marﬂ motoru normal dönüyor
ancak, motor çal›ﬂm›yor.
Sigorta ile ilgili bir sorun olabilir.
Sa¤daki maddelerin her birini kontrol
ediniz ve gerekti¤i ﬂekilde iﬂlem
yap›n›z.

‹ç lambalar düzgün yan›yorsa 2 Sigortalar S.406

Motor çal›ﬂt›rma prosedürüne göz at›n›z.
Talimatlar›n› izleyiniz ve motoru yeniden çal›ﬂt›rmay› deneyiniz. 2 Motorun Çal›ﬂt›r›lmas› S.264, 267
‹mmobilizer sistemi gösterge lambas›n› kontrol ediniz.
‹mmobilizer sistemi gösterge lambas› yan›p sönerken motor çal›ﬂt›r›lamaz.
2 ‹mmobilizer Sistemi S. 144

Yak›t seviyesini kontrol ediniz.
Depoda yeterince yak›t olmamal›d›r. 2 Yak›t Göstergesi S.106
Sigortay› kontrol ediniz.
Tüm sigortalar› kontrol ediniz veya arac› servise kontrol ettiriniz.
2 Sigortalar›n Kontrol Edilmesi ve De¤iﬂtirilmesi S.408

Sorun devam ederse:
2 Arac›n Çekilmesi S.409

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
394
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fMotor Çal›ﬂmazsa dUzaktan Kumandan›n Pili Zay›fsa
Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller

Uzaktan Kumandan›n Pili Zay›fsa
Sesli uyar› duyuluyorsa, i-çok amaçl› bilgi ekran›nda TO START, HOLD REMOTE NEAR
START BUTTON (ÇALIﬁTIRMAK ‹Ç‹N UZAKTAN KUMANDAYI MARﬁ DÜ⁄MES‹NE
YAKIN TUTUNUZ) mesaj› görünüyorsa, MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesi üzerindeki
gösterge ›ﬂ›¤› yan›p sönüyorsa ve motor çal›ﬂm›yorsa, motoru aﬂa¤›daki ﬂekilde
çal›ﬂt›r›n›z.

2. Fren pedal›na (otomatik ﬂanz›man) veya
debriyaj pedal›na (düz ﬂanz›man) bas›n›z ve
sesli uyar› duyulduktan ve gösterge ›ﬂ›¤›
yan›p sönme konumundan sürekli yanma
konumuna de¤iﬂtikten sonra 10 saniye içinde
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine bas›n›z.
u Pedala basmazsan›z, ACCESSORY
(AKSESUAR) moduna geçilecektir.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

1. Gösterge ›ﬂ›¤› yan›p sönerken uzaktan
kumandadaki H logosu ile birlikte MOTOR
MARﬁ/STOP dü¤mesinin ortas›na bas›n›z.
Uzaktan kumandadaki dü¤meler size do¤ru
bakmal›d›r.
u Gösterge ›ﬂ›¤› yaklaﬂ›k 30 saniye yan›p
söner.
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Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller

Acil Durumda Motorun Durdurulmas›
E¤er MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine basarak motoru durduramazsan›z, aﬂa¤›daki
iﬂlemlerden birisini yap›n›z:
G MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine 3 saniye kadar bas›n›z.
G MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine 3 defa iyice bas›n›z.
Direksiyon kilitlenmeyecektir.
Otomatik ﬂanz›manl› modeller

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

396

Güç modu, vites kolu ( (P konumuna al›nd›¤›nda VEHICLE OFF (ARAÇ KAPALI) ve (P
d›ﬂ›ndaki bir konuma al›nd›¤›nda ise ACCESSORY (AKSESUAR) konumuna de¤iﬂir.
Düz ﬂanz›manl› modeller

Güç modu VEHICLE OFF (ARAÇ KAPALI) konumuna de¤iﬂir.

1 Acil Durumda Motorun Durdurulmas›
Motorun stop edilmesi çok gerekmedikçe sürüﬂ
esnas›nda dü¤meye basmay›n›z.
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Akü Takviyesi ile Çal›ﬂt›rma

1 Akü Takviyesi ile Çal›ﬂt›rma

I Akü Takviyesi ile Çal›ﬂt›rma ‹ﬂlemi
Müzik sistemi ve lambalar gibi elektrikle çal›ﬂan aksesuarlar› kapat›n›z. Motoru stop
ediniz ve daha sonra bagaj› aç›n›z.

Takviye Akü

4. ‹kinci takviye kablosunun di¤er ucunu
gösterildi¤i gibi motor montaj c›vatas›na
ba¤lay›n›z.
Bu takviye kablosunu baﬂka bir parçaya
ba¤lamay›n›z.
5. E¤er takviye yapacak akü baﬂka bir araçtaysa, bu arac›n motorunu çal›ﬂt›r›n›z ve
devrini yavaﬂça art›r›n›z.
6. Arac›n›z› çal›ﬂt›rmay› deneyiniz. E¤er marﬂ
motoru hala yavaﬂ dönüyorsa, takviye
kablolar›n›n metallere iyice temas etti¤inden
emin olunuz.

Do¤ru yöntemi takip etmezseniz, akü patlayarak
etraftakilerin ciddi ﬂekilde yaralanmalar›na neden
olabilir.
Her tür k›v›lc›m, alev ve sigara benzeri
malzemeleri aküden uzak tutunuz.
D‹KKAT

E¤er akü aﬂ›r› so¤uk bir yerde tutulursa, içindeki
elektrolit donabilir. Donmuﬂ aküyle takviye ederek
motoru çal›ﬂt›rmaya çal›ﬂmak akünün patlamas›na yol
açabilir.
Takviye kablolar›n›n klipslerini, motor titredi¤inde
ayr›lmayacak ﬂekilde sabitleyiniz. Takviye kablolar›n›
ba¤larken veya ay›r›rken kablolar›n dü¤ümlenmemesine
veya kablo uçlar›n›n birbirine temas etmemesine dikkat
ediniz.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

1. Birinci takviye kablosunu arac›n›z›n
aküsünün + kutbuna ba¤lay›n›z.
2. Birinci takviye kablosunun di¤er ucunu
takviye yapacak aküdeki + kutbuna
ba¤lay›n›z.
u Yaln›z 12-volt takviye akü kullan›n›z.
3. ‹kinci takviye kablosunu takviye yapacak
akünün - kutbuna ba¤lay›n›z.

! UYARI

So¤uk havalarda akünün performans› düﬂebilir ve
motorun çal›ﬂt›r›lmas›n› engelleyebilir.

Devam ediyor
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I Motor Çal›ﬂt›r›ld›ktan Sonra Yap›lacaklar
Arac›n›z›n motoru çal›ﬂt›r›ld›ktan sonra takviye kablolar›n› aﬂa¤›daki s›rayla sökünüz.
1.
2.
3.
4.

Takviye
Takviye
Takviye
Takviye

kablosunu arac›n›z›n ﬂasisinden ay›r›n›z.
kablosunun di¤er ucunu takviye yapacak akünün - kutbundan ay›r›n›z.
kablosunu arac›n›z›n aküsünün + kutbundan ay›r›n›z.
kablosunun di¤er ucunu takviye yapacak akünün + kutbundan ay›r›n›z.

Arac›n›z› bir servis istasyonunda veya yetkili serviste kontrol ettiriniz.
Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü
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Vites Kolu Hareket Etmiyorsa

Otomatik ﬂanz›manl› modeller

E¤er vites kolunu (P konumundan ç›karam›yorsan›z aﬂa¤›daki iﬂlemi takip ediniz.

I Kilidin Çözülmesi
1. El frenini çekiniz.
Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip olmayan modeller

2. Kontak anahtar›n› kontaktan ç›kar›n›z.
Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller

Kapak

Tüm modeller

3. Küçük uçlu tornavidan›n ucuna bez sar›n›z
ve vites kilidi açma yuvas› kapa¤›n› ç›kar›n›z.
u Düz uçlu tornavidan›n ucunu yuvaya
yerleﬂtiriniz ve ﬂekilde gösterildi¤i gibi
ç›kar›n›z.

Açma
Dü¤mesi

Vites Kilidi
Açma Yuvas›

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

Yuva

2. Dahili anahtar› uzaktan kumandadan
ç›kar›n›z.

4. Anahtar› vites kilidi açma yuvas›na
yerleﬂtiriniz.
5. Anahtar› iterken vites kolu açma dü¤mesine
bas›n›z ve vites kolunu (N konumuna
al›n›z.
u ﬁimdi kilit aç›lm›ﬂt›r. Vites kolunu en k›sa
zamanda bir servise kontrol ettiriniz.
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Hararet
Motorun Hararet Yapmas› Durumunda Yap›lacaklar
Hararetin belirtileri aﬂa¤›daki gibidir:
G Hararet ikaz lambas› yanar veya motor aniden güçten düﬂer.
G Motor bölmesinden buhar ç›kar.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

400

I Yap›lacak ilk iﬂlem
1. Arac› hemen güvenli bir yerde durdurunuz.
2. Tüm aksesuarlar› kapat›n›z ve dörtlü flaﬂörleri yak›n›z.
u Buhar veya su püskürmesi yok: Motoru çal›ﬂ›r durumda tutunuz ve kaputu
aç›n›z.
u Buhar veya su püskürmesi var: Motoru stop ediniz ve buhar ve püskürme
kaybolana kadar bekleyiniz. Daha sonra, kaputu aç›n›z.

1 Motorun Hararet Yapmas› Durumunda Yap›lacaklar

! UYARI
Hararet yapm›ﬂ motordan ç›kan buhar ve f›ﬂk›ran
su ciddi yanmalara neden olabilir.
E¤er buhar ç›k›yorsa, kaputu açmay›n›z.
D‹KKAT

Hararet ikaz lambas› yanarken arac› sürmeye devam
etme motora ciddi hasar verebilir.
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I Yap›lacak sonraki iﬂlem
MAX

Yedek
depo

1. So¤utma fan›n›n çal›ﬂt›¤›n› kontrol ediniz ve
hararet ikaz lambas› yand›¤›nda motoru stop
ediniz.
u So¤utma fan› çal›ﬂm›yorsa motoru derhal
stop ediniz.
2. Motor so¤uduktan sonra, so¤utma suyu
seviyesini kontrol ediniz ve so¤utma sistemi
parçalar›nda kaçak kontrolü yap›n›z.
u E¤er yedek depodaki so¤utma suyu
seviyesi düﬂük ise, MAX iﬂaretine
gelene kadar so¤utma suyu ekleyiniz.
u E¤er yedek depoda so¤utma suyu yoksa,
radyatörün so¤uk olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz. Radyatör kapa¤›n› kal›n bir bezle
sar›n›z ve kapa¤› aç›n›z. Gerekirse,
doldurma bo¤az›n›n taban›na kadar
so¤utma suyu doldurunuz.

I Yap›lacak son iﬂlem
Motor yeterince so¤uduktan sonra yeniden çal›ﬂt›r›n›z ve hararet ikaz lambas›n› kontrol
ediniz.
E¤er lamba sönmüﬂse, arac› kullanabilirsiniz. E¤er yan›yorsa, tamir için yetkili servise
baﬂvurunuz.

! UYARI
Motor s›cakken radyatör kapa¤›n›n ç›kar›lmas›
so¤utma suyunun f›ﬂk›rmas›na ve ciddi ﬂekilde
yanman›za sebep olabilir.
Radyatör kapa¤›n› açmadan önce mutlaka
motorun ve radyatörün so¤umas›n› bekleyiniz.
So¤utma suyu kaça¤› varsa, tamir için yetkili servise
baﬂvurunuz.
Suyu sadece acil/geçici bir önlem olarak kullan›n›z.
Sistemi en k›sa zamanda yetkili serviste uygun antifrizle
y›kay›n›z.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

MIN

1 Motorun Hararet Yapmas› Durumunda Yap›lacaklar

401

08

12/7/12

3:14 PM

Page 402

Uyar› Lambas› Yan›yor/Yan›p Sönüyorsa
Düﬂük Ya¤ Seviyesi Uyar› Lambas› Yan›yorsa
I Uyar› lambas›n›n yanmas›n›n sebepleri
Motor ya¤› bas›nc› düﬂük oldu¤unda yanar.
I Uyar› lambas› yanar yanmaz yap›lacaklar
1. Arac› hemen güvenli bir yere park ediniz.
2. Gerekirse, dörtlü flaﬂörleri yak›n›z.
I Araç park edildikten sonra yap›lacaklar
1. Motoru durdurunuz ve yaklaﬂ›k bir dakika boyunca bekleyiniz.
2. Kaputu aç›n›z ve ya¤ seviyesini kontrol ediniz.

