


Această carte tehnică trebuie considerată o piesă permanentă 
a autovehiculului şi transmisă împreună cu autovehiculul la 
vânzarea acestuia.

Cartea tehnică acoperă toate versiunile modelului CR-V uşi. 
Aşadar, este posibil să găsiţi descrieri de echipamente şi dotări 
care nu există la versiunea dumneavoastră.

Imaginile conţinute în această carte tehnică reprezintă dotări 
şi echipamente care sunt disponibile doar la anumite modele. 
Modelul dumneavoastră poate să nu fi e dotat cu astfel de dotări 
şi echipamente.

Informaţiile şi specifi caţiile incluse în această publicaţie erau 
valabile în momentul aprobării bun de tipar. Cu toate acestea, 
Honda Motor Co., Ltd. îşi rezervă dreptul de a întrerupe sau 
modifi ca specifi caţiile sau designul în orice moment, fără preaviz 
şi fără nici o obligaţie din partea sa.

Cu toate că această carte tehnică este valabilă atât pentru 
versiunile cu volanul pe partea dreaptă cât şi pentru cele cu 
volanul pe partea stângă, ilustraţiile prezintă în principal modele 
cu volanul pe partea stângă.

  Conducere în siguranţă p. 29
Condiţii pentru conducere sigură  P. 30 Centurile de siguranţă P. 35 Airbaguri P. 45

  Tabloul de bord P. 81
Indicatoare P. 82 Indicatoare şi afi şaj P. 112

  Comenzi P. 135
Setarea ceasului P. 136 Încuierea şi descuierea portierelor P. 137 
Deschiderea şi închiderea trapei* P. 162 Reglarea scaunelor P. 190

  Dotări P. 217
Sistemul audio* P. 218 Comenzile de bază ale sistemului audio P. 221
Sistemul hands-free* P. 250

  Conducere P. 275
Înainte de conducere P. 276 Tractarea unei remorci* P. 280 În timpul conducerii 
P. 288
Realimentare P. 349 Economia de combustibil P. 353

  Întreţinere P. 355
Înainte de operaţiunile de întreţinere P. 356 Sistemul de avertizare a 
intervenţiilor de service P. 359 Regenerarea DPF (fi ltrul de particule diesel)* P. 389 
Înlocuirea becurilor P. 391 Bateria P. 412 Întreţinerea telecomenzii P. 416

  Situaţii neprevăzute P. 425
Unelte P. 426 Pană de pneu P. 427 Supraîncălzire P. 452
Aprindere continuă / intermitentă a indicatoarelor P. 454 Blocarea hayonului P. 466
Realimentare P. 467

  Informaţii P. 471
Specifi caţii P. 472 Numere de identifi care P. 478



Cuprins

 Ghid de referinţă rapidă  p. 2

 Conducere în siguranţă  p. 29

 Tabloul de bord  p. 81

 Comenzi  p. 135

 Dotări  p. 217

 Conducere  p. 275

 Întreţinere  p. 355

 Situaţii  
 neprevăzute  p. 425

 Informaţii  p. 471

 Index  p. 483

Siguranţa copiilor p. 59 Pericolul de intoxicare cu gaze de eşapament p. 78 Etichete de siguranţă p. 79

Deschiderea şi închiderea hayonului P. 148 Sistemul de alarmă P. 155 Deschiderea şi închiderea ferestrelor P. 159
Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului P. 163 Reglarea oglinzilor P. 187 
Lumini interioare / obiectele pentru confort din habitaclu P. 200 Sistemul de climatizare* P. 212

Mesajele audio de eroare* P. 245 Informaţii generale despre sistemul audio P. 247

Frânare P. 330 Parcarea vehiculului P. 339 Camera retrovizoare* P. 348 
Accesorii şi modifi cări P. 354

Grafi cul de întreţinere* P. 364  Intervenţii de întreţinere sub capotă P. 372
Verifi carea şi întreţinerea lamelor ştergătoarelor P. 403 Verifi carea şi întreţinerea pneurilor P. 407
Întreţinerea sistemului de climatizare P. 418 Curăţare P. 420

Motorul nu porneşte P. 444 Pornirea cu ajutorul unei baterii auxiliare P. 448 Schimbătorul de viteze este blocat P. 451
Siguranţe P. 458 Remorcarea de urgenţă P. 464
Amorsarea sistemului de combustibil P. 470

Dispozitive care emit unde radio* P. 480 Declaraţia CE de conformitate* P. 482
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Versiunea cu volanul pe partea stângă

Butonul ECON* p.303

Indicatoare de sistem p.82

Indicatoare p.112

Afi şaj multiplu* p.125

Butonul de pornire/oprire a motorului* p.164

Butonul de avarie

Sistemul audio* p.218

Sistemul de navigaţie*
a se vedea manualul sistemului de navigaţie

Sistemul de climatizare p.212

Degivrarea pentru lunetă p.183

Butonul pentru oglinzile cu încălzire p.183

Reglare volan p.186

     Butonul de dezactivare a sistemului de asistenţă la stabilitatea 
vehiculului – VSA p.325

Butonul de dezactivare a sistemului de frânare pentru prevenirea 
coliziunilor – CMBS* p.337

Butonul spălătorului de faruri* p.181

Regulator faruri* p.171

Buton pentru sistemul cu senzor de parcare* p.344

Butonul sistemului de asistenţă pentru coborârea în pantă* p.331

Butonul de acţionare electrică a hayonului* p.153
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Versiunea cu volanul pe partea dreaptă

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Sistemul audio*  p.218

Sistemul de navigaţie*
 a se vedea manualul sistemului de navigaţie
Butonul de avarie
Afi şajul interactiv multiplu  p.125

Indicatoare de sistem  p.82

Indicatoare  p.112

Butonul de pornire / oprire a motorului*  p.164

Butonul ECON  p.303

Butonul spălătorului de faruri*  p.181

Regulator faruri  p.171

Buton pentru sistemul cu senzor de parcare*  p.344

     Butonul de dezactivare a sistemului de asistenţă la 
stabilitatea vehiculului – VSA  p.325

Butonul de dezactivare a sistemului de frânare pentru 
prevenirea coliziunilor – CMBS*  p.337

Butonul sistemului de asistenţă pentru coborârea în pantă*  
p.331

Butonul de acţionare electrică a hayonului*  p.153

Butonul de dezactivare a senzorului ultrasonic*  p.157

Reglare volan  p.186

Sistemul de climatizare  p.212

Degivrarea pentru lunetă  p.183

Butonul pentru oglinzile cu încălzire* p.183
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Index vizual

*1:Modelul ilustrat are volanul situat pe partea stângă. În cazul modelelor cu volanul pe partea dreaptă, ace
amplasate în partea simetric opusă comparativ cu modelul cu volanul pe partea stângă.

*2:Nu este disponibil pentru toate modelele
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Faruri/semnalizatoare*1  p.168

Proiectoare de ceaţă*1, *2  p.172

Stop de ceaţă*1  p.172 - 173

Padela de schimbare a vitezei (schimbare în jos)*2  p.297

      Buton afi şare  p.125

Controlul luminozităţii  p.182

Padela de schimbare a vitezei (schimbare în sus)*2  p.297

Buton Cruise Control*2/Limitator reglabil de viteză*2  p.304, 307

Butoane Cruise Control cu reglare (ACC)*2/Limitator reglabil de 
viteză*2  p.307, 311

Ştergătoare/spălătoare*1  p.178

Butonul sistemului de menţinere a benzii de circulaţie (LKAS)*2  p.321

Contactul de pornire *2  p.163

              Buton de afi şare informaţii  p.117

Buton SEL / RESET  p.117

Claxon (apăsaţi zona din jurul simbolului )
Butoane ale sistemului hands-free*2  p.250

Butonul MENU  p.127

Butonul SOURCE  p.127

                        Butoane p.127
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Comenzi pentru geamurile electrice  p.159

Butonul principal pentru portiere  p.147

Butoanele de reglare a oglinzilor  p.188

Versiunea cu volanul pe partea stângă

           Frâna de parcare  p.330

Mâner de deschidere a capotei motor  p.374

Mâner de deschidere a buşonului rezervorului de combustibil  p.351

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Cutia interioară cu siguranţe de pe partea 
şoferului  p.460