1 Düﬂük Ya¤ Seviyesi Uyar› Lambas› Yan›yorsa
D‹KKAT

Motoru düﬂük ya¤ bas›nc›yla çal›ﬂt›rmak, an›nda ciddi
bir mekanik ar›zaya yol açabilir.

2 Ya¤ Kontrolü S. 377

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

402

3. Motoru çal›ﬂt›rarak ya¤ bas›nc› lambas›n› kontrol ediniz.
u Lamba sönerse: Arac› tekrar sürmeye baﬂlay›n›z.
u Lamba 10 saniye içinde sönmezse: Motoru durdurunuz ve tamir için
hemen yetkili servise baﬂvurunuz.

ﬁarj Sistemi Uyar› Lambas› Yan›yorsa
I Uyar› lambas›n›n yanmas›n›n sebepleri
Akü ﬂarj olmuyorsa yanar.
I Uyar› lambas› yand›¤› zaman yap›lacaklar
Is›tma ve so¤utma sistemini*/klima kontrol sistemini*, arka rezistans› ve di¤er
elektrik sistemlerini kapat›n›z ve tamir için hemen yetkili servise baﬂvurunuz.

* Tüm modellerde bulunmuyor

1 ﬁarj Sistemi Uyar› Lambas› Yan›yorsa
E¤er geçici olarak durman›z gerekiyorsa, motoru stop
etmeyiniz. Motorun tekrar çal›ﬂt›r›lmas› aküyü çabuk
boﬂaltabilir.
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Ar›za ‹kaz Lambas› Yan›yor veya Yan›p Sönüyorsa

Fren Sistemi Uyar› Lambas› Yan›yorsa
I Uyar› lambas›n›n yanmas›n›n sebepleri
Fren hidroli¤i düﬂüktür.
G Fren sisteminde bir ar›za vard›r.
I Sürüﬂ esnas›nda uyar› lambas› yand›¤› zaman yap›lacaklar
Pedal bas›nc›n› kontrol etmek için fren pedal›na hafifçe bas›n›z.
G Normal ise, arac› daha sonra ilk durdurdu¤unuzda fren hidrolik seviyesini
kontrol ediniz.
G Seviye uygun de¤ilse, hemen önlem al›n›z. Gerekirse, arac› yavaﬂlatmak
için motor frenini kullanarak vitesi küçültünüz.
G

* Tüm modellerde bulunmuyor

1 Ar›za ‹kaz Lambas› Yan›yor veya Yan›p Sönüyorsa
D‹KKAT

Arac› ar›za ikaz lambas› yan›k olarak sürerseniz, emisyon kontrol sistemi ve motor hasar görebilir.
Motoru yeniden çal›ﬂt›rd›¤›n›zda ar›za ikaz lambas›
tekrar yan›p sönerse, arac›n›z› 50 km/s veya daha
düﬂük bir h›zla en yak›n yetkili servise götürünüz.
Arac›n›z› kontrol ettiriniz.
Kore modelleri

E¤er arac›n›za yak›n zamanda yak›t doldurduysan›z,
yanan lamba gevﬂek veya kaybolmuﬂ yak›t doldurma
kapa¤›ndan kaynaklan›yor olabilir. En ez bir ç›t sesi
duyuncaya kadar kapa¤› s›k›n›z. Kapa¤› s›kmak ikaz
lambas›n›n hemen sönmesini sa¤lamaz; lamba bir kaç
günlük normal sürüﬂten sonra sönebilir.

1 Fren Sistemi Uyar› Lambas› Yan›yorsa
Arac›n›z› derhal tamir ettiriniz.
Arac› düﬂük fren hidroli¤i ile sürmek tehlikelidir. Fren
pedal›nda direnç yoksa, arac› hemen güvenli bir yere
alarak motoru stop ediniz. Gerekirse, vitesi küçültünüz.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

I ‹kaz lambas›n›n yanmas›n›n veya yan›p sönmesinin sebepleri
G Motor emisyon kontrol sistemiyle ilgili bir sorun oldu¤unda veya yak›t
kapa¤› olmad›¤›nda veya gevﬂek* oldu¤unda yanar.
G Motor tekledi¤inde yan›p söner.
I ‹kaz lambas› yand›¤› zaman yap›lacaklar
Yüksek devirlerden kaç›n›n›z ve arac›n›z› derhal yetkili serviste kontrol
ettiriniz.
I ‹kaz lambas› yan›p söndü¤ü zaman yap›lacaklar
Arac›n›z› yan›c› maddelerin olmad›¤› güvenli bir yere park ederek motoru
stop ediniz ve motor so¤uyuncaya kadar en az 10 dakika veya daha uzun
süre bekleyiniz.

E¤er fren sistemi uyar› lambas› ve ABS uyar› lambas›
ayn› anda yanarsa, elektronik fren da¤›t›m sistemi
çal›ﬂmamaktad›r. Bu, ani frenlemede arac›n dengesinin
bozulmas›na yol açabilir.
Arac›n›z› derhal bir serviste kontrol ettiriniz.
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EPS Sistemi Uyar› Lambas› Yan›yorsa
I Uyar› lambas›n›n yanmas›n›n sebepleri
G EPS sisteminde bir sorun oldu¤unda yanar.
G Motor rölantideyken motor devrini art›rmak için gaz pedal›na art arda
basarsan›z uyar› lambas› yanar ve bazen direksiyonun çevrilmesi zorlaﬂ›r.
I Uyar› lambas› yand›¤› zaman yap›lacaklar
Arac› güvenli bir yerde durdurunuz ve motoru yeniden çal›ﬂt›r›n›z.
Uyar› lambas› yan›yor ve yan›k kal›yorsa, arac›n›z› derhal servise kontrol
ettiriniz.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

Lastik Havas› ‹nik Uyar› Sistemi Lambas›* Yan›yor veya
Yan›p Sönüyorsa
I Uyar› lambas›n›n yanmas›n›n/yan›p sönmesinin sebepleri
Lastik hava bas›nc› düﬂük olabilir. Lastik havas› inik uyar› sisteminde bir
problem varsa uyar› lambas› yaklaﬂ›k bir dakika boyunca yan›p söner ve
ard›ndan yan›k kal›r.
I Uyar› lambas› yand›¤› zaman yap›lacaklar
Arac› hemen güvenli bir yerde durdurunuz. Hangi lasti¤in havas›n›n indi¤ini
kontrol ediniz. Patlak bir lastik varsa, kompakt stepne* veya yedek lastikle*
de¤iﬂtiriniz.
2 Lastik Patlarsa S.387

I Uyar› lambas› yan›p söndü¤ü zaman yap›lacaklar
Sistemi en k›sa sürede yetkili serviste kontrol ettiriniz.

404

* Tüm modellerde bulunmuyor

1 EPS Sistemi Uyar› Lambas› Yan›yorsa
D‹KKAT

E¤er direksiyon çok düﬂük bir h›zla çevirirseniz veya
direksiyonu tam sa¤ veya tam sol pozisyonda tutarsan›z
sistem ›s›n›r. Sistem koruma moduna girer ve
performans› s›n›rlan›r. Direksiyonun kullan›m› sertleﬂir.
Sistem so¤uduktan sonra EPS normale döner. Bu
koﬂullar alt›nda sürekli kullanma sisteme zarar verebilir.

1 Lastik Havas› ‹nik Uyar› Sistemi Lambas›* Yan›yor veya
Yan›p Sönüyorsa
Hava bas›nc› çok düﬂük bir lastikle sürüﬂ lasti¤in
›s›nmas›na neden olabilir. Is›nan lastik patlayabilir.
Daima lastiklerinizi belirtilen seviyeye ﬂiﬂiriniz.
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Düﬂük Ya¤ Seviyesi ‹kaz Lambas›* Yan›yorsa
I ‹kaz lambas›n›n yanmas›n›n sebepleri
Motor ya¤› seviyesi düﬂük oldu¤unda yanar.
I ‹kaz lambas› yanar yanmaz yap›lacaklar
1. Arac› hemen güvenli bir yerde durdurunuz.
2. Gerekirse, dörtlü flaﬂörleri yak›n›z.
I Araç park edildikten sonra yap›lacaklar
1. Motoru durdurunuz ve yaklaﬂ›k 3 dakika boyunca bekleyiniz.
2. Kaputu aç›n›z ve ya¤ seviyesini kontrol ediniz.
2 Ya¤ Kontrolü S. 337

1 Düﬂük Ya¤ Seviyesi ‹kaz Lambas›* Yan›yorsa
D‹KKAT

Motoru düﬂük ya¤ seviyesiyle çal›ﬂt›rmak, an›nda ciddi
bir mekanik ar›zaya yol açabilir.
Bu sistem motor ›s›nd›ktan sonra devreye girer. E¤er
d›ﬂ ortam s›cakl›¤› aﬂ›r› düﬂükse, sistemin motor ya¤›
seviyesini alg›lamas› için arac› uzun süre sürmeniz
gerekebilir.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Sigortalar
Sigorta Yerleri
E¤er elektrikli aksesuarlardan birisi
çal›ﬂm›yorsa kontak anahtar›n› LOCK (0 *1
konumuna getiriniz ve yanm›ﬂ bir sigorta olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.

I Korunan devre ve sigorta de¤eri
Korunan Devre
EPS

−
Sigorta yerleri sigorta kutusu kapa¤› üzerinde
gösterilmiﬂtir. ‹lgili sigortay› sigorta numaras›
ve kutu kapa¤› numaras› ile bulunuz.

−

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

Fren hidroli¤i deposunun yak›n›nda bulunur.
Kutuyu açmak için t›rnaklar› bast›r›n›z.

15

FI Yard›mc›

Kontak

16

Ateﬂleme Bobini

Ana Sigorta Kutusu

17

Stop

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Korna

Uzun Far
ST/MG SW*
Arka Rezistans

−

−
Üfleyici
Far Y›kama*
Yard›mc› Fan Motoru

Yedek Sigortalar

Sigorta Maﬂas›

406

* Tüm modellerde bulunmuyor

Ana Fan Motoru

3
4
5
6
7
8

−
−

−
−
Marﬂ Motoru ARIZA TES. ST MG

−
−
−

Ya¤ Seviyesi

Silecek*

Ana Sigorta Kutusu 2

2

−
−

Ana Sigorta

ABS/VSA FSR

I Motor Bölmesi Sigorta Kutusu

−
−

12
13
14

ABS/VSA Motoru

1

Korunan Devre

9
10
11

−
−
−

Ön Sis Lambalar›*

−

−
Dörtlü Flaﬂör

Römork
Sa¤ K›sa Far
IGP
DBW
Sol K›sa Far

−

−
Manyetik Debriyaj
Y›kama
Küçük Lambalar
‹ç Lambalar
Geri vites

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller
kontak anahtar› yerine bir MOTOR
MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
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I ‹ç Sigorta Kutusu

Korunan Devre

Ön gö¤üs alt›nda bulunur.

Sigorta yerleri yan paneldeki etiket üzerinde
gösterilmiﬂtir.
‹lgili sigortay› sigorta numaras› ve etiket
numaras› ile bulunuz.
I Korunan devre ve sigorta de¤eri
Korunan Devre

1
2

−

−
ACG

Kap› Kilidi Motoru 1 (Kilit Aç›k)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

−
−

−

Kap› Kilidi Motoru 2 (Kilitli)

Gündüz Seyir Lambalar›*

33

Kap› Kilidi Motoru 1 (Kilitli)

Aç›l›r Tavan*

34
35
36
37
38
39
40

Küçük Lambalar

Koltuk Is›t›c›lar›*

−
−
−
−

−
−
−
−
ACC

20

ACC Kontak Anahtar› Kilidi

21

Gündüz Seyir Lambalar›*

22

HAC

23

−

24

ABS/VSA

25
26

ACC *

−

Ayd›nlatma

−

−
−
Sol Uzun Far
Sa¤ Uzun Far
Arka Sis Lambas›*

41
42
43

Sa¤ Arka Elektrikli Cam›

44

Ön Yolcu Elektrikli Cam›

45
46

Sol Arka Elektrikli Cam›

Kap› Kilidi
Sürücü Elektrikli Cam›

Silecek*

−

3

SRS

4

Yak›t Pompas›

27

Aksesuar Güç Soketi*/Çakmak*

5

Gösterge Paneli

28

Y›kama*

6

Elektrikli Cam

7

VB SOL*

8

Kap› Kilidi Motoru 2 (Kilit Aç›k)

29
30
31

* Tüm modellerde bulunmuyor

Korunan Devre

32

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

Sigorta Etiketi

9

ODS

−

−
Ak›ll›

407
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fSigortalardSigortalar›n Kontrol Edilmesi ve De¤iﬂtirilmesi

Sigortalar›n Kontrol Edilmesi ve De¤iﬂtirilmesi
1. Kontak anahtar›n› LOCK (0 konumuna
getiriniz. Farlar› ve tüm aksesuarlar›
kapat›n›z.
2. Sigorta kutusu kapa¤›n› aç›n›z.
3. Motor bölmesindeki büyük sigortay› kontrol
ediniz.
u E¤er sigorta atm›ﬂsa, bir y›ld›z tornavida
kullanarak viday› sökünüz ve sigortay›
yenisiyle de¤iﬂtiriniz.
*1

Atm›ﬂ Sigorta

Birleﬂik
Sigorta

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

Sigorta Maﬂas›

4. Motor bölmesindeki ve araç içindeki küçük
sigortalar› kontrol ediniz.
u Atm›ﬂ bir sigorta varsa, sigorta maﬂas›yla
ç›kar›p yenisiyle de¤iﬂtiriniz.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
408

1 Sigortalar›n Kontrol Edilmesi ve De¤iﬂtirilmesi
D‹KKAT

Sigortay› daha yüksek amperli bir sigortayla de¤iﬂtirmek
genellikle elektrik sisteminize zarar verme tehlikesini
artt›r›r.
Sigortay› belirtilen amperli yedek bir sigorta ile
de¤iﬂtiriniz.
‹lgili sigortay› bulmak için tablolar› kullan›n›z ve sigorta
etiketi üzerinde belirtilen amperaj› kontrol ediniz.
2 Sigorta Yerleri S.406
Motor bölmesi sigorta kutusu kapa¤›n›n arka taraf›nda
bir sigorta maﬂas› bulunur.
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Arac›n Çekilmesi

1 Arac›n›z›n Çekilmesi

Arac›n›z›n çekilmesi gerekiyorsa, profesyonel bir çekici ça¤›r›n›z.

D‹KKAT

I Çekici üzerinde taﬂ›ma
Görevli, arac›n›z› bir çekicinin arkas›na yükler.
Honda’n›z için en iyi taﬂ›ma yolu budur.

Arac› tamponlar›ndan kald›rmaya ya da çekmeye
çal›ﬂmak ciddi hasara neden olur. Tamponlar arac›n
a¤›rl›¤›n› taﬂ›yacak ﬂekilde tasarlanmam›ﬂt›r.

I Tekerlek kald›rma teçhizat›
Çekici araç tekerleklerin alt›na girerek kald›ran iki adet kola sahiptir. Arka lastikler yerde
kal›r. Bu ﬂekilde Honda’n›z› çekmek makul olabilir.

Arac›n›z› asla yaln›zca bir halat ya da zincir kullanarak
çekmeyiniz.
Halat veya zincirler yana sallanaca¤› veya kopabilece¤i
için bu çok tehlikelidir.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

Devam ediyor

409
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fArac›n›z›n Çekilmesid

I E¤er arac›n›z›n ön tekerlekleri yerdeyken çekilmesi gerekiyorsa:
Otomatik ﬂanz›manl› modeller

Çekme Kancas›

1. ﬁanz›man hidroli¤i seviyesini kontrol ediniz.

1 E¤er arac›n›z›n ön tekerlekleri yerdeyken çekilmesi
gerekiyorsa:
Bu iﬂlemi harfiyen uygulayam›yorsan›z, arac›n›z› ön
tekerlekler yerde iken çekmeyiniz.

2 Otomatik ﬁanz›man Hidroli¤i S.341
Tüm modeller

2. Çekme aparat›n› çekme kancas›na
ba¤lay›n›z.

Beklenmedik Sorunlar›n Çözümü

Düz ﬂanz›manl› modeller

1. Motoru çal›ﬂt›r›n›z.
u E¤er motoru çal›ﬂt›rmak zor ise, kontak anahtar›n› ACCESSORY (q *1 veya
ON (w *1 konumuna al›n›z.
Otomatik ﬂanz›manl› modeller

4. Fren pedal›na bas›n›z.
5. Vitesi önce (D , 5 saniye bekleyip (N konumuna al›n›z.
6. El frenini indiriniz.
Düz ﬂanz›manl› modeller

4. Vitesi (N konumuna al›n›z.
5. El frenini indiriniz.

*1: Anahtars›z giriﬂ sistemine sahip modeller kontak anahtar› yerine bir
MOTOR MARﬁ/STOP dü¤mesine sahiptir.
410

E¤er motoru çal›ﬂt›ram›yorsan›z, araç çekilirken
aﬂa¤›daki durumlarla karﬂ›laﬂabilirsiniz.
G Fren sistemi güç deste¤i kayboldu¤undan frenleme
zorlaﬂabilir.
G Hidrolik direksiyon devreden ç›kt›¤›nda direksiyon
a¤›rlaﬂ›r.

G

Kontak anahtar›n› LOCK
direksiyonu kilitler.

(0 *1 konumuna almak

Uzun bir yokuﬂu inme frenlerin ›s›nmas›na yola açar.
Bu durum, frenlerin düzgün çal›ﬂmas›n› engelleyebilir.
Arac›n bir yokuﬂta çekilmesi gerekirse, profesyonel bir
çekici ça¤›r›n›z.
Arac›n›z›n ön tekerlekleri yerdeyken 80 km/saatin
üzerine ç›k›lmamas› ve h›z›n 55 km/saat alt›nda
tutulmas› en iyisidir.
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Bilgi
Bu bölüm arac›n›z›n teknik özelliklerini, kimlik numaralar›n›n yerlerini ve yasalar›n gerektirdi¤i di¤er bilgileri içerir.

Teknik Özellikler .............................................412
Kimlik Numaralar›...........................................418
Araç Kimlik Numaras› (VIN).........................418
Motor ve ﬁanz›man Numaras›.....................418
Radyo Dalgalar› Yayan Cihazlar* ..................419
EC Uygunluk Beyan› ‹çeri¤inin
Ana Hatlar›*...................................................422

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Teknik Özellikler
I Motorun Teknik Özellikleri
■

1.6 lt motor modelleri

I
■ Arac›n Teknik Özellikleri
Model
MT
Boﬂ A¤›rl›k

AT
‹zin verilen
maksimum
a¤›rl›k

MT

‹zin verilen
maksimum aks
a¤›rl›¤›*2

MT

AT

AT

Honda Civic
1,204-1,213 kg (2,654-2,674 lbs)*1
1,210-1,237 kg (2,668-2,727 lbs)*2
1,231-1,273 kg (2,714-2,806 lbs)*1
1,226-1,264 kg (2,703-2,787 lbs)*2
1,640 kg (3,616 lbs)*1
1,670 kg (3,682 lbs)*2
1,690 kg (3,726 lbs)*1
1,700 kg (3,748 lbs)*2
Ön
Front 880 kg (1,940 lbs)
Arka
Rear 820 kg (1,808 lbs)
Ön
Front 910 kg (2,006 lbs)
Arka
Rear 820 kg (1,808 lbs)

*1: Orta Do¤u modelleri
*2: Avrupa ve Türkiye modelleri

Tip
Çap x Strok
Silindir hacmi
S›k›ﬂt›rma oran›
Maks. Güç*1
Maks. Tork*1
Maks. H›z*1
Bujiler

Su so¤utmal›, 4 zamanl› SOHC
i-VTEC s›ral›, 4 silindirli benzinli motor

81 x 77.5 mm (3.19 x 3.05 in)
1,598 cm3 (98 cu-in)
10.6 : 1
92 kw (125 ps)/6,500 rpm
151 N·m (15.4 kgf·m)/4,300 rpm
MT
198 km/h
AT
195 km/h
SILZKR7C11S
NGK
*2
SILZKR7C11DS*2

Park Lambalar›*1

35 W (D4S)*1
55 W (H11)
60 W (HB3)
55 W (H11)
21 W (Sar›)
21/5 W
5W

Yan Sinyal Lambalar›
(Kap› Aynalar› üzerinde)*1

LED

Yan Sinyal Lambalar›
(Ön Çamurluk üzerinde)*1

5 W (Sar›)
(Amber)

Fren Lambas›/Arka Lambalar

Farlar (K›sa Far)
Farlar (Uzun Far)
Ön Sis Lambalar›*1
Ön Sinyal Lambalar›
Gündüz Seyir Lambalar›*1

91 ya da daha yüksek oktanl›
kurﬂunsuz benzin

Üçüncü Fren Lambas›

95 ya da daha yüksek oktanl›
kurﬂunsuz benzin*1

Bagaj Bölmesi Lambas›

21/5 W
(Sar›)
21 W (Amber)
21 W
21 W
21 W
5W
5W

‹ç Lambalar
Harita Lambalar›
Tavan Lambas›
Torpido Gözü Lambas›*1
Kap› Lambalar›*1
Makyaj Aynalar›*1

8W
8W
3.4 W
3.4 W
2W

*1: Orta Do¤u modelleri
*2: LPG’li modeller

Arka Sinyal Lambalar›
Geri Vites Lambalar›

I Yak›t
Yak›t:
Tipi
Depo Kapasitesi

Arka Sis Lambas›*1

50 ℓ

*1: Avrupa ve Türkiye modelleri

I Akü
Kapasitesi/Tipi

36AH(5)/47AH(20)

Bilgi

I Cam Suyu
Depo Kapasitesi

412

I
■ Lambalar

4.85 ℓ

Arka Plaka Lambalar›

*1:Tüm
Not available
on all
models
*1:
modellerde
bulunmuyor
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fTeknik Özelliklerd

I Fren/Debriyaj Hidroli¤i
Belirtilen

I Motor Ya¤›

Orijinal Honda Motor Ya¤›
ACEA A3/B3, A5/B5 veya daha yüksek
dereceli 0W-20, 0W-30, 5W-30

I ﬁanz›man Ya¤›
Belirtilen*1

Honda ATF DW-1
(otomatik ﬂanz›man
ya¤›)

Belirtilen*2

Honda Düz
ﬁanz›man Ya¤›

I Lastik
Servis hat›rlatma sistemi bulunan
modeller

DOT3 veya DOT4 Fren Hidroli¤i

2.4 ℓ (De¤iﬂim)
1.4 ℓ (De¤iﬂim)

Servis hat›rlatma sistemi
bulunmayan Avrupa modelleri
Tavsiye Edilen

*1: Otomatik ﬂanz›manl› modeller
*2: Düz ﬂanz›manl› modeller

Orijinal Honda Motor Ya¤›
ACEA A1/B1, A3/B3, A5/B5 veya daha
yüksek dereceli 0W-20, 0W-30, 5W-30

Di¤er modeller
Orijinal Honda Motor Ya¤›
API servis s›n›f› SM veya daha yüksek
dereceli 0W-30, 0W-40, 5W-30,
5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40

Kapasite

Normal
Kompakt
Stepne*1

Jant Ebat›

Ebat
Bas›nç

Normal
1

Kompakt Stepne*

*1: Kompakt stepneli araç

I Kriko
Tip

Honda Type-A*1

*1: Avrupa modelleri

De¤iﬂim,
filtre dahil

3.7 ℓ

I Direksiyon
Tip

Honda Her Mevsim Antifriz/So¤utma Suyu Tip 2

Oran

50/50, distile su ile

Kapasite

5.59 lt (de¤iﬂim, yedek depoda kalan
0.475 lt dahil)

15 x 6J
16 x 6 1/2J
15 x 4T

Lastik ebat› ve bas›nç bilgisi için sürücü kap› pervaz›nda
bulunan etikete bak›n›z.