Oglinda retrovizoare  p.187

Airbag-ul frontal al şoferului  p.47

Airbag-ul frontal al pasagerului  p.47

Schimbător de viteze

Transmisie automată  p.295

Transmisie manuală  p.300

Torpedou  p.202

Cutia interioară cu siguranţe de pe partea 
pasagerului*  p.462

Priză accesorii  p.204

Butonul funcţiei de oprire automată*  p.340

Butoanele de încălzire a scaunelor*  p.209
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Versiunea cu volanul pe partea dreaptă
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Index vizual

Priză accesorii*  p.204

Butonul funcţiei de oprire automată*  p.340

Butoanele de încălzire a scaunelor*  p.209

Torpedou  p.202

Oglinda retrovizoare  p.187

Airbag-ul frontal al şoferului  p.47

Cutia interioară cu siguranţe de pe partea şoferului  
p.460

Butoanele de reglare a oglinzilor  p.188

Butonul principal pentru portiere  p.147

Comenzi pentru geamurile electrice  p.159

Mâner de deschidere a buşonului rezervorului de 
combustibil  p.351

Mâner de deschidere a capotei motor  p.374

Frână de parcare  p.330

Schimbător de viteze
 Transmisie automată  p.295

 Transmisie manuală  p.300

Cutia interioară cu siguranţe de pe partea pasagerului*  p.462

Airbag-ul frontal al pasagerului  p.47
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Centură de siguranţă (instalarea unui sistem de reţinere pentru copii) p.71

Fixarea unui sistem de reţinere pentru copii cu centura de siguranţă p.71

Airbag-uri cortină laterale p.55

Plafonieră p.200

Mâner de prindere 

Cârligul de haine p.462

Centuri de siguranţă p.35

Comutator trapă* p.162

Lumini lectură p.200

Parasolare

Oglinzi machiaj

Priză accesorii p.204

Mufă auxiliară * p.219

Mufe auxiliare*
a se vedea manualul sistemului de navigaţie

Cablul adaptor USB* p.219

Scaun faţă p.190

Airbag-uri laterale p.52

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Banchetă spate p.197

Inele de prindere inferioară pentru fi xarea unui sistem de reţinere pentru copii p.68

Plasă pentru portbagaj 



8

G
h

id
 d

e referin
ţă rap

id
ă 

Index vizual
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Intervenţii de întreţinere sub capotă p.372

Ştergătoare parbriz p.178, 403

Oglinzi electrice p.188

Semnalizatoare laterale p.168, 395

Comandă încuiere / descuiere a uşii p.140

Faruri p.168, 391

Semnalizator / lumini de poziţie faţă p.168, 393

Lumini de conducere pe timp de zi p.177, 391

Ajustare activă a luminii farurilor la virare* p.170, 393

Pneuri p.407, 427

Proiectoare de ceaţă* p.172, 395

Realimentare p.351, 352

Lampa de frână superioară p.398

Deschiderea / închiderea hayonului p.148, 366

Ştergător lunetă p.180, 405

Camera retrovizoare* p.348

Butonul de deschidere a hayonului p.144, 149

Luminile plăcuţei de înmatriculare p.398

Lumini de frână / poziţie p.397

Lumini pentru mersul înapoi p.396

Semnalizatoare spate p.396

Stopul de ceaţă p.172, 399
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Sistemul ECO Assist*

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Indicatorul ecologic
• Îşi schimbă culoarea pentru a refl ecta stilul 

dumneavoastră de condus, atunci când modul ECON 
este activat. 

 Verde: conducere economică
 Galben: Acceleraţie / deceleraţie moderată
 Alb: Acceleraţie / deceleraţie agresivă
• Indicatorul ecologic îşi schimbă culoarea în funcţie de 

apăsarea pedalelor de frână şi de acceleraţie.

ECON ON
Acest mesaj este afi şat timp de câteva 
secunde după apăsarea butonului ECON.

Butonul ECON p.303

Contribuie la creşterea economiei de combustibil

Indicatorul modului ECON p.93

Se aprinde în momentul activării modului ECON.
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Pentru a creşte economia de combustibil, motorul se opreşte şi reporneşte conform descrierii de mai jos. Când funcţia de oprire 
automată a motorului este activată, se aprinde indicatorul Auto Idle Stop (culoarea verde).  p.340

Funcţia de oprire automată a motorului*

 La                                   Transmisie manuală Starea motorului

 Decelerare 1. Apăsaţi pedala de frână.
  2. Apăsaţi complet pedala de ambreiaj.

   Pornit

 Oprire • Continuaţi să apăsaţi pedala de 
     frână
  • Deplasaţi schimbătorul de viteze în 
     poziţia N
  • Eliberaţi pedala de ambreiaj 

   Oprit

 Pornire 1. Apăsaţi din nou pedala de ambreiaj
  2. Deplasaţi schimbătorul de viteze în 
      poziţia 1
  3. Apăsaţi pedala de acceleraţie 
      pentru a vă continua deplasarea

   Reporneşte
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Conducere sigură p.29

Airbag-uri p.45

• Vehiculul dumneavoastră este dotat cu airbag-uri care vă 
protejează pe dumneavoastră şi pasagerii însoţitori în cazul 
unei coliziuni moderat-severe.

Siguranţa copiilor p.59

• Toţi copiii în vârstă de maximum 12 ani trebuie să fi e aşezaţi pe bancheta din spate.
• Copiii mici trebuie să fi e aşezaţi într-un sistem de reţinere orientat în direcţia înainte.
• Sugarii trebuie să fi e aşezaţi pe bancheta din spate, într-un sistem de reţinere orientat în 

poziţie inversă

Pericolul de intoxicare cu gaze de eşapament p.78

• Vehiculul dumneavoastră emite gaze de eşapament periculoase, care 
conţin monoxid de carbon. Nu lăsaţi motorul să funcţioneze în spaţii 
închise care permit acumularea de monoxid de carbon.

Centuri de siguranţă p.35

• Prindeţi-vă centura de siguranţă şi 
aşezaţi-vă într-o poziţie corectă.

• Verifi caţi dacă pasagerii şi-au prins 
centura de siguranţă în mod corect.

Lista de verifi cări înainte de conducere p.34

• Înainte de conducere, verifi caţi dacă scaunele faţă, tetierele, 
volanul şi oglinzile sunt reglate în poziţia corectă.

Fixaţi cureaua poală / umăr în 
cea mai joasă poziţie posibilă.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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Tabloul de bord p.81

Indicatoare p.112  / Afi şaj multiplu p.113  / Afi şaj interactiv multiplu p.125 / Indicatoare de sistem p.82

Indicatoare de sistem Indicatoare de sistem

Indicatoare de sistem Avertizoare optice

Tahometru

Vitezometru
Indicator de 
temperatură

Indicator ecologic

Indicatorul de 
combustibilIndicator al stării 

sistemului de alarmă*

Indicator al poziţiei 
schimbătorului de viteză

Indicator schimbare treaptă 
superioară / inferioară*

Indicatorul sistemului de 
asistenţă la coborâre în pantă*

Indicator de dezactivare a VSA

Indicator sistem de acces fără 
cheie*

Indicator de avertizare a 
dezumfl ării pneurilor

Indicator de servodirecţie 
electrică (EPS)

Indicator sistem de asistenţă 
la stabilitatea autovehiculului 
(VSA) 

Indicator mod ECON*

Lampa indicatorului de 
defecţiune

Indicator mesaj sistem

Indicator bujii*

Indicator sistem de imobilizare

Indicatorul M (modul de 
schimbare secvenţială a 
vitezelor)/Indicatorul treptei 
de viteză*

Indicator al sistemului de 
frânare

Indicator sistem de asistenţă 
pentru luminile de drum*

Indicator sistem frână antiblo-
care (ABS)

Indicatoarele de semnalizare 
şi de avarie

Indicator sistem de reţinere 
suplimentară 

Indicator frână de parcare şi 
sistem de frânare 

Indicator Cruise Control cu 
reglare (ACC)*

Indicator sistem de frânare 
pentru prevenirea coliziunilor 
(CMBS)*

Indicatorul sistemului de 
menţinere a benzii de 
circulaţie (LKAS)*

Indicator deschidere hayon şi 
portiere

Indicator al sistemului 4x4*

Indicator nivel combustibil

Indicator oprire automată a 
motorului (verde)*

Indicator oprire automată a 
motorului (portocaliu)*

Indicatorul sistemului de 
încărcare

Indicatorul de presiune scăzută 
la ulei

Indicator aprindere proiec-
toare ceaţă faţă*

Indicator aprindere stop de 
ceaţă

Indicator aprindere lumini 
de drum

Indicator aprindere lumini de 
poziţie
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Butonul de pornire / oprire a 
motorului* p.164

Apăsaţi butonul pentru a porni sau opri 
vehiculul.