3.5 ℓ

Belirtilen

420 (4.2 [60])

kPa (kgf/cm2[psi])

De¤iﬂim

I Motor So¤utma Suyu

195/65R15 91H
205/55R16 91V
T135/80D15 99M

Ebat

Kremayer ve pinyon, elektrik ve hidrolik takviyeli

I Fren
Tip

Hidrolik
Hava so¤utmal› disk

Arka

Yekpare disk

El freni

Mekanik

Bilgi

Ön

Devam ediyor
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I Boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Dingil mesafesi
Ön
Tekerlek aç›kl›¤›
Arka

4,528 mm (178.3 in)*1
4,545 mm (178.9 in)*2
1,755 mm (69.1 in)
1,451 mm (57.1 in)*1
1,435 mm (56.5 in)*2
2,668 mm (105 in)*1
2,675 mm (105.3 in)*2
1,492 mm (58.7 in)*1
1,505 mm (59.3 in)*2
1,516 mm (59.7 in)*1
1,530 mm (60.2 in)*2

I Römork kancas›n›n montaj
noktas›/arka ç›k›nt›s›

(1)
(2)

No. Boyutlar

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

657 mm (25.9 in)
372 mm (14.7 in)
358 mm (14.1 in)
994 mm (39.1 in)
1,021 mm (40.2 in)

I Maks. Çekme A¤›rl›¤› (AB)

(3)

Avrupa ve Türkiye modelleri

Frenli römork

*1: Orta Do¤u modelleri
*2: Avrupa ve Türkiye modelleri

(4)
Frensiz
römork

(5)

414

Otomatik ﬁanz›manl›
Modeller
Düz ﬁanz›manl›
Modeller
Otomatik ﬁanz›manl›
Modeller

Römork kancas› üzerine binmesine
müsaade edilen azami dikey a¤›rl›k

Bilgi

NOT:
1.
2.

Düz ﬁanz›manl›
Modeller

iﬂaretleri römork kancas› tespit noktalar›n› gösterir.
iﬂareti römork kancas› ba¤lant› noktas›n› gösterir.

1,200 kg (2,646 Ibs)
1,200 kg (2,646 Ibs)
1,000 kg (2,205 Ibs)
1,000 kg (2,205 Ibs)
500 kg (1,102 Ibs)
500 kg (1,102 Ibs)
500 kg (1,102 Ibs)
500 kg (1,102 Ibs)
70 kg (154 Ibs)
50
(110 Ibs)
Ibs)
70 kg
kg (154
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fTeknik Özelliklerd

I Motorun Teknik Özellikleri

1.8 lt motor modelleri

I Arac›n Teknik Özellikleri
Model
MT
Boﬂ A¤›rl›k

AT

‹zin verilen
maksimum
a¤›rl›k

‹zin verilen
maksimum aks
a¤›rl›¤›*4

MT
AT
MT
AT

Honda Civic
1,206-1,248 kg (2,659-2,751 lbs)*1
1,258 kg (2,773 lbs)*2
1,210-1,245 kg (2,668-2,745 lbs)*4
1,231-1,273 kg (2,714-2,806 lbs)*1
1,260-1,320 kg (2,778-2,910 lbs)*2
1,305-1,330 kg (2,877-2,932 lbs)*3
1,213-1,270 kg (2,674-2,800 lbs)*4
1,640 kg (3,616 lbs)*1, *2
1,680 kg (3,704 lbs)*4
1,690 kg (3,704 lbs)*1
1,730 kg (3,814 lbs)*3
1,700 kg (3,748 lbs)*2, *4
Ön 890 kg (1,962 lbs)
Front
Arka 820 kg (1,808 lbs)
Rear
Ön 920 kg (2,028 lbs)
Front
Arka 820 kg (1,808 lbs)
Rear

*1: Avrupa ve Ürdün modelleri
*2: M›s›r ve Ürdün modelleri hariç Orta Do¤u modelleri
*3: Kore modelleri
*4: Avrupa ve Türkiye modelleri

Tip
Çap x Strok
Silindir hacmi
S›k›ﬂt›rma oran›
Maks. Güç*2
Maks. Tork*2
Maks. H›z*2

Bujiler

Su so¤utmal›, 4 zamanl› SOHC
i-VTEC s›ral›, 4 silindirli benzinli motor

81 x 87.3 mm (3.19 x 3.44 in)
1,798 cm3 (110 cu-in)
10.6 : 1
104 kw (141 ps)/6,500 rpm
174 N·m (17.4 kgf·m)/4,300 rpm
MT
200 km/h
AT
200 km/h
SILZKR7C11S
NGK
DILZKR7B11GS*1
DENSO DXU22HCR-D11S*1

I Cam Suyu
Depo Kapasitesi

2.5 ℓ
4.85 ℓ*1
4.5 ℓ*2

*1: Avrupa, Türkiye, M›s›r ve Ürdün modelleri
*2: Rusya modelleri

*1: Kore modelleri
*2: Orta Do¤u modelleri

I Yak›t
Yak›t:
Tipi
Depo Kapasitesi

91 ya da daha yüksek oktanl›
kurﬂunsuz benzin
95 ya da daha yüksek oktanl›
kurﬂunsuz benzin*1

50 ℓ

*1: Avrupa, Türkiye ve Rusya modelleri

I Akü
36AH(5)/45AH(20)*1
36AH(5)/47AH(20)*2
38AH(5)/47AH(20)*3

Bilgi

Kapasitesi/Tipi

*1: M›s›r ve Ürdün modelleri hariç Orta Do¤u modelleri
*2: Avrupa, Türkiye, M›s›r ve Ürdün modelleri
*3: Kore ve Rusya modelleri

Devam ediyor
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I ﬁanz›man Ya¤›

I Lambalar

Park Lambalar›*1

35 W (D4S)*1
55 W (H11)
60 W (HB3)
55 W (H11)
21 W (Sar›)
21/5 W
5W

Yan Sinyal Lambalar›
(Kap› Aynalar› üzerinde)*1

LED

Yan Sinyal Lambalar›
(Ön Çamurluk üzerinde)*1

5 W (Sar›)

Arka Lambalar*1

5W
21/5 W
21 W (Sar›)
LED
21 W
16 W*2
21 W
21 W
5W
5W

Farlar (K›sa Far)
Farlar (Uzun Far)
Ön Sis Lambalar›*1
Ön Sinyal Lambalar›
Gündüz Seyir Lambalar›*1

Fren Lambas›/Arka Lambalar
Arka Sinyal Lambalar›
Arka Yan Sinyal Lambalar›*1
Geri Vites Lambalar›
Arka Sis Lambas›*1
Üçüncü Fren Lambas›
Arka Plaka Lambalar›
Bagaj Bölmesi Lambas›

Belirtilen*1

2.4 ℓ (De¤iﬂim)

Belirtilen*2

Honda Düz
ﬁanz›man Ya¤›

1.4 ℓ (De¤iﬂim)

*1: Otomatik ﬂanz›manl› modeller
*2: Düz ﬂanz›manl› modeller

Tavsiye Edilen

Bilgi

I Fren/Debriyaj Hidroli¤i
Belirtilen

416

DOT3 veya DOT4 Fren Hidroli¤i

Kompakt
Stepne*1

Orijinal Honda Motor Ya¤›
ACEA A3/B3, A5/B5 veya daha yüksek
dereceli 0W-20, 0W-30, 5W-30

Jant Ebat›

Orijinal Honda Motor Ya¤›
ACEA A1/B1, A3/B3, A5/B5 veya daha
yüksek dereceli 0W-20, 0W-30, 5W-30
Orijinal Honda Motor Ya¤› API servis
s›n›f› SM veya daha yüksek dereceli
0W-20, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30

Di¤er modeller
Orijinal Honda Motor Ya¤›
API servis s›n›f› SM veya daha yüksek
dereceli 0W-30, 0W-40, 5W-30,
5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40
De¤iﬂim
Kapasite

De¤iﬂim,
filtre dahil

3.5 ℓ
3.7 ℓ

I Motor So¤utma Suyu
Belirtilen
Oran

Honda Her Mevsim Antifriz/So¤utma Suyu Tip 2
50/50, distile su ile

195/65R15 91H
205/55R16 91V
215/45R17 91W
P205/55R16 89H
P215/45R17 87V
T135/80D15 99M

Ebat

Ebat

Servis hat›rlatma sistemi bulunan
modeller

Kore modelleri

8W
8W
3.4 W
3.4 W
2W

*1: Tüm modellerde bulunmuyor
*2: M›s›r ve Ürdün modelleri hariç Kore, Rusya ve Orta Do¤u
modelleri

Normal

Servis hat›rlatma sistemi
bulunmayan Avrupa modelleri
Rusya modelleri

5.59 lt (de¤iﬂim, yedek depoda kalan
0.475 lt dahil)

I Lastik

I Motor Ya¤›

‹ç Lambalar
Harita Lambalar›
Tavan Lambas›
Torpido Gözü Lambas›*1
Kap› Lambalar›*1
Makyaj Aynalar›*1

Kapasite

Honda ATF DW-1
(otomatik ﬂanz›man
ya¤›)

Bas›nç

420 (4.2 [60])

kPa (kgf/cm2[psi])
Normal
1

Kompakt Stepne*

15 x 6J
16 x 6 1/2J
15 x 4T

Lastik ebat› ve bas›nç bilgisi için sürücü kap› pervaz›nda
bulunan etikete bak›n›z.
*1: Kompakt stepneli araç

I Kriko
Tip

Honda Type-A*1

*1: Avrupa modelleri

I Direksiyon
Tip

Elektrik takviyeli kremayer ve pinyon

I Fren
Tip

Hidrolik

Ön

Hava so¤utmal› disk

Arka

Yekpare disk

El freni

Mekanik
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I Boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Dingil mesafesi

Ön
Tekerlek aç›kl›¤›
Arka

4,528 mm (178.3 in)*1
4,575 mm (180.1 in)*2, *3
4,545 mm (178.9 in)*4
1,755 mm (69.1 in)
1,451 mm (57.1 in)*1
1,435 mm (56.5 in)*2, *3, *4
2,670 mm (105.1 in)*1, *2, *3
2,675 mm (105.3 in)*4
1,492 mm (58.7 in)*1
1,500 mm (59.1 in)*2, *3
1,505 mm (59.3 in)*4
1,516 mm (59.7 in)*1
1,520 mm (59.8 in)*2, *3
1,530 mm (60.2 in)*4

I Römork kancas›n›n montaj
noktas›/arka ç›k›nt›s›

(1)
(2)

No. Boyutlar

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

657 mm (25.9 in)
372 mm (14.7 in)
358 mm (14.1 in)
994 mm (39.1 in)
1,021 mm (40.2 in)

I Maks. Çekme A¤›rl›¤› (AB)

(3)

Avrupa ve Türkiye modelleri

Frenli römork

(4)

*1: M›s›r ve Ürdün modelleri
*2: M›s›r ve Ürdün modelleri hariç Orta Do¤u modelleri
*3: Kore modelleri
*4: Avrupa ve Türkiye modelleri

Frensiz
römork

(5)

Düz ﬁanz›manl›
Modeller
Otomatik ﬁanz›manl›
Modeller
Düz ﬁanz›manl›
Modeller
Otomatik ﬁanz›manl›
Modeller

Römork kancas› üzerine binmesine
müsaade edilen azami dikey a¤›rl›k

1,200 kg (2,646 Ibs)
1,200 kg (2,646 Ibs)
1,000 kg (2,205 Ibs)
1,000 kg (2,205 Ibs)
500 kg (1,102 Ibs)
500 kg (1,102 Ibs)
500 kg (1,102 Ibs)
500 kg (1,102 Ibs)
70 kg (154 Ibs)
50
(110 Ibs)
Ibs)
70 kg (154

Bilgi

NOT:
1.
2.

iﬂaretleri römork kancas› tespit noktalar›n› gösterir.
iﬂareti römork kancas› ba¤lant› noktas›n› gösterir.
Devam ediyor
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Kimlik Numaralar›
Araç Kimlik Numaras› (VIN)
Arac›n›z›n, garanti tescilli ve lisanslama ve sigortalatma için kullan›lan 17 haneli bir kimlik
numaras› (VIN) vard›r. Kimlik numaralar›n›n (VIN) yerleri için aﬂa¤›daki ﬂekle bak›n›z.