Semnalizatoare p.168

Lumini p.168

Ştergătoare şi spălătoare p.178
Comenzi p.135

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Manetă semnalizator Maneta de control a ştergătoarelor / spălătoarelor

Comutatorul de reglare a inter-
valului de ştergere
    : sensibilitate redusă*1

    : interval lung*2

    : sensibilitate ridicată*1

    : interval scurt*2

Dreapta

Stânga

Comutatoare lumini

Lumini de 
drum

Lumini de 
întâlnire

Semnalizare cu 
lumina de drum

Trageţi pentru a 
pulveriza lichid 
de spălare.

MIST
OFF
AUTO*1: Viteza ştergătorului variază 
în mod automat
INT*2: Viteză redusă cu funcţionare 
intermitentă
LO: Funcţionare cu viteză redusă
HI: Funcţionare cu viteză ridicată

*1: Vehicul cu ştergătoare automate
*2: Vehicul fără ştergătoare automate
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Volan p.186

• Pentru reglare, trageţi maneta de reglare 
spre dumneavoastră, plasaţi volanul în 
poziţia dorită, apoi blocaţi maneta în 
poziţia iniţială.

Deblocarea din interior a uşilor 
faţă p.146

• Trageţi mânerele interioare ale uşilor faţă 
pentru a le descuia şi a le deschide în acelaşi 
timp

Hayon p.148

• Pentru a deschide hayonul, apăsaţi butonul 
de deschidere şi ridicaţi.

Oglinzile electrice p.188

• Când contactul se afl ă în poziţia ON II*1, 
mutaţi butonul de selectare din poziţia L în 
poziţia R.

• Apăsaţi marginea corespunzătoare a bu-
tonului de reglare pentru a modifi ca poziţia 
oglinzii.

• Apăsaţi butonul de rabatare* pentru a 
rabata oglinzile

Geamurile electrice p.159

• Când contactul se afl ă în poziţia ON II*1, 
deschideţi şi închideţi geamurile electrice.

• Dacă butonul de blocare a geamurilor 
electrice se afl ă în poziţia OFF, geamul 
fi ecărui pasager poate fi  închis şi deschis de 
la propriul buton.

• Dacă butonul de blocare a geamurilor 
electrice se afl ă în poziţia ON (indicatorul 
este activ), comutatoarele de la geamurile 
pasagerilor sunt inactive.

*1: Modelele dotate cu sistemul de acces 
fără cheie sunt prevăzute cu un buton de 
pornire / oprire a motorului în locul con-
tactului de pornire.

Butonul de rabatare Butonul de selectare

Butonul de reglare

Butonul de blocare a 
geamurilor electrice Indicator

Buton geam
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Sistemul de climatizare* p. 212
• Apăsaţi butonul AUTO pentru a activa sistemul de climatizare.
• Apăsaţi butonul  pentru a porni sau opri sistemul.
• Apăsaţi butonul  pentru a degivra parbrizul.
Modele cu sistem de navigaţie
Sistemul de climatizare poate fi  operat prin comandă vocală. Consultaţi manualul sistemului de navigaţie pentru detalii.

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Butonul SYNC (sincronizat)

Comutator de control 
al temperaturii pe partea 
şoferului

Butonul  (pornire / oprire)

     Butonul de reglare a vitezei ventilatorului 
      

Butonul  (degivrare parbriz)

Comutatorul de control al temperaturii pe 
partea pasagerului

Butonul AUTO

Butonul X (Recirculare)

Butonul A/C (aer condiţionat)

Butonul de schimbare a modului

Flux de aer de la grilele de ventilaţie de 
pe planşa de bord şi din spatele consolei 
centrale*
Flux de aer de la grilele de ventilaţie 
orientate către podea şi de pe planşa de 
bord şi din spatele consolei centrale* 

Flux de aer de la grilele de ventilaţie 
orientate către podea
   Flux de aer de la grilele de ventilaţie 
   orientate către podea şi de la cele de      
   dezaburire a parbrizului
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Ceas p.136

Modele fără sistem audio

Apăsaţi butonul MENU
Folosiţi butoanele +  / -   pentru a selecta 

opţiunea Adjust clock, apoi apăsaţi butonul 
SOURCE.
Apăsaţi butoanele +  / -   pentru a comuta 

între 12h şi 24h.
Selectaţi orele şi minutele cu ajutorul 

butoanelor  /  
Apăsaţi butoanele +  / -   pentru a creşte 

sau reduce numerele
Selectaţi Set cu butoanele  /  , apoi 

apăsaţi butonul SOURCE pentru a memora 
opţiunea selectată.

Sistem audio cu CD-player
Apăsaţi butonul CLOCK (CD / AUX) până 

când ora afi şată începe să clipească.
Apăsaţi butonul Preset 4   (Oră) sau 5   

(Minute) pentru a seta ora. Apăsaţi butonul 
Preset 6   (Reset) pentru a seta următoarea 
oră.
Apăsaţi din nou butonul CLOCK pentru a 

memora ora.

Modele cu sistem de navigaţie
Sistemul de navigaţie actualizează ceasul 
automat, pe baza semnalelor primite de la 
sateliţii GPS.
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Sistemul audio* p.218

Sistem audio cu CD-player
• Comenzi audio de la distanţă p.222

• Butonul +  / -  
Apăsaţi scurt pentru a ajusta volumul sus / jos
• Butonul SOURCE
Apăsaţi scurt pentru a alterna modul audio: 

FM1/F2/LW/MW/CD/AUX.
• Butonul  /  

Radio: Apăsaţi scurt pentru a schimba postul 
memorat.
Apăsaţi lung pentru a selecta anteri-
orul sau următorul post de radio cu 
semnal puternic

Dispozitiv CD / USB: apăsaţi scurt pentru a 
ajunge la începutul piesei următoare 
sau pentru a reveni la începutul 
piesei curente. Apăsaţi lung pentru a 
schimba directorul.

Dotări p.217

(+ / (-

/
Afi şajul interactiv multiplu

    Butonul  (Pornire) 

           Butonul 

        Butonul SCAN

        Butonul AM
       Butonul FM/DAB

Butonul  (Seek/Skip)

          Buton rotativ 
          de selecţie

Fantă CD

Butoane pre-
confi gurate (1-6)

    Buton 
    (ejectare CD)

Buton CD/AUX

Buton TA
        Buton 
        (Seek/Skip)

Buton SETUP

     Buton

Butonul
Butonul

Butonul 
SOURCE

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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Transmisie manuală p.300

Transmisie automată p.295

• Cuplaţi poziţia P   şi apăsaţi pedala de frână atunci când 
porniţi motorul.

Cuplare trepte de viteză
Apăsaţi pedala de frână, apoi apăsaţi 
butonul de deblocare pentru a deplasa 
schimbătorul din poziţia P.
Apăsaţi butonul de deblocare pentru a de-
plasa schimbătorul. Deplasaţi schimbătorul 
fără a apăsa butonul de deblocare.

Parcare
Opriţi sau porniţi motorul. Transmisia este 
blocată.

Marşarier
Se utilizează pentru mers înapoi

Neutru
Transmisia este liberă.

Drive
Conducere normală. La modelele dotate cu 
schimbător cu padele, poate fi  utilizat modul 
de schimbare a treptelor de viteză cu ajutorul 
padelelor (D-paddle shift mode).

Poziţia S
Poate fi  utilizat modul de schimbare 
secvenţială a treptelor de viteză.

Conducere p.275

buton de deblocare

Schimbător de viteze Padela (+)Padela (–)

● Treapta selectată este indicată
pe tabloul de bord.

Indicatorul M

Numărul
treptei
selectate

Indicatorul poziţiei schimbătorului de viteze

Schimbătorul de viteze cu padele p.287

• Padelele vă permit să schimbaţi treptele de viteză într-un mod 
similar unei transmisii manuale (de la treapta 1 la treapta 5). Acest 
mod este util când se doreşte utilizarea frânei de motor.

• Schimbare a treptelor de viteză cu ajutorul padelelor: transmisia 
revine în modul automat după ce sistemul detectează că vehicu-
lul se deplasează în modul Cruise Control.

• Modul secvenţial: menţine treapta selectată, se aprinde indicato-
rul M.
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Butonul de dezactivare a VSA p.325

• Sistemul de asistenţă la stabilitatea vehicu-
lului (VSA) ajută la stabilizarea vehiculului 
în viraje şi ajută la menţinerea tracţiunii 
în timpul accelerării pe suprafeţe de drum 
necompacte sau alunecoase.

• VSA se activează automat la fi ecare pornire 
a motorului.

• Pentru a activa sau dezactiva VSA, ţineţi 
apăsat butonul până auziţi un semnal so-
nor.

Controlul regimului de croazieră 
(Cruise Control)* p.304

• Sistemul Cruise Control vă permite să 
menţineţi o viteză prestabilită fără a ţine 
piciorul pe pedala de acceleraţie.

• Pentru a utiliza sistemul Cruise Control, 
apăsaţi butonul MAIN. Selectaţi controlul 
regimului de croazieră apăsând butonul 
LIM, apoi apăsaţi butonul RES/+ sau RES/- 
atunci când viteza vehiculului depăşeşte 30 
km/h (18 mph).

Limitatorul reglabil de viteză* p.307

• Acest sistem vă permite să setaţi o viteză 
maximă care nu poate fi  depăşită nici atunci 
când apăsaţi pedala de acceleraţie.

• Pentru a utiliza limitatorul reglabil de 
viteză, apăsaţi butonul MAIN. Selectaţi 
limitatorul ajustabil de viteză prin apăsarea 
butonului LIM, apoi apăsaţi butonul -/SET 
atunci când vehiculul atinge viteza dorită.

• Limita de viteză a vehiculului poate fi  setată 
între 30 km/h (18 mph) şi 250 km/h (155 
mph).

Sistemul de avertizare a 
dezumfl ării pneurilor (DWS) p. 326
DWS detectează modifi carea numărului 
de rotaţii ale pneurilor, precum şi scăderea 
presiunii acestora.

Butonul de dezactivare a sistemului 
de frânare pentru prevenirea 
coliziunilor (CMBS)* p.337

• Atunci când o coliziune pare iminentă, 
CMBS, vă poate ajuta să reduceţi viteza 
vehiculului şi severitatea coliziunii.

• Pentru a activa sau dezactiva CMBS, ţineţi 
apăsat butonul până la producerea unui 
semnal sonor.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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Modele pe benzină

Realimentare p.349

Trageţi mânerul de deschidere a clapetei rezervorului de 
combustibil afl at sub colţul din partea inferioară stânga / 
dreapta a planşei de bord.

Rotiţi buşonul uşor pentru a-l deşuruba.

Aşezaţi buşonul pe suportul din clapeta rezervorului de 
combustibil.

După realimentare, reînşurubaţi buşonul până când 
auziţi cel puţin un clic.

Combustibil recomandat:  benzină premium fără plumb cu o cifră octanică de minimum 95
Capacitatea rezervorului de combustibil:  58 l
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Modele Diesel

Realimentare p.350

Trageţi mânerul de deschidere a clapetei rezervorului 
de combustibil afl at sub colţul din partea inferioară 
stânga / dreapta a planşei de bord.

După realimentare, aşteptaţi aproximativ 10 secunde 
înainte de a scoate pompa din rezervor.

Combustibil recomandat:  motorină conformă cu standardul EN 590
Capacitatea rezervorului de combustibil:  58 l
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Sub capotă p.372

• Verifi caţi nivelul uleiului, al lichidului de 
răcire şi al lichidului de spălare a parbrizului. 
Completaţi atunci când este necesar.

• Verifi caţi lichidul de frână şi lichidul de 
ambreiaj*.

• Verifi caţi bateria în mod regulat.

Trageţi mânerul de deschidere a capotei 
din colţul din stânga / dreapta jos al planşei 
de bord.

Localizaţi mânerul zăvorului de blocare a 
capotei, trageţi-l în sus şi ridicaţi capota.

După ce aţi terminat, închideţi capota şi 
asiguraţi-vă că este bine fi xată.

Întreţinere p.355

Ştergătoare p.403

• Înlocuiţi ştergătoarele atunci 
când acestea lasă urme pe 
parbriz.

Pneuri p.407

• Controlaţi pneurile şi roţile în 
mod regulat

• Verifi caţi presiunea pneurilor 
în mod regulat

• Montaţi pneuri de iarnă atunci 
când conduceţi în timpul iernii

Lumini p.391

• Controlaţi toate luminile în 
mod regulat.
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Pană de pneu p.427

Modele cu roată de rezervă
• Parcaţi într-un loc sigur şi înlocuiţi pneul 

dezumfl at cu roata de rezervă compactă din 
portbagaj. 

Modele cu trusă de reparare a pneului
• Parcaţi într-un loc sigur şi reparaţi pneul 

dezumfl at cu ajutorul trusei de reparare a 
pneului.

Aprindere indicatori p.454

• Identifi caţi indicatorul şi consultaţi cartea 
tehnică

Motorul nu porneşte p.444

• Dacă bateria este descărcată, porniţi fo-
losind o baterie de rezervă

Siguranţă arsă p.458

• În cazul în care un dispozitiv electric nu 
funcţionează, verifi caţi dacă există o 
siguranţă arsă

Supraîncălzire p.452

• Parcaţi într-o locaţie sigură. Dacă nu vedeţi 
aburi ieşind de sub capotă, deschideţi ca-
pota şi lăsaţi motorul să se răcească.

Tractare de urgenţă p.464

• Dacă trebuie să tractaţi vehiculul, utilizaţi 
un serviciu specializat de tractare.

Situaţii neprevăzute p.425

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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Cheia de contact nu se roteşte din poziţia 
 în poziţia  *1. 

De ce?

• Volanul poate fi  blocat. 
• Încercaţi să mişcaţi volanul spre stânga şi spre dreapta 

în timp ce rotiţi cheia în contact. 
• Mişcaţi volanul spre stânga şi spre dreapta după ce aţi 

apăsat butonul ENGINE START/STOP.

Cheia de contact nu se roteşte din poziţia 
 în poziţia  *1 şi nu pot să scot cheia 

din contact. 
De ce?

Schimbătorul de viteze trebuie să fi e mutat în poziţia P  .

De ce pedala de frână pulsează uşor atunci 
când frânez?

Aceasta se poate întâmpla în momentul activării ABS-ului şi nu indică 
o defecţiune. Apăsaţi pedala de frână ferm şi cu forţă constantă. Nu 
„pompaţi” pedala de frână.

Uşa spate nu se deschide din interiorul 
vehiculului. De ce?

Verifi caţi dacă încuietoarea pentru copii este 
în poziţia „lock”. În acest caz, deschideţi uşa 
spate cu ajutorul mânerului exterior. Pentru 
a dezactiva această funcţie, împingeţi maneta 
în poziţia „unlock”.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Ce trebuie făcut dacă

Î

Î

Î

Î

R

R

R

R
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De ce se încuie uşile după ce le-am des-
cuiat cu telecomanda?

Dacă nu deschideţi o uşă în termen de 30 de secunde, uşile se reîncuie 
automat din motive de securitate.

De ce se aude un semnal sonor atunci 
când deschid uşa şoferului?

Semnalul sonor porneşte atunci când: • Luminile exterioare sunt lăsate 
aprinse • Modul de alimentare* este în poziţia ACCESSORY. • Funcţia 
Auto Idle Stop* este activă.

De ce se aude un semnal sonor atunci 
când încep să conduc?