Motor ve ﬁanz›man Numaras›
Araç motor numaras› ve ﬂanz›man numaras›n›n yerleri için aﬂa¤›daki ﬂekle bak›n›z.

Araç Kimlik Numaras›

1 Kimlik Numaralar›
Rusya modelleri

Bu etiket aﬂa¤›daki bilgileri içerir.
Örnek:
1 VIN
2 MOTOR NUMARASI
3 Boﬂ veya TÜM ARAÇ T‹P‹ ONAY NUMARASI
4 T‹P‹
5 ‹Z‹N VER‹LEN MAKS‹MUM A⁄IRLIK
6 TOPLAM ÇALIﬁMA A⁄IRLI⁄I
7 ‹Z‹N VER‹LEN MAKS‹MUM AKS A⁄IRLI⁄I (ÖN)
8 ‹Z‹N VER‹LEN MAKS‹MUM AKS A⁄IRLI⁄I (ARKA)

c

e

a
Motor Numaras›

Düz ﬁanz›man Numaras›

f

g

Otomatik ﬁanz›man
Numaras›
Sertifika Etiketi/
Araç Kimlik Numaras›

Bilgi

418
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Radyo Dalgalar› Yayan Cihazlar*

Arac›n›zdaki aﬂa¤›daki ürünler ve sistemler, çal›ﬂt›klar› zaman radyo dalgalar› yayarlar.
Uzaktan
Kumanda*

Avrupa
modelleri

• ․

‹mmobilizer
Sistemi

• ․

Anahtars›z Giriﬂ
Sistemi*

‣ ‥‣

1 Radyo Dalgalar› Yayan Cihazlar*
Avrupa modelleri

EC Yönetmeli¤i
Tablodaki tüm maddeler R&TTE (Radyo ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipman›) 1999/5/EC
Yönetmeli¤inin gerekliliklerine ve di¤er ﬂartlar›na
uygundur.
Avrupa modelleri

Uygunluk beyan› için aﬂa¤›daki web sitelerine bak›n›z:
Uzaktan kumandal› modeller

Birleﬂik Arap
Emirlikleri
modelleri

Valeo Güvenlik Sistemleri:
www.valeoservice.com/certificates

—

Anahtars›z Giriﬂ Sistemine Sahip Modeller

Honda Lock Mfg. Co., Ltd.
www.hondalock.co.jp/eu_doc/HLBUS.pdf
Panasonic Corporation
www.ptc.panasonic.de/(Ürünün her bir parças›n›n
uygunluk beyan›n› görmek için bu ürünün arama
numaralar›n› giriniz: YEP0FX1515, YEP0FX1510 ve
YEP0FX1509.)

Bilgi

Devam ediyor

* Tüm modellerde bulunmuyor
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fRadyo Dalgalar› Yayan Cihazlar*d

Uzaktan
Kumanda*

Kore
modelleri

Bilgi

Nijerya
modelleri

420

Ticari Ad›:
HONDA LOCK MFG
CO., LTD
Model No: HLIK-3TK
Üretici:
HONDA LOCK MFG
CO., LTD
Ülke JAPONYA
Üretici ID'si: HLJ

Bu iletiﬂim
cihazlar›n›n
ba¤lant› ve
kullan›m›na
Nijerya ‹letiﬂim
Komisyonu
taraf›ndan izin
verilir

* Tüm modellerde bulunmuyor

‹mmobilizer
Sistemi
Ticari Ad›:
HONDA LOCK MFG
CO., LTD
Model No: HLIKN-1R
Üretici:
HONDA LOCK MFG
CO., LTD
Ülke JAPONYA
Üretici ID'si: HLJ

Bu iletiﬂim
cihazlar›n›n
ba¤lant› ve
kullan›m›na
Nijerya ‹letiﬂim
Komisyonu
taraf›ndan izin
verilir

Anahtars›z Giriﬂ
Sistemi*
Ticari Ad›:
Panasonic
Corporation
Automotive Systems
Company
Model No:
Temel Model No:
YEP0FX1510
Seri Model
Numaras›:
YEP0FX1510 4
Üretici:
Panasonic
Corporation
Automotive Systems
Company
Ülke: Japonya
Üretici ID'si: PAJ

—

1 Radyo Dalgalar› Yayan Cihazlar*
Avrupa modelleri
Hands-Free Telefon Sistemine Sahip Modeller

EC Yönetmeli¤i
Tablodaki tüm maddeler R&TTE (Radyo ve
Telekomünikasyon Telekominikasyon Terminal
Ekipman›) 1999/5/EC Yönetmeli¤inin gerekliliklerine ve
di¤er ﬂartlar›na uygundur.
Uygunluk beyan› için aﬂa¤›daki web sitelerine bak›n›z:
Johnson Controls:
www.jciblueconnect.com/faq/EU_Doc.pdf
Avrupa modelleri hariç

‹lave uyumluluk bilgileri için:
www.jciblueconnect.com/faq
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fRadyo Dalgalar› Yayan Cihazlar*d

Hands Free Telefon
Sistemi*
Avrupa
modelleri
Birleﬂik
Arap
Emirlikleri
modelleri

Nijerya
modelleri

Bu iletiﬂim
cihazlar›n›n
ba¤lant› ve
kullan›m›na
Nijerya ‹letiﬂim
Komisyonu
taraf›ndan izin
verilir

Bilgi

* Tüm modellerde bulunmuyor
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EC Uyumluluk Beyannamesi Ana Hatlar›*

Bilgi

422

Uyumluluk Beyannamesi
2006/42/EC Makine Konsey Direktifi aﬂa¤›daki cihaz›n;
Cihaz›n Tan›t›m›: Pantograf Kriko
Model: SNB, SJD, S2A, SAH
Tipi: Honda A Tipi, Honda B Tipi, Honda C Tipi, Honda D Tipi
2006/42/EC Konsey Direktifinde belirtilen gerekliliklerle uyumlu oldu¤unu onaylar.
Uyumlulu¤un direktife göre de¤erlendirilmesi için aﬂa¤›daki standartlar uygulanm›ﬂt›r:
2006/42/EC Ek I’e göre EN1494:2000+A1:2008.
Teknik Dosyay› Haz›rlayan: Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office wijngaardveld1 (Noord V), 9300 Aalst, Belçika
Bu beyanname aﬂa¤›dakiler esasl›d›r:
Onaylanm›ﬂ Kuruluﬂ TUV Rheinland, Product Safety GmbH taraf›ndan gerçekleﬂtirilen üçüncü taraf testi .
Kay›t Numaras›: AM50100492 0001/JAPONYA (MODEL SNB, SJD, S2A).
AM50118203 0001/Ç‹N (MODEL SAH).
TUV Rheinland Teknik Rapor No.: 1213870 001-002/JAPONYA
15025133 001/Ç‹N
Not: Üreticilerin izni al›nmadan çal›ﬂma ile ilgili veya teknik modifikasyonlar›n yap›lmas› bu beyannameyi geçersiz k›lar.
‹sim ve ‹mza:
Tipi: Honda A Tipi, Honda B Tipi, Honda C Tipi
Genel Müdür
RIKENKAKI CO., LTD.
5-6-12 Chiyoda Sakado-shi, Saitama 350-0214 JAPONYA
Tipi: Honda D Tipi
CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY CO., LTD.
No.1903 Zhongwu Ave. Zhonglou Changzhou, Jiangsu Ç‹N
Tarih ve Yer: 01.12.2009 Saitama/JAPONYA

* Tüm modellerde bulunmuyor
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Dizin

Torpido Gözü Lambas› .....................................361

A
ABS
(Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi)........298
Acil Durum Bagaj Açma Mekanizmas› .......143
Acil Durumda..............................................409
Açma/Kapama
Kaput ................................................................334
Bagaj ................................................................141
Elektrikli Camlar................................................146
Aç›l›r Tavan.......................................................148

Aksesuar Güç Prizi.....................................179
Aksesuarlar Ve De¤iﬂiklikler .......................307
Akü .............................................................371
ﬁarj Lambas› ..............................................84, 402
Akü Takviyesi ‹le Çal›ﬂt›rma .............................397
Bak›m (Akünün Kontrolü) .................................371
Bak›m (De¤iﬂtirme)...........................................372

Aletler .........................................................386
Alt Ba¤lant› Noktalar› ...................................69
AM/FM Radyo ............................200, 204, 213
Ampullerin De¤iﬂtirilmesi ............................345
Bagaj Bölmesi Lambas›....................................363
Fren Lambas›, Arka Lamba Ve
Arka Sinyal Lambas› ....................................355
Lambas› Ve Arka Sinyal Lambas› ................354
Tavan Lambas› .................................................362
Kap› Lambas› ...................................................360
Ön Sis Lambalar›......................................348, 349
Ön Sinyal Lambas› ...........................................352

Arka Lambalar Ve Geri Vites Lambalar›...........356

Kol Dayama ......................................................174

Makyaj Aynas› ..................................................363

Ön Koltuklar......................................................167

Ampulün Teknik Özellikleri .................412, 416
Anahtar Numara Etiketi ..............................132
Anahtarlar ...................................................130

Kafal›klar...........................................................170

Kilitleme Önleme ..............................................135

Arka Koltuklar ...................................................173

Ana Anahtarlar..................................................130

Direksiyon Simidi ..............................................165

Üçüncü Fren Lambas› ......................................359
‹ç Lambalar.......................................................362
Harita Lambas› .................................................362
Park Lambas› ...................................................351
Park/Gündüz Seyir Lambas› ............................351
Arka Sis Lambas› .............................................358
Arka Plaka Lambas› .........................................357

Farlar . ......................................................158, 345
Aynalar..............................................................166

Numara Etiketi ..................................................132

S›cakl›k .............................................................112

Arka Kap› Aç›lm›yor ..........................................139

Ayarlanabilir H›z S›n›rlay›c› ........................288
Ayd›nlatma Kontrolü ...................................163

Uzaktan Kumanda ............................................133
Tipleri Ve ‹ﬂlevleri .............................................130

Dü¤mesi ...........................................................163

Vale Anahtar› ............................................131, 132

Aynalar .......................................................166

Anahtar Açm›yor .................................................24

Ayarlama...........................................................166

Arac›n›z›n Çekilmesi
Acil Durumda..............................................409
Araç Denge Destek (VSA) .........................292

Yan....................................................................166
D›ﬂ ....................................................................166
Dikiz ..................................................................166

Dizin

Fren Lambas›, Arka Lamba, Geri Vites

Yan Sinyal Lambas›..................................352, 353

Arka Görüﬂ Kameras›.................................303
Arka Koltuklar›n Aﬂa¤› Katlanmas›.............173
Arka Rezistans/Is›tmal› Yan
Ayna Dü¤mesi ........................................164
Arka Sis Lambas› Göstergesi.......................93
Aﬂ›nma Göstergeleri (Lastik)......................367
Aﬂ›nm›ﬂ Lastikler ........................................366
AUX Giriﬂ Jak› ............................................197
Ayak Freni ..................................................297
Ayarlama

Farlar . ..............................................................345

Kapal› Göstergesi ...............................................89
Kapama Dü¤mesi .............................................293
Sistem ‹kaz Lambas› ..........................................89