Semnalul sonor se aude atunci când: • Şoferul şi/sau pasagerul din faţă 
nu poartă centurile de siguranţă. • Frâna de parcare nu este eliberată 
complet.

De ce aud un scârţâit atunci când apăs 
pedala de frână?

Poate fi  necesară înlocuirea plăcuţelor de frână. Duceţi imediat autove-
hiculul la reprezentanţă pentru verifi care.

Modele pe benzină
Acest vehicul poate fi  folosit cu benzină 
fără plumb cu cifră octanică (RON) 91 sau 
mai mare?

Vehiculul dumneavoastră este proiectat să funcţioneze cu benzină 
premium fără plumb cu o cifră octanică de minimum 95. Dacă această 
benzină nu este disponibilă, poate fi  utilizată temporar benzină regular 
fără plumb cu o cifră octanică de minimum 91. Utilizarea benzinei regu-
lar fără plumb poate provoca zgomote metalice în interiorul motorului şi 
scăderea performanţelor motorului. Utilizarea pe termen lung a benzinei 
regular poate conduce la deteriorarea motorului.

Î

Î

Î

Î

Î

R

R

R

R

R

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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Dispozitivele de înregistrare a datelor
Autovehiculul dumneavoastră este dotat cu câteva dispozi-
tive denumite Dispozitive de înregistrare a datelor. Acestea 
înregistrează diferite tipuri de date în timp real, precum 
declanşarea airbagului SRS şi nefuncţionarea componentelor 
sistemului SRS. 
Aceste date aparţin proprietarului autovehiculului şi nu pot fi  ac-
cesate de nimeni altcineva decât în condiţiile prevăzute de lege 
sau cu permisiunea proprietarului. 
Cu toate acestea, aceste date pot fi  accesate de Honda, 
de reprezentanţii săi autorizaţi şi de mecanicii, angajaţii, 
reprezentanţii şi antreprenorii săi autorizaţi, numai în scopul 
efectuării de diagnoze tehnice, de studii şi dezvoltări ale autove-
hiculului. 

Dispozitivele de înregistrare a diagnozelor de service
Autovehiculul dumneavoastră este prevăzut cu dispozitive 
pentru operaţiunile de service, care înregistrează informaţii cu 
privire la performanţa grupului propulsor şi a condiţiilor de mers. 
Datele pot fi  folosite pentru a-i ajuta pe mecanici în operaţiunile 
de diagnosticare, reparare şi întreţinere a autovehiculului. Aceste 
date nu pot fi  accesate de nimeni altcineva decât în condiţiile 
prevăzute de lege sau cu permisiunea proprietarului. 
Cu toate acestea, aceste date pot fi  accesate de Honda, 
de reprezentanţii săi autorizaţi şi de mecanicii, angajaţii, 
reprezentanţii şi antreprenorii săi autorizaţi, numai în scopul 
efectuării de diagnoze tehnice, de studii şi dezvoltări ale autove-
hiculului. 
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Citind această carte tehnică, veţi găsi informaţii precedate de 
simbolul NOTICE  (observaţie). Scopul acestor informaţii este 
de a vă ajuta să evitaţi posibilele daune ale autovehiculului 
dumneavoastră, ale altor bunuri sau ale mediului înconjurător.

Simbolurile  de pe etichetele lipite pe autovehicul au rolul 
de a vă aminti să citiţi această carte tehnică pentru funcţionarea 
corectă a autovehiculului.

Câteva cuvinte referitoare la siguranţă

Siguranţa dumneavoastră şi a celorlalţi este foarte importantă. 
De asemenea, conducerea în condiţii de siguranţă a acestui auto-
vehicul constituie o răspundere importantă.

Pentru a vă ajuta să luaţi decizii cu privire la siguranţă în 
cunoştinţă de cauză, am prevăzut proceduri pentru funcţionare 
şi alte informaţii pe etichete şi în această carte tehnică. Aceste 
informaţii vă anunţă posibilele pericole care v-ar putea răni pe 
dumneavoastră şi pe ceilalţi.

Desigur, nu este nici practic şi nici posibil să vă avertizăm cu priv-
ire la toate pericolele asociate conducerii sau întreţinerii autove-
hiculului. Pentru aceasta, trebuie să vă folosiţi propria judecată.

Informaţiile importante legate de siguranţă au mai multe forme, 
printre care:

• Etichetele de siguranţă – pe autovehicul
• Mesajele de siguranţă – precedare de un simbol de alertă  şi unul 

din cele trei semnale: PERICOL, AVERTIZARE sau ATENŢIE
Aceste semnale au următoarele sensuri:

PERICOL  - Nerespectarea instrucţiunilor VA 
CAUZA MOARTEA sau RĂNIREA dumneavoastră 
GRAVĂ
AVERTIZARE - Nerespectarea instrucţiunilor 
AR PUTEA CAUZA MOARTEA sau RĂNIREA 
dumneavoastră GRAVĂ
ATENŢIE - Nerespectarea instrucţiunilor AR 
PUTEA CAUZA RĂNIREA dumneavoastră 

• Titluri de siguranţă – precum Precauţii importante pentru siguranţă
• Secţiunea de siguranţă – precum Conducerea în condiţii de 

siguranţă
• Instrucţiuni – utilizarea corectă şi în condiţii de siguranţă a autove-

hiculului.

Întreaga carte tehnică conţine informaţii importante cu privire la 
siguranţă – vă rugăm să le citiţi cu atenţie.

CAUTION

DANGER

WARNING
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Pentru o conducere în condiţii de siguranţă
 Precauţii importante pentru siguranţă .....30
 Informaţii importante despre conducere . 32
 Dotări de siguranţă ale autovehiculului 

dumneavoastră ............................................ 33
 
Centurile de siguranţă
 Despre centurile de siguranţă .................... 35
 Purtarea centurii de siguranţă ...................39
 Verifi carea centurii de siguranţă ............... 43
 
Airbaguri
 Componentele sistemului airbag ...............45
 Tipuri de airbaguri ....................................... 47

 Airbaguri frontale (SRS) .............................  47
 Airbaguri laterale .......................................   52
 Airbaguri cortină laterale ......................... ..55
 Indicatoare pentru sistemul airbag .........  56
 Întreţinerea airbagurilor .............................58

Siguranţa copiilor
 Protejarea pasagerilor copii ........................59
 Siguranţa sugarilor şi a copiilor mici ..........62
 Siguranţa copiilor mari ................................ 75

Pericolul de intoxicare cu gaze de eşapament
 Monoxidul de carbon ..................................78
 Etichete de siguranţă ................................... 79

În următoarele pagini sunt prezentate dotările 
de siguranţă ale vehiculului şi modul de utilizare 
corectă a acestora. Precauţiile de siguranţă 
de mai jos sunt considerate fi  dintre cele mai 
importante.

Precauţii importante pentru siguranţă

 n Purtaţi întotdeauna centura de siguranţă
Centura de siguranţă este cea mai bună 
protecţie în toate tipurile de coliziune. Air-
bagurile sunt concepute pentru a completa 

Conducerea în condiţii de siguranţă

Veţi găsi multe recomandări pentru siguranţă în acest capitol şi în întreaga carte tehnică
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 Precauţii importante pentru siguranţă

Unele ţări interzic utilizarea telefoanelor 
mobile de către şofer în timpul conducerii, cu 
excepţia dispozitivelor hands-free.

Pentru o conducere în condiţii de siguranţă
centurile de siguranţă, nu pentru a le înlocui. Aşadar, chiar dacă autovehiculul dumneavoastră 
este prevăzut cu airbaguri, asiguraţi-vă că atât dumneavoastră cât şi pasagerii dumneavoastră 
purtaţi întotdeauna centurile de siguranţă şi că le prindeţi corespunzător.

 n Folosiţi sisteme de reţinere pentru toţi copii pe care îi transportaţi
Copii cu vârste de până la 12 ani trebuie să poarte dispozitive adecvate de reţinere şi să stea 
pe unul din locurile din spate, nu pe locul din faţă. Sugarii şi copii de vârste mici trebuie să stea 
într-un scaun pentru copii. Copii mari trebuie să folosească un scaun de înălţare şi o centură 
poală / umăr până când sunt destul de mari pentru a folosi centura fără scaun de înălţare.

 n Atenţie la pericolele legate de airbaguri
Cu toate că pot salva vieţi, airbagurile pot, de asemenea, produce răniri grave sau mor-
tale persoanelor care stau prea aproape de ele sau care nu poartă dispozitive adecvate de 
reţinere. Sugarii, copii de vârste mici şi adulţii de statură mică sunt ameninţaţi cel mai mult de 
acest pericol. Respectaţi cu atenţie toate instrucţiunile şi avertizările din această carte tehnică.

 n Nu consumaţi alcool la volan
Alcoolul şi şofatul nu se potrivesc. Chiar şi un singur pahar vă poate reduce capacitatea de 
a răspunde la condiţiile schimbătoare iar timpul dumneavoastră de reacţie este mai lent cu 
fi ecare pahar în plus. Aşadar, nu consumaţi alcool la volan şi nu permiteţi nici prietenilor 
dumneavoastră acest lucru.
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▶▶ Pentru o conducere în condiţii de siguranţă ▶ Precauţii importante pentru siguranţă

 n Acordaţi atenţia corespunzătoare şofatului în condiţii de siguranţă
Conversaţiile la telefonul mobil şi celelalte activităţi care vă distrag atenţia de 
la drum, alte autovehicule şi pietoni pot cauza accidente. Ţineţi cont de faptul 
că situaţiile se pot schimba repede şi numai dumneavoastră puteţi decide când 
puteţi să vă mutaţi atenţia de la şofat, în condiţii de siguranţă.

 n Controlaţi viteza la volan
Viteza excesivă reprezintă un factor major în rănirile şi decesele cauzate de acci-
dente. De obicei, cu cât viteza este mai mare, cu atât riscul creşte, însă pot surveni 
răniri grave şi la viteze mai mici. Nu conduceţi niciodată cu o viteză care să vă 
pună în pericol siguranţa, indiferent de viteza maximă permisă.

 n Păstraţi autovehiculul într-o stare care să vă asigure siguranţa
O pană de pneu sau o problemă mecanică pot fi  extrem de periculoase. Pentru 
a reduce posibilitatea apariţiei unor astfel de probleme, verifi caţi presiunea şi 
starea pneurilor în mod frecvent şi efectuaţi toate lucrările de întreţinere progra-
mate cu regularitate.
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 Informaţii importante despre conducere

Conducerea incorectă a vehiculului poate pro-
voca accidente sau răsturnarea.
  Precauţii în timpul conducerii p. 294
  Recomandări de conducere în teren accidentat 

p. 286

▶▶ Pentru o conducere în condiţii de siguranţă ▶ Informaţii importante despre conducere

Informaţii importante despre conducere

Vehiculul dumneavoastră are o gardă la sol mai înaltă decât a unui autoturism 
proiectat pentru a fi  condus exclusiv pe şosele asfaltate. Garda la sol mai înaltă 
oferă mai multe avantaje în timpul condusului în teren accidentat. Aceasta vă 
permite să traversaţi denivelări, obstacole şi suprafeţe accidentate. De asemenea 
vă oferă şi o vizibilitate mai bună astfel încât să puteţi anticipa problemele mai 
devreme.

Aceste avantaje necesită compromisuri. Deoarece vehiculul este mai înalt şi 
rulează la o distanţă mai mare de sol, are un centru de greutate mai înalt care 
creşte riscul de derapare sau răsturnare atunci când efectuaţi viraje bruşte. Ve-
hiculele utilitare sunt implicate în mai multe accidente cu răsturnare decât alte 
tipuri de vehicule. În cazul unei răsturnări, persoanele care nu poartă centura de 
siguranţă sunt mult mai expuse riscului de deces decât  persoanele care poartă 
centura de siguranţă. Vă reamintim să vă asiguraţi că dumneavoastră şi pasagerii 
dumneavoastră poartă întotdeauna centura de siguranţă.
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 Dotările de siguranţă ale autovehiculului 
dumneavoastră

Autovehiculul dumneavoastră este prevăzut cu 
multe dotări care, împreună, vă protejează pe 
dumneavoastră şi pe pasagerii dumneavoastră 
în cazul unui accident. 

Anumite dotări nu necesită nici o acţiune 
din partea dumneavoastră. Printre acestea 
se numără un cadru puternic de oţel care 
formează o cuşcă de protecţie în jurul hab-
itaclului, zone anterioare şi posterioare de 
coliziune, o coloană de direcţie reglabilă în 
înălţime şi dispozitive de tensionare care strâng 
centurile de siguranţă din faţă în cazul unui 
accident. 

Cu toate acestea, nici dumneavoastră şi nici 
pasagerii dumneavoastră nu veţi profi ta la 
maxim de aceste dotări, decât dacă păstraţi o 
poziţie corectă şi purtaţi întotdeauna centura 
de siguranţă. Mai mult decât atât, unele dintre 
dotările de siguranţă pot contribui la rănire, în 
cazul în care nu sunt folosite în mod adecvat.

▶▶ Pentru o conducere în condiţii de siguranţă ▶ Dotările de siguranţă ale autovehiculului dumneavoastră

Dotările de siguranţă ale autovehiculului dumneavoastră

Următoarea listă vă va ajuta să contribuiţi în mod activ la securitatea 
dumneavoastră şi a pasagerilor dumneavoastră.

Celulă de protecţie
Zone de coliziune
Scaune şi spătare 
Tetiere
Coloană de direcţie reglabilă în înălţime
Centuri de siguranţă
Airbaguri frontale
Airbaguri laterale
Airbaguri laterale tip cortină
Airbagurile laterale superioare
Dispozitivele de tensionare / e-preten-
sioner a centurilor de siguranţă*

*Nu este disponibil pentru toate modelele



34

C
o

n
d

u
cere în

 co
n

d
iţii d

e sig
u

ran
ţă

 Lista de verifi cări de siguranţă

Dacă indicatorul de deschidere a uşilor este 
aprins, aceasta înseamnă că o uşă nu este 
închisă complet. Închideţi toate uşile complet, 
astfel încât indicatorul să se stingă.

 Indicatorul de uşi deschise p. 89

▶▶ Pentru o conducere în condiţii de siguranţă ▶ Dotările de siguranţă ale autovehiculului dumneavoastră

 n Listă de verifi cări de siguranţă
Pentru securitatea dumneavoastră şi a pasagerilor dumneavoastră, obişnuiţi-vă să 
verifi caţi următoarele elemente înainte de a conduce.

• Reglaţi-vă scaunul într-o poziţie adecvată pentru conducere. Asiguraţi-vă că scaunele 
din faţă sunt poziţionate cât mai în spate posibil, permiţând totuşi şoferului să 
conducă autovehiculul. Dacă vă aşezaţi prea aproape de un airbag frontal, riscaţi o 
rănire gravă sau mortală în caz de accident.
  Reglarea scaunelor p. 190

• Reglaţi tetierele în poziţia corectă. Tetierele sunt cele mai efi ciente atunci când centrul 
acestora este aliniat cu centrul capului dumneavoastră. Persoanele mai înalte trebuie 
să îşi regleze tetiera în poziţia cea mai ridicată.
  Reglarea tetierelor p. 193

• Purtaţi întotdeauna centura de siguranţă şi asiguraţi-vă că o purtaţi în poziţia corectă. 
Verifi caţi dacă ceilalţi pasageri poartă corect centura de siguranţă.
  Prinderea centurii de siguranţă p. 39

• Protejaţi copiii prin utilizarea unor centuri de siguranţă sau sisteme de reţinere pentru 
copii adecvate vârstei, înălţimii şi greutăţii copilului.
  Siguranţa copiilor p. 59
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 Despre centurile de siguranţă

AVERTIZARE: Centurile de siguranţă sunt concepute 
pentru a fi  purtate peste structura osoasă a corpului, şi 
trebuie purtate peste partea din faţă a pelvisului, sau 
peste pelvis, piept şi umeri, după cum este cazul; tre-
buie evitată purtarea centurii peste zona abdominală.