Araç Kimlik Numaras›.................................418
Ar›za ‹kaz Lambas› ..............................83, 403
423
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B
Bagaj (Yük S›n›r›) .......................................263
Bagaj ..........................................................141
Kapa¤› ..............................................................141
Lamba Ampulü..................................................363

Bak›m .........................................................315

C

D
Debriyaj Hidroli¤i ........................................343
De¤iﬂiklikler (Ve Aksesuarlar).....................307
De¤iﬂtirilebilir Özellikler ..............................113
De¤iﬂtirme
Akü ...................................................................372
Ampuller ...........................................................345

Fren/Debriyaj Hidroli¤i ......................................343

Cam (Bak›m) ..............................................383
Cam Y›kama

Temizlenmesi ....................................................380

Su Ekleme/Doldurma........................................344

Lastikler ............................................................387

Klima Kontrol ....................................................378

Dü¤mesi ...........................................................160

Silecek Lastikleri...............................................364

So¤utma Suyu ..................................................339

Camlar›n Aç›lmas› Ve Kapat›lmas›.............146
CD Çalar ....................................201, 206, 219

Delik (Lastik)...............................................387
D›ﬂ Aynalar .................................................166
D›ﬂ Bak›m (Temizlik) ..................................382
D›ﬂ S›cakl›k Göstergesi ..............................112
D›ﬂ Temizlik ................................................382
Dikiz Aynas›................................................166
Dil (HFT).....................................................236
Direksiyon Simidi........................................165

Akü ...................................................................371

Is›tma Ve So¤utma Sistemi ..............................378
Ya¤....................................................................337
Tedbirler ............................................................316

Ç

Uzaktan Kumanda ............................................375

Çakmak . ....................................................181
Çocuk Emniyeti ............................................60

Lamba Ampullerinin De¤iﬂtirilmesi ...................345

Çocuk Kilitleri....................................................139

Radyatör ...........................................................340

Emniyet.............................................................317

Acil Durum Bagaj Açma Mekanizmas› .............143

ﬁanz›man Ya¤› .................................................341
Lastikler ............................................................366

Çocuk Koltu¤unun Seçilmesi .......................67
Çocuk Koltuklar› ...........................................60

Kaputun Alt›nda ................................................333

Yükseltici Koltuklar .............................................76

Bardak Tutucular ........................................178
Belirtilen Yak›t.............................................304
Benzin ..................................................21, 304

Bebekler ‹çin Çocuk Koltuklar› ...........................64
Küçük Çocuklar ‹çin Çocuk Koltuklar› ................66
Bir Çocuk Koltu¤unun Kucak/Omuz Emniyet

Sigortalar ..................................................406, 407

Ayarlama...........................................................165

Dizin

Direksiyondan Vites De¤iﬂtirme Kollar›
(S›ral› Vites De¤iﬂtirme Modu) .............20, 276
Dörtlü Flaﬂör Dü¤mesi ...................................2
Durdurma ...................................................300
Duvarka¤›d› ................................................123
Dü¤meler

Ekonomisi .........................................................306

Kemeri Kullan›larak Tak›lmas›........................71

Göstergesi ........................................................106

Büyük Çocuklar ..................................................75

(Direksiyon Simidinin Etraf›ndaki) ............2, 3, 149

Bilgi ...................................................................304

S›rt› Yola Bakan Çocuk Koltu¤u .........................64

Anl›k Yak›t Ekonomisi .......................................106

Çocuk Koltu¤unun Seçilmesi..............................67

Düﬂük Yak›t Seviyesi ‹kaz Lambas› ...................86

Ba¤lant› Kay›ﬂ› Kullanmak .................................74

Düﬂük Akü ﬁarj›..........................................402
Düﬂük Ya¤ Bas›nc› Gösterge Lambas› ......402
Düﬂük Ya¤ Seviyesi....................................100
Düﬂük Yak›t Seviyesi ‹kaz Lambas› .............86

Yak›t Alma.........................................................304

424

Bijon Anahtar› (Kriko Kolu) .........................390
Bitmiﬂ Akü...................................................397
Bluetooth Müzik .........................................228
Bujiler .................................................412, 415
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Düz ﬁanz›man............................................278
Düzenlemeler .............................................419

E
Eco Yard›m Sistemi ........................................7
ECON Dü¤mesi..........................................281
Egzoz Tehlikesi (Karbon Monoksit ) .............78
Ekleme

Emniyet Mesaj›.............................................27
Emniyet Özellikleri......................................195
Emniyetli Sürüﬂ ............................................29
EPS (Elektrikli Hidrolik Direksiyon)
Sistemi..............................................90, 404
Eﬂya Taﬂ›mak .....................................261, 263

F
Farlar ..........................................................153
Ayarlay›c› ..........................................................158

Y›kama Suyu ....................................................344

Hedefleme ........................................................345
Otomatik Çal›ﬂma .............................................154
Karartma ...........................................................153
Çal›ﬂt›rma .........................................................153

Filtre
Toz Ve Polen ....................................................378

Fren Sistemi ...............................................296
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) .........298

Gösterge.....................................................90, 404

Fren Destek Sistemi .........................................299

Emniyet Etiketleri..........................................79
Emniyet Kemerleri ........................................34

S›v› ...................................................................343

Omuz Ba¤lant›s›n›n Ayarlanmas› .......................41

Gösterge.....................................................82, 403

Kontrol Etme.......................................................43

El Freni .............................................................296

Ayak Freni ........................................................297

Ba¤lama .............................................................39

Hamile Kad›nlar ..................................................42
Hat›rlat›c› ............................................................37
Uyar› Göstergeleri ........................................37, 85

Emniyet Kontrolü ..........................................33

ﬁarj Sistemi ........................................................84
SAB‹T HIZ KONTROLÜ ...............96, 97, 283, 286
SAB‹T HIZ KONTROL ANA

Lastik Havas› ‹nik Uyar› Sistemi.........................91
Kap› Aç›k ............................................................90
ECON (Ekonomi) Modu......................................95
EPS (Elektrikli Hidrolik Direksiyon) Sistemi........90
Ön Sis Lambas› ..................................................93
Uzun Far.............................................................93
Hararet................................................................88
‹mmobilizer Sistemi ............................................94
Anahtars›z Eriﬂim Sistemi ..................................95
Lambalar Aç›k.....................................................93
Düﬂük Yak›t Seviyesi ..........................................86
Düﬂük Ya¤ Bas›nc› .............................................82
Düﬂük S›cakl›k....................................................95
Ar›za ‹kaz Lambas›.............................................83
El Freni Ve Fren Sistemi ....................................82
Yolcu Ön Hava Yast›¤› Açma/Kapama ...............88

G

Arka Sis Lambas› ...............................................93

Geçen Zaman .............................................111
Gösterge Paneli............................................81

Güvenlik Sistemi Alarm› .....................................94

Parlakl›k Kontrolü .............................................163

Vites Yükseltme/Küçültme............................96, 97

Göstergeler.................................................106

Yan Hava Yast›¤› Kapal›...............................58, 93

Emniyet Kemeri Uyar› Sinyali.............................85

Dizin

Kemeri Kullan›larak Tak›lmas›........................71

Bagaj Aç›k...........................................................90

DÜ⁄MES‹ ................96, 97, 282, 283, 285, 286

Motor Ya¤› ........................................................338

Bir Çocuk Koltu¤unun Kucak/Omuz Emniyet

ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ...........86

Gündüz Seyir Lambalar›.....................................91

So¤utma Suyu ..................................................339

Ekran/Bilgi Dü¤mesi ...................................109
El Freni .......................................................296
El Freni Ve Fren Sistemi
Gösterge Lambas›............................82, 403
Elbise Ask›s› ...............................................180
Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS)
Sistemi....................................................404

Göstergeler...................................................82

Vites Kolu Konumu .............................................84

H›z Alarm› ...........................................................96

425
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H›z S›n›rlay›c› .....................................................97

Arama Yapmak .................................................253

Hava Yast›¤› Sistemi ..........................................87

Arama S›ras›ndaki Seçenekler .........................258

Giderilmesi ...................................................190

Sistem Mesaj› .....................................................92

Telefon Ayarlar›.................................................241

Toz Ve Polen Filtresi.........................................378

ﬁanz›man ...........................................................84

Aramay› Cevaplamak .......................................257

Is›tma ................................................................186

Sinyal Ve Dörtlü Flaﬂör ‹kaz Lambalar› ..............92

H›zl› Arama .......................................................250

Is›tmal› Yan Aynalar....................................164

VSA (Araç Denge Destek) Sistemi .....................89

Sistemi Temizlemek..........................................248

‹

VSA Kapal› .................................................89, 293

Güvenlik PIN’i Oluﬂturmak ...............................246

Göstergeler.................................................106
Gündüz Seyir Lambalar› ............................159
Günlük Mesafe Ölçer..........................107, 110
Günlük Mesafe Ölçerin
S›f›rlanmas› .....................................107, 111
Güvenlik Sistemi.........................................144

Hararet .......................................................400
Harita Lambalar›.........................................175
Hava Bas›nc› ......................................413, 416
Hava Yast›¤› Sistemi (SRS) .........................47
Hava Yast›klar› .............................................45

‹ç Lambalar.................................................175
‹ç Temizlik...................................................380
‹-Çok Amaçl› Bilgi Ekran›............................109
‹mmobilizer Sistemi ....................................144

Bir Kaza Sonras› ................................................48

‹zin Verilen Maksimum A¤›rl›k ....................263

‹mmobilizer Sistemi Gösterge Lambas›..............94

Hava Yast›¤›n›n Bak›m› ......................................59

Güvenlik Sistemi Alarm Göstergesi ....................94

Olay Veri Kaydedicisi..........................................26
Ön Hava Yast›klar› (SRS)...................................47

H

Göstergeler.............................................57, 87, 93
Yolcu Hava Yast›¤› Kapal› Uyar› Lambas›..........58

Halojen Ampuller ........................345, 348, 349
Hamile Kad›nlar............................................42
Hands Free (Eller Serbest)
Telefon Sistemi .......................................235
Hands-Free Telefon (HFT)

Sensörler ............................................................45

Arama Geçmiﬂinin Otomatik Olarak

Dizin

‹çe Aktar›lmas› .........................................249
Otomatik Aktarma .............................................247
Arayan Kimli¤i Bilgisi ........................................247

‹kaz Lambas› ......................................................94

J
Jant Kapa¤› ................................................392

K

Yan Hava Yast›¤› Kapal› Göstergesi ..................55

Kafal›klar ....................................................170
Kap› Aynalar› ..............................................166
Kap›lar ........................................................130

Perde Hava Yast›¤›.............................................56

Otomatik Kap› Kilitleme ....................................140

Havaland›rma .....................................184, 191
HFT (Hands-Free Telefon) ................... .....235
H›z Alarm› Göstergesi ..................................96

Otomatik Kap› Kilit Açma..................................140

Yan Hava Yast›¤› ................................................52
Yan Hava Yast›¤› Devreden Ç›karma Sistemi....55

Cep Telefonu Telefon Defterinin Ve

426

Ön Cam›n Ve Camlar›n Bu¤usunun

Kap› Aç›k Göstergesi....................................33, 90
Anahtarlar .........................................................130
Kap›lar›n ‹çeriden Kilitlenmesi/Aç›lmas› ...........138

HFT Dü¤meleri .................................................235

I

HFT Menüleri....................................................237

Is›tma Ve So¤utma Sistemi ........................184

HFT Durum Ekran› ...........................................236

So¤utma ...........................................................188

Kap›lar›n D›ﬂar›dan Kilitlenmesi/Aç›lmas› ........133
Kilitlenmeyi Önleme Sistemi .............................135

Kap›lar›n Aç›lmas› ......................................133
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Toz Ve Polen Filtresi.........................................378

Gündüz Seyir Lambalar›...................................159

Farlar ................................................................153

Is›tma ................................................................186

Sis Lambalar›....................................................156

Karbon Monoksit Gaz›..................................78
K›ﬂ Lastikleri ...............................................370