AVERTIZARE: Centurile de siguranţă trebuie reglate 
cât mai strâns posibil, într-un mod confortabil, pentru 
a se asigura protecţia pentru care au fost concepute. 
În cazul în care centura nu este bine strânsă, aceasta 
va oferi o protecţie mult mai mică celui care o poartă.

AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că centurile nu sunt răsucite

AVERTIZARE: Fiecare centură trebuie folosită de 
un singur ocupant; purtarea centurii de către un 
copil care este ţinut în braţe de un alt pasager este 
periculoasă.

Despre centurile de siguranţă

Centurile de siguranţă reprezintă cel mai efi cient dispozitiv de siguranţă, deo-
arece vă ţin prins de autovehicul, astfel încât să puteţi profi ta de dotările de 
siguranţă cu care este prevăzut acesta. În plus, acestea vă protejează împotriva 
proiectării înspre interiorul sau spre exteriorul vehiculului sau spre alţi pasageri. 
Atunci când sunt purtate corect, centurile de siguranţă vă menţin corpul bine 
poziţionat în caz de accident, astfel încât să puteţi benefi cia pe deplin de 
protecţia suplimentară oferită de airbaguri.

De asemenea, centurile de siguranţă vă protejează în aproape orice tip de ac-
cident, inclusiv în:
- coliziunile frontale
- impacturile laterale 
- impacturile posterioare 
- răsturnări

Continuare

Nefolosirea centurilor de siguranţă creşte sem-
nifi cativ riscul producerii unor răni grave sau 
a deceselor în cazul unui accident, chiar dacă 
autovehiculul este prevăzut cu airbaguri. 

Asiguraţi-vă că atât dumneavoastră cât şi 
pasagerii dumneavoastră purtaţi întotdeauna 
centurile de siguranţă şi că le prindeţi în mod 
corespunzător.

Centuri de siguranţă



36

C
o

n
d

u
cere în

 co
n

d
iţii d

e sig
u

ran
ţă

 Despre centurile de siguranţă

Centurile de siguranţă nu vă pot proteja com-
plet în orice tip de accident. Cu toate acestea, 
în majoritatea cazurilor, centurile de siguranţă 
reduc riscul de rănire gravă.

Purtarea centurilor de siguranţă este obligato-
rie în majoritatea ţărilor. Faceţi-vă timp pentru 
a vă informa cu privire la prevederile legale din 
ţările în care conduceţi.

▶▶Centuri de siguranţă▶ Despre centurile de siguranţă

 n Centuri de siguranţă pentru poală / umeri
Toate cele cinci locuri sunt dotate cu centuri de siguranţă pentru poală / umeri cu 
retractoare blocabile de urgenţă. În timpul unei rulări normale, retractoarele vă 
permit să vă mişcaţi liber, dar menţinând o anumită tensionare a curelei. În caz de 
coliziune sau de oprire bruscă, retractorul se blochează pentru a vă ţine corpul fi x.

 n Utilizarea corectă a centurilor de siguranţă
Respectaţi următoarele recomandări de utilizare corectă:
• toţi ocupanţii trebuie să stea în poziţie dreaptă, rezemaţi complet de spătar, şi să 

rămână în această poziţie pe toată durata călătoriei. Relaxarea şi aplecarea reduc 
efi cienţa centurii şi cresc riscul de rănire gravă în cazul unui accident.

• Nu treceţi niciodată partea de centură care trebuie să treacă peste umăr, pe sub braţ 
sau pe la spate. În caz contrar, acest lucru ar putea duce la răniri foarte grave în cazul 
unui accident.

• O centură de siguranţă nu trebuie folosită simultan de două persoane. În caz contrar, 
acestea ar putea fi  foarte grav rănite în cazul unui accident.

• Nu puneţi nici un accesoriu pe centurile de siguranţă. Dispozitivele concepute pentru 
a mări confortul ocupantului sau pentru a repoziţiona partea de peste umăr a centurii 
pot reduce capacitatea de protecţie a centurii de siguranţă şi pot creşte riscul de rănire 
gravă în cazul unui accident.
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 Indicator prindere centură de siguranţă

Acest indicator se aprinde şi dacă unul din 
pasagerii din faţă nu îşi prinde centura de 
siguranţă în termen de 6 secunde după ce cheia 
de contact este rotită în poziţia ON II*1.

În cazul în care pe locul din faţă nu este nici un 
pasager, sau dacă pe locul din faţă călătoreşte 
un copil sau un adult mic de statură, indicato-
rul nu se va aprinde.

Dacă indicatorul se aprinde sau semnalul sonor 
porneşte fără ca locul pasagerului din faţă să 
fi e ocupat, senzorul de detecţie a ocupantului 
poate fi  afectat deoarece:
• Un obiect greu este plasat pe scaun.
• O pernă se afl ă pe scaun.
• Pasagerul din faţă nu este aşezat corect.

Dacă nu este îndeplinită niciuna dintre aceste 
condiţii, autovehiculul dumneavoastră trebuie 
să fi e verifi cat de o reprezentanţă cât mai 
repede posibil.

▶▶Centuri de siguranţă▶ Despre centurile de siguranţă

 n Indicator prindere centură de siguranţă

 n Scaunele din faţă
Autovehiculul dumneavoastră monitorizează utilizarea 
centurilor de siguranţă faţă. În cazul în care contactul 
este întors la poziţia ON *1 înainte de prinderea cen-
turii de siguranţă, indicatorul va clipi. Dacă şoferul nu îşi 
prinde centura, indicatorul va rămâne aprins.

În plus, semnalul sonor va suna periodic şi indicatorul va 
clipi în timpul conducerii, până când şoferul îşi fi xează 
centura.

 n Scaunele din spate
Autovehiculul dumneavoastră monitorizează, de 
asemenea, utilizarea centurilor de siguranţă spate. 
Afi şajul multiplu vă informează care dintre centurile de 
siguranţă spate sunt utilizate. 

Pictograma apare atunci când:
• Una din uşile spate este deschisă şi închisă
• Unul din pasagerii de pe bancheta spate îşi cuplează sau 

decuplează centura de siguranţă.
Dacă oricare din pasagerii de pe bancheta spate îşi 
decuplează centura în timpul deplasării, semnalul 
sonor de avertizare se activează.

Pentru afi şare:
Apăsaţi butonul .

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

: Asigurat

: Neasigurat

Continuare
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 Dispozitive automate de tensionare a centurii de 
siguranţă

Dispozitivele automate de tensionare a centurii 
de siguranţă funcţionează o singură dată. 
Atunci când un astfel de dispozitiv este activat, 
indicatorul SRS se aprinde. Înlocuiţi dispozitivul 
de tensionare la o reprezentanţă şi verifi caţi 
centurile de siguranţă, deoarece acestea ar 
putea să nu mai ofere protecţie în cazul unui 
nou accident. 

În caz de impact moderat-sever lateral, se 
activează şi dispozitivul de tensionare de pe 
partea respectivă a vehiculului.

 Dispozitivele e-pretensioner pentru centurile de 
siguranţă*

Dacă au fost activate doar dispozitivele e-pre-
tensioners, nu este necesară înlocuirea niciunei 
alte componente.
Dispozitivele e-pretensioners pot să nu 
funcţioneze dacă:
• Indicatorul sistemului de reţinere suplimentară 

este activat.
• Indicatorul sistemului VSA (asistenţă pentru 

stabilitatea vehiculului) este activat.