Klima Sistemi
(Klima Kontrol Sistemi)...................191, 192

Uzun Far Gösterge Lambas› ..............................93

Lastik Zincirleri..................................................370

Mod De¤iﬂtirme ........................................191, 192

Lambalar Aç›k Göstergesi ..................................93

Karartma

Ön Cam›n Ve Camlar›n Bu¤usunun

Kickdown (Otomatik ﬁanz›man) .................271
Kilitleme Önleme Sistemi ...........................135
Kilitleme/Kilit Açma .....................................130

‹ç .......................................................................175
Sinyaller ............................................................153

Toz Ve Polen Filtresi.........................................378

Lastik Havas› ‹nik Uyar› Sistemi ................294
Lastikler ......................................................366

Otomatik Kap› Kilitleme/Kilit Açma ...................140

‹ç Hava/Temiz Hava Modu .......................191, 192

Hava Bas›nc› ............................................413, 416

Çocuk Kilitleri....................................................139

Sensörler ..........................................................194

Kontrol Etme Ve Bak›m ....................................366

Özelleﬂtirme......................................................122

Otomatik Klima Kontrolünün

Kontrol ..............................................................366

Giderilmesi ...................................................193

‹çeriden .............................................................138

Kullan›lmas›..........................................191, 192

Patlak Lastik .....................................................387

D›ﬂar›dan ..........................................................133

Lastik Rotasyonu ..............................................369

Bir Anahtar Kullanarak......................................135

Kol Dayama................................................174
Koltuk Is›t›c›lar›...........................................183
Koltuklar .....................................................167

Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) ...298

Ayarlama...........................................................167

Aﬂ›nma Göstergeleri.........................................367

Gösterge .............................................................86

Ön Koltuklar......................................................167

K›ﬂ ....................................................................370

Kilometre Saati ...........................................106
Klima Kontrol Sistemi .................................191

Arka Koltuklar ...................................................173

Mod De¤iﬂtirme ........................................191, 192

Kompakt Stepne.........................387, 413, 416
Konsol Bölmesi...........................................176
Kontak ........................................................149
Kontroller ....................................................127
Kriko (Bijon Anahtar›) .................................390

Anahtarlar .........................................................130

Ön Cam›n Ve Camlar›n Bu¤usunun
Giderilmesi ...................................................193
Toz Ve Polen Filtresi.........................................378
‹ç Hava/Temiz Hava Modu .......................191, 192
Otomatik Klima Kontrolünün Kullan›lmas› ........191

Lastik Zincirleri..................................................370

M
Makyaj Aynalar› ..............................................5
Marﬂ/Stop Dü¤mesi....................................150
Mesafe Ölçer ......................................107, 110
Motor ..........................................................418
So¤utma Suyu ..................................................339
Yard›mc› Akü ‹le Çal›ﬂt›rma ..............................397

L

Ya¤....................................................................335

Klima Sistemi
(Is›tma Ve So¤utma Sistemi)..........184, 185

Lamba Dü¤meleri .......................................153
Lambalar ............................................153, 345

Marﬂ..........................................................264, 267

So¤utma ...........................................................188

Otomatik ...........................................................154

Ön Cam›n Ve Camlar›n Bu¤usunun

Ampulün De¤iﬂtirilmesi .....................................345

Motor Marﬂ/Stop Dü¤mesi .........................150
Motor So¤utma Suyu .................................339

Dizin

Sensörler ..........................................................194

Koltuk Is›t›c›lar› .................................................183

Stepne ..............................................387, 413, 416

Sesli Uyar› Svici ...............................................149

Giderilmesi ...................................................190

427
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Radyatöre Eklemek ..........................................340

Güvenlik Kodu ..................................................198

Yedek Depoya Eklemek ...................................339

H›rs›zl›¤a Karﬂ› Koruma ...................................198

Hararet ‹kaz Lambas› .........................................88

USB Adaptör Kablosu.......................................197

Düﬂük S›cakl›k ‹kaz Lambas› .............................95

USB Flaﬂ Bellekler ...........................................234

Hararet..............................................................400

Müzik Sistemi Uzaktan Kumandalar›..........211

Ön Cam›n Ve Camlar›n Bu¤usunun
Giderilmesi......................................190, 193
Ön Hava Yast›klar› (SRS).............................47
Ön Kap›lar›n ‹çeriden Aç›lmas›...................138
Ön Koltuklar................................................167

O

Ön Sis Far› Gösterge Lambas› ....................93

Motor Ya¤› ..................................................335
Ekleme..............................................................338
Kontrol Etme.....................................................337
Düﬂük Ya¤ Bas›nc› Gösterge Lambas› ......82, 402
Tavsiye Edilen Motor Ya¤› ........................335, 336
Viskozite ...................................................335, 336

Motor Ya¤› Katk›lar›....................................335
Motor/ﬁasi Numaralar› ...............................418

Ayarlama...........................................................167

Omuz Ba¤lant›s›...........................................41
Orta Göz.....................................................177
Ortalama H›z...............................................111
Ortalama Yak›t Ekonomisi ..................108, 111
Otomatik Kap› Kilitleme/Kilit Açma .............140
Özelleﬂtirme......................................................122

Motor Ve ﬁanz›man ..........................................418

Otomatik ﬁanz›man....................................271

P
Park Sensörü Sistemi.................................301
Parlakl›k Kontrolü (Gösterge Paneli)..........163
Paspaslar ...................................................381
Patlak Lastik ...............................................387
Perde Hava Yast›¤› ......................................56

Araç Kimlik Numaras› .......................................418

Sürtünme ..........................................................271

Motorun Çal›ﬂt›r›lmas› ........................264, 267

S›v› ...................................................................341

Çal›ﬂm›yor ........................................................394

R

Kickdown ..........................................................271

Motor Sesli Uyar› Svici .....................................149

Vites Kolunun

Radyatör .....................................................340
Radyo Dalgalar› Yayan Cihazlar ................419
Radyo Veri Sistemi (RDS)..........................215
Römork Çekme ..........................................308

Yard›mc› Akü ‹le Çal›ﬂt›rma ..............................397

Kullan›lmas› ...................20, 272, 273, 274, 275

MP3 ...................................201, 206, 219, 225
Müzik Sistemi .............................................196

S›ral› Vites De¤iﬂtirme Modu............................276

Sesin Ayarlanmas›............................199, 203, 212

Vites De¤iﬂtirme .......................................272, 274

Vites Kolu Hareket Etmiyorsa...........................399

Ekipman Ve Aksesuarlar ..................................310
Yük S›n›rlar›......................................................308

AUX Giriﬂ Jak› ..................................................197
Hata Mesajlar› ..................................................230

Dizin

Genel Bilgiler ....................................................232
MP3/WMA ........................................201, 206, 219
MP3/WMA/AAC ................................................225
Yeniden Etkinleﬂtirme .......................................198
Tavsiye Edilen CD’ler .......................................232
Tavsiye Edilen Cihazlar ....................................234
Müzik Sistemi Uzaktan Kumandalar›................211

428

Ö
Ön Cam
Temizlenmesi ....................................................383
Buz/Bu¤u Giderme ...................................190, 193
Cam Suyu.........................................................344
Silecek Lastikleri...............................................364
Silecekler Ve Y›kama........................................160

S
Saat ............................................................128
Saatin Ayarlanmas› ....................................128
Sabit H›z Kontrolü ..............................282, 285
Gösterge Lambas›..................................96, 97
Seçme Dü¤mesi (Müzik) ....................202, 210
SEL/RESET Dü¤mesi ........................107, 109
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Selektör Göstergeleri..................................153
Sertifika Plakas›..........................................418
S›cakl›k Sensörü.................................112, 194
S›cakl›k

Fren Yaparken Ses.............................................25

Hararet ‹kaz Lambas› .........................................88

Arka Kap› Aç›lmayacak ......................................24

Düﬂük S›cakl›k ‹kaz Lambas› .............................95

Seçme Kolu Hareket Etmeyecek......................399

Hararet..............................................................400
Premium Benzin ...............................304, 412, 415
Patlak/Delik Lastik ............................................387

D›ﬂ S›cakl›k Göstergesi ....................................112

Uyar› Göstergeleri ..............................................82

S›ral› Vites De¤iﬂtirme Modu......................276
S›v›lar
Fren/Debriyaj ....................................................343

SRS Hava Yast›klar› (Hava Yast›klar›) .........47
Stepne........................................387, 413, 416
Sürtünme (Otomatik ﬁanz›man).................271
Sürüﬂ ..........................................................259

Motor So¤utma Suyu........................................339

Otomatik ﬁanz›man ..........................................271

Düz ﬁanz›man ..................................................342

Fren Yapma ......................................................296

Ön Cam Y›kama ...............................................344

Sabit H›z Kontrolü ....................................282, 285

Sigortalar ....................................................406

Vites De¤iﬂtirme ...............................272, 274, 278

Otomatik ﬁanz›man ..........................................341

Kontrol Edilmesi Ve De¤iﬂtirilmesi....................408

Motorun Çal›ﬂt›r›lmas› ..............................264, 267

Yerleri .......................................................406, 407

Sürüﬂ S›ras›nda Dikkat Edilecek
Noktalar ..................................................270

Silecekler Ve Y›kama .................................160
Silecek Lastiklerinin Kontrol Edilmesi Ve
De¤iﬂtirilmesi ................................................364

Sinyal Lambalar›.........................................153

Ya¤mur .............................................................270

U
ﬁanz›man ...................................272, 274, 278

Sinyaller......................................................153
Sistem Mesaj› Gösterge Lambas› ................92
Sorun Giderme ...........................................385

Otomatik ...................................................272, 274
Ya¤› ..........................................................341, 342
Vites Konum Göstergesi.....................................85

Yanm›ﬂ Sigorta .........................................406, 407

Manuel ..............................................................278

Fren Pedal› Titriyor .............................................24

Numara .............................................................418

Kap› Aç›l›rken Sesli Uyar› Veriliyor .....................25

S›ral› Vites De¤iﬂtirme Modu............................276

Acil Durumda Çekme .......................................409

Vites Konum Gösterge Lambalar› .....84, 273, 275

Motor Çal›ﬂmazsa.............................................394

ﬁarj Lambas› ........................................84, 402

Takometre...................................................106
Teknik Özellikler .........................................412
Torpido Gözü ..............................................176
Toz Ve Polen Filtresi...................................378

U
USB Adaptörü ....................................196, 197
USB Flaﬂ Bellekler .....................................234
Uyar› Etiketleri ..............................................79
Uyar› Lambas› Yan›k/Yan›p Sönüyor .........402
Uyar› Ve Bilgi Mesaj› ....................................98
Uzaktan Kumanda......................................133
Uzun Far Gösterge Lambas›........................93

V
Vale Anahtar› ......................................131,
Vites De¤iﬂtirme (ﬁanz›man) .....272, 274,
Vites Kolu ...................................272, 274,
Vites Kolu ...................................272, 274,

132
278
278
278

Çal›ﬂmas› .........................................272, 274, 278
Serbest B›rakma...............................................399
Çal›ﬂmayacak ...................................................399

Vites Konum Gösterge
Lambalar› .................................84, 273, 275
Vites Konumlar›

Dizin

Göstergeler (Gösterge Paneli) ...........................92

T

Otomatik ﬁanz›man ..................................272, 274
Düz ﬁanz›man ..................................................278
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Vites Yükseltme/Küçültme
Göstergesi ..........................................96, 97
VSA (Araç Denge Destek)..........................292

W
Watt ....................................................412, 416
WMA ..................................201, 206, 219, 225

Y

Z
Zemin Saklama Bölmeleri ..........................180

Ya¤ Özellikleri Tablosu .......................413, 416
Ya¤ Seviye Çubu¤u (Motor Ya¤›) ...............337
Ya¤ Viskozitesi ...................335, 336, 413, 416
Yak›t............................................................304
Ekonomisi .........................................................306
Göstergesi ........................................................106
Anl›k Yak›t Ekonomisi .......................................106
Düﬂük Yak›t Seviyesi ‹kaz Lambas› ...................86
Kalan Yak›tla Gidilebilecek Mesafe...........108, 111
Öneri .................................................................304
Yak›t Alma.........................................................304

Yak›t Alma ..................................................304
Yak›t Göstergesi ...............................................106
Düﬂük Yak›t Seviyesi ‹kaz Lambas› ...................86
Benzin ..............................................304, 412, 415

Dizin

Yak›t Deposu Kapa¤› ...........................21, 305
Yak›t Doldurma A¤z› Kapa¤› ................21, 305
Yak›t Ekonomisi..........................................306
Yan Hava Yast›klar› ......................................52
Yan Hava Yast›¤›
Devre D›ﬂ› B›rakma Sistemi ...............................55

430

Kapal› Göstergesi ...............................................55

Yard›mc› Akü ‹le Çal›ﬂt›rma........................397
Yolcu Hava Yast›¤› Kapal›
Uyar› Lambas› ..........................................58
Yük S›n›rlar›................................................263
Yükseltici Koltuklar (Çocuklar ‹çin)...............76

Honda Türkiye A.Ş.
www.honda.com.tr

Honda Türkiye A.Ş. Yetkili Servisleri
ŞEHİR

BAYİ ADI

1

ADANA

TEKBAŞ

2

ANKARA

BORA

3

ANKARA

EFE

4

ANTALYA

EYSA

5

AYDIN

YILDIRIM

6

BALIKESİR

ŞEN

7

BURSA

İNALLAR

8

ÇORUM

MEROTO

9

DENİZLİ

SADIKOĞLU

10

DİYARBAKIR

KARDELEN

11

ELAZIĞ

ÇELİK

12

ERZURUM

ÇEBİ

TEL/FAKS/AKTİF YARD.
TEL
0 322 441 14 86
FAKS
0 322 441 13 59
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 312 286 83 83
FAKS
0 312 285 19 44
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 312 397 38 23
FAKS
0 312 397 38 34
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0242 339 30 30
FAKS
0242 339 30 70
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 256 247 09 40
FAKS
0 256 247 09 44
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 266 221 82 80
FAKS
0 266 221 61 65
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 224 267 13 50
FAKS
0 224 267 13 59
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 364 235 03 03
FAKS
0 364 235 03 21
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 258 371 88 66
FAKS
0 258 371 71 33
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 412 251 71 00
FAKS
0 412 251 71 03
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 424 236 95 73
FAKS
0 424 238 77 46
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 442 243 25 25
FAKS
0 442 243 29 29
AKT. YARD. 0 212 234 66 32

ADRES

WEB

Mersin Yolu üzeri 9. Km Seyhan

SERVİS ELEK. POSTA
servis.tekbas@htrdealer.com

Konya Devlet Yolu No:143 06520 Balgat

www.hondaplazabora.com

servis.bora@htrdealer.com

Çamlıca Mah. 1. Sok. No:8 Yenimahalle /
Merkez

www.efeotomotiv.com.tr

servis.efemotor@htrdealer.com

Göksu Mah. Gazi Bulvarı 2393 Sok

www.eysaotomotiv.net

servis.eysa@htrdealer.com

Kuyulu Mevkii, Aydın-İzmir Karayolu
Kenarı 3.km

servis.yildirim@htrdealer.com

İzmir Yolu 6.Km Çayırhisar Mevkii

www.hondaplazasen.com

servis.sen@htrdealer.com

Yeni Yalova Yolu 14. Km Ovaakça

www.inallarhonda.com.tr

servis.inallar@htrdealer.com

Ankara Asfaltı 4. Km

www.meroto.com.tr

servis.meroto@htrdealer.com

İzmir Asfaltı Üzeri 5.Km

www.sadikogluhonda.com

servis.sadikoglu@htrdealer.com

Şanlıurfa Karayolu 1.km.

servis.kardelen@htrdealer.com

Çevre Yolu. Cahit Dalokay Cad. No:2
Murat Petrol Yanı 23100

servis.celik@htrdealer.com

Tortum Yolu Üzeri Sanayi Siteleri Karşısı

servis.cebiler@htrdealer.com

Honda Türkiye A.Ş.
www.honda.com.tr

Honda Türkiye A.Ş. Yetkili Servisleri
ŞEHİR

BAYİ ADI

13

ESKİŞEHİR

UFUK

14

GAZİANTEP

AKCANLAR

15

HATAY

NARİN-ANT.

16

HATAY

NARİN-İSK.

17

İSTANBUL

AYIŞIĞI

18

İSTANBUL

CEM

19

İSTANBUL

ÇİFTKURTLAR

20

İSTANBUL

ARTI

21

İSTANBUL

DAMLA

22

İSTANBUL

MARMARA

23

İSTANBUL

MUTLUHAN

24

İSTANBUL

PARK

TEL/FAKS/AKTİF YARD.
TEL
0 222 217 42 22
FAKS
0 222 217 42 24
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 342 337 20 84
FAKS
0 342 337 45 08
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 326 241 55 30
FAKS
0 326 241 55 34
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 326 618 04 34
FAKS
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 216 559 05 59
FAKS
0 216 559 05 55
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 212 665 64 64
FAKS
0 212 679 65 57
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 212 286 44 20
FAKS
0 212 276 19 20
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 212 578 61 00
FAKS
0 212 578 61 36
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 216 572 42 02
FAKS
0 216 572 65 91
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 212 456 58 58
FAKS
0 212 422 06 58
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 216 459 58 58
FAKS
0 216 459 58 79
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 212 496 41 41
FAKS
0 212 496 41 97
AKT. YARD. 0 212 234 66 32

ADRES

WEB

SERVİS ELEK. POSTA

Cumhuriyet Bulvarı No:214

www.ufukhonda.com

servis.ufuk@htrdealer.com

Organize Sanayi Bölgesi Girişi Başpınar

www.akcanlar.com.tr

servis.akcanlar@htrdealer.com

İskendurun Yolu Üzeri 5.km. Bahçelievler
Kavşağı 31034

servis.narin@htrdealer.com

İbrahim Karaoğlan Cad. No:104

servis.narin@htrdealer.com

Altunizade Kısıklı Cad. No:17 Altunizade www.ayisigi.com.tr
Üsküdar - 81190

servis.ayisigi@htrdealer.com

Merkezefendi Mah. Londra Asfaltı No:11
Cevizlibağ-Topkapı

servis.cem@htrdealer.com

www.hondacem.com.tr

Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2.Kısım Yol sok.
www.hondaplazaciftkurtlar.com
Maslak

servis.ciftkurtlar@htrdealer.com

Merkez Mah.Eski Londra Asfaltı, Bereç
Mevkii No:12/1 Gaziosmanpaşa

servis.arti@htrdealer.com

Küçükbakkalköy Mh. Ataşehir girişi Vedat
www.damlahonda.net
Günyol Cd. No. 11 Ataşehir

servis.damla@htrdealer.com

E-5 Londra Asfaltı Haramidere San. Sit. P
Bl. Yakuplu-B.Çekmece

www.marmarahonda.com

servis.marmara@htrdealer.com

E5 Kasacılar Mevkii Altayçeşme Mah.
İstiklal Cad. No:104 Maltepe

www.mutluhan.com.tr

servis.mutluhan@htrdealer.com

Basın Ekspres Yolu Merkez Mah. Çınar
Cad. No:10 Yenibosna

www.hondapark.com

servis.park@htrdealer.com

Honda Türkiye A.Ş.
www.honda.com.tr

Honda Türkiye A.Ş. Yetkili Servisleri
ŞEHİR

BAYİ ADI

25

İZMİR

ÇAMKIRAN

26

İZMİR

TERAKKİ

27

K.MARAŞ

KISAKÜREK

28

KAYSERİ

İNCİROĞLU

29

KOCAELİ

HALDIZ

30

KONYA

TOROS

31

MERSİN

AKBAYRAK

32

MUĞLA

ÖZERLER

33

ORDU

ATEŞ

34

SAKARYA

SANDIKÇI

35

SAMSUN

ÇİM-ART SAMSUN

36

SİVAS

AÇILIM

TEL/FAKS/AKTİF YARD.
TEL
0 232 265 55 55
FAKS
0 232 253 55 55
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 232 343 38 38
FAKS
0 232 343 38 39
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 344 235 20 55 - 56
FAKS
0 344 235 20 80
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 352 311 48 07 - 08
FAKS
0 352 311 40 06
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 262 335 37 05
FAKS
0 262 335 37 09
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 332 236 30 02
FAKS
0 332 233 96 31
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 324 359 61 11
FAKS
0 324 359 61 16
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 252 358 69 44 (pbx)
FAKS
0 252 358 61 69
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 452 233 78 38
FAKS
0 452 233 46 26
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 264 275 20 20
FAKS
0 264 275 20 25
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 362 438 30 00
FAKS
0 362 438 30 04
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 346 218 14 47
FAKS
0 346 218 14 51
AKT. YARD. 0 212 234 66 32

ADRES

WEB

SERVİS ELEK. POSTA

Akçay Caddesi No: 72 Gaziemir

www.camkiranotomotiv.com

servis.camkiran@htrdealer.com

Ankara Asfaltı No: 283 Bornova 35040

www.terakkihonda.com

servis.terakki@htrdealer.com

Kayseri Yolu üzeri 1. km

servis.kisakurek@htrdealer.com

Ankara Yolu 12.km Melikgazi Kayseri

servis.inciroglu@htrdealer.com

Sefa Sirmen Bulvarı Outlet Karşısı No:7
İzmit

servis.haldiz@htrdealer.com

Ankara Yolu Bölge Jandarma Komutanlığı
karşısı No:27

servis.toros@htrdealer.com

Fatih Mah. GMK Bulvarı No.44 Mezitli
33170

servis.akbayrak@htrdealer.com

Cumhuriyet Cad. Metro Karşısı Ortakent
Bodrum

www.ozerlerhonda.net

servis.ozer@htrdealer.com

Karapınar Mah.Atatürk Bulvarı No:184

http://honda.atesmotor.com.tr/

servis.ates@htrdealer.com

Yüksek Mah. San. Cad. Barış Sok. No:25
Hanlı 54060

servis.sandikci@htrdealer.com

Cumhuriyet Cad: No. 4 Kurupelit

www.hondacim-art.com

servis.cimartsamsun@htrdealer.com

Erzincan Karayolu 7.km

www.hondaplazaacilim.com

servis.acilim@htrdealer.com

Honda Türkiye A.Ş.
www.honda.com.tr

Honda Türkiye A.Ş. Yetkili Servisleri
ŞEHİR

BAYİ ADI

37

ŞANLIURFA

CANBEYLİ

38

TEKİRDAĞ

ONUR

39

TRABZON

ÇİM-ART TRABZON

40

VAN

KAVAL

41

ZONGULDAK

ERSAVAŞ

42

KIBRIS

LEVENT MOTOR

TEL/FAKS/AKTİF YARD.
TEL
0 414 347 90 46
FAKS
0 414 347 98 03
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 282 673 41 00
FAKS
0 282 673 41 09
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 462 248 79 63
FAKS
0 462 248 87 11
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 432 217 14 44
FAKS
0 432 227 15 05
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 372 316 40 00 (3 hat)
FAKS
0 372 316 40 04
AKT. YARD. 0 212 234 66 32
TEL
0 392 225 56 00
FAKS
0 392 225 37 45
AKT. YARD. 0 212 234 66 32

ADRES

WEB

Mardin Yolu 4. km

SERVİS ELEK. POSTA
servis.canbeyli@htrdealer.com

E-5 Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Sitesi
Karşısı 59860

www.onurhonda.com

servis.onur@htrdealer.com

Adnan Kahveci Bulvarı No:17 Söğütlü
Akçaabat

www.hondacim-art.com

servis.cimart@htrdealer.com

Edremit Yolu 5.Km. Özel Serhat Lisesi
Karşısı

www.hondakaval.com

servis.vankaval@htrdealer.com

Müftü Mh. Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı No:5
Kdz.Ereğli

servis.ersavas@htrdealer.com

Mustafa Ruso Caddesi Lefkoşa

ksayginsoy@levent.com