▶▶Centuri de siguranţă▶ Despre centurile de siguranţă

 n Dispozitive automate de tensionare a centurii de siguranţă
Pentru creşterea siguranţei, scaunele din faţă 
sunt echipate cu dispozitive automate de ten-
sionare a centurii de siguranţă

Dispozitivele de tensionare strâng centurile de 
siguranţă în cazul unei coliziuni frontale moder-
at-severe, uneori chiar şi atunci când coliziunea 
nu este sufi cient de puternică pentru a umfl a 
airbagurile frontale.

 n Dispozitivele e-pretensioner pentru centurile de siguranţă*
Acestea sunt dispozitive acţionate de un motor, 
care încep să tensioneze centurile de siguranţă 
faţă atunci când sistemul CMBS, sistemul de 
asistenţă la frânare sau sistemul VSA sunt ac-
tive. Acestea încep să funcţioneze şi atunci când 
manevraţi vehiculul în mod brusc sau în caz de 
accident. După ce au fost tensionate, centurile 
revin în poziţia iniţială. Pentru confort, dispozi-
tivele e-pretensioners tensionează uşor centurile 
de siguranţă atunci când le cuplaţi, când apăsaţi 

pedala de frână mai agresiv decât în mod obişnuit sau când efectuaţi un viraj 
brusc, şi retrag complet centurile atunci le decuplaţi.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Prinderea unei centuri de siguranţăr

În cazul unei centuri nefuncţionale sau care 
pare să nu funcţioneze corect, pe locul respec-
tiv nu trebuie să călătorească nimeni. Folosirea 
unei centuri care nu funcţionează corect nu 
asigură protecţia ocupantului în cazul unui 
accident. Consultaţi reprezentanţa pentru veri-
fi carea centurii cât mai repede.

Nu introduceţi obiecte străine în lăcaşul de 
prindere sau în mecanismul de retractare.

▶▶Centuri de siguranţă▶ Prinderea unei centuri de siguranţă

Prinderea unei centuri de siguranţă

După ce aţi reglat un scaun faţă în poziţia corectă, şi în timp ce şedeţi în poziţie 
dreaptă şi rezemat complet de spătar:
  Reglarea scaunelor p. 190

 n Centura poală/umăr
1. Trageţi încet centura de siguranţă.

2. Introduceţi plăcuţa de prindere în lăcaşul de prin-
dere, apoi trageţi de centură pentru a vă asigura că 
este bine prinsă.

▶ Asiguraţi-vă că centura nu este răsucită sau 
prinsă.
Modele cu cruise control cu reglare
Atunci când şoferul sau pasagerul faţă 
introduc plăcuţa de prindere în lăcaşul 
centurii, cureaua centurii din faţă se 
retrage automat

Continuare

Trageţi încet

Poziţie
aşezată
corectă

Plăcuţa de prindere

lăcaşul
de
prindere
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 Prinderea unei centuri de siguranţă

Pentru a elibera centura, apăsaţi butonul roşu 
PRESS, apoi ghidaţi centura cu ajutorul mâinii, 
astfel încât aceasta să fi e retractată complet.
La ieşirea din autovehicul, asiguraţi-vă că 
centura nu atârnă şi că nu va fi  prinsă la închi-
derea uşii.

 Reglarea înălţimii centurii

Înălţimea armăturii de ghidare poate fi  reglată 
pe patru niveluri. Dacă centura vă atinge gâtul, 
coborâţi înălţimea cu câte un nivel.

După reglare, asiguraţi-vă că armătura de ghi-
dare este blocată.

▶▶Centuri de siguranţă▶ Prinderea unei centuri de siguranţă

3. Treceţi partea inferioară a centurii cât mai jos 
cu putinţă peste şolduri, apoi trageţi de partea 
superioară a centurii pentru ca partea inferioară 
să se strângă. Acest lucru va permite oaselor 
puternice din zona pelviană să suporte forţa 
unui eventual accident, reducând riscul de răniri 
interne.

4. Dacă este necesar, trageţi din nou de centură 
pentru a elimina un eventual joc al acesteia, apoi 
asiguraţi-vă că centura vă trece pe mijlocul piep-
tului şi peste umăr. Acest lucru transmite forţele 
unui eventual accident la oasele cele mai puter-
nice din partea superioară a corpului.

 n Reglarea înălţimii centurii

Scaunele faţă sunt dotate cu dispozitive reglabile a înălţimii pentru ocupanţii de 
talii diferite.

1. Deplasaţi armătura de ghidare în direcţia sus / jos 
în timp ce ţineţi apăsat butonul de deblocare.

2. Poziţionaţi armătura astfel încât centura să fi e 
aşezată pe mijlocul pieptului şi peste umăr.

Partea inferioară
a centurii trebuie
aşezată cât mai
jos posibil

Apasă
Apasă

Fixarea incorectă a centurilor de siguranţă 
poate produce răniri grave sau decesul, în 
cazul unui accident.

Asiguraţi-vă că toate centurile de siguranţă 
sunt fi xate în mod corect, înainte de a porni la 
drum.
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▶▶Centuri de siguranţă▶ Prinderea unei centuri de siguranţă

 Centura de siguranţă detaşabilă

Pentru a decupla partea detaşabilă, introduceţi 
plăcuţa de prindere în locaşul de pe partea 
laterală a punctului de prindere.

 n Centura de siguranţă detaşabilă

1. Trageţi plăcuţa mică şi plăcuţa de prindere a cen-
turii de siguranţă din locaşurile de pe plafon.

2. Aliniaţi triunghiurile de pe plăcuţa mică şi de 
pe plăcuţa de prindere. Verifi caţi dacă centura 
de siguranţă nu este îndoită. Cuplaţi centura la 
punctul de prindere.

3. Introduceţi plăcuţa de prindere în închizătoare. 
Fixaţi centura de siguranţă în mod corect, în 
acelaşi mod în care fi xaţi centura pentru poală / 
umăr.

Utilizarea centurii de siguranţă nefi xată creşte 
riscul de rănire gravă sau accident în caz de 
deces.

Înainte de a utiliza centura, asiguraţi-vă că 
partea detaşabilă este prinsă în mod corect.

Plăcuţă de prindere mică

Plăcuţă de prindere

Punct de prindere a centurii

Plăcuţă de prindere mică

Placă

Închizătoare

Plăcuţă de
prindere

Plăcuţă de prindere mică
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 Sfaturi pentru femeile însărcinate

Pentru a reduce riscul de rănire al 
dumneavoastră şi al copilului dumneavoastră în 
cazul umfl ării unui airbag frontal:
• Când conduceţi, staţi într-o poziţie dreaptă şi 

reglaţi scaunul cât mai în spate posibil, în aşa fel 
încât să păstraţi în acelaşi timp şi controlul deplin 
asupra autovehiculului.

• Dacă ocupaţi locul din faţă al pasagerului, reglaţi 
scaunul cât mai în spate posibil.

▶▶Centuri de siguranţă▶ Prinderea unei centuri de siguranţă

 n Sfaturi pentru femeile însărcinate
În cazul în care sunteţi însărcinată, cel mai bun mod de a vă proteja pe 
dumneavoastră şi pe copilul dumneavoastră atunci când conduceţi sau călătoriţi 
într-un autovehicul este de a purta centura de siguranţă, pe care trebuie să o 
treceţi cât mai jos de şolduri cu putinţă.

Purtaţi centura pentru umăr
peste piept, evitând abdomenul.

Purtaţi partea inferioară a centurii
cât mai jos de şolduri cu putinţă.
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 Verifi carea centurii de siguranţă

AVERTIZARE: utilizatorul nu trebuie să modifi ce sau 
să adauge nimic ce ar putea împiedica funcţionarea 
dispozitivelor de reglare a centurii pentru eliminarea 
jocului sau care ar putea împiedica ajustarea strânsă a 
centurii astfel încât orice joc al centurii să fi e eliminat.

AVERTIZARE: este esenţial să înlocuiţi întregul dispozi-
tiv după ce a fost purtat în timpul unui impact sever, 
chiar dacă, aparent, dispozitivul nu a fost avariat.

AVERTIZARE: aveţi grijă să nu pătaţi ţesătura cu lacuri, 
uleiuri şi substanţe chimice şi, in special cu acid de 
baterie. Curăţarea se poate efectua folosind săpun cu 
concentraţie mică şi apă. Centura trebuie înlocuită în 
cazul în care ţesătura este deteriorată, contaminată 
sau avariată.

▶▶Centuri de siguranţă▶ Verifi carea centurii de siguranţă

Verifi carea centurii de siguranţă

Verifi caţi în mod regulat starea centurii de siguranţă, după cum urmează:

• Derulaţi complet fi ecare centură şi verifi caţi să nu existe tăieturi, arsuri sau uzură.
• Verifi caţi dacă dispozitivul de prindere funcţionează uşor şi dacă centura se rulează 

fără probleme.
▶ În cazul în care o centură nu se rulează uşor, încercaţi să o curăţaţi. Utilizaţi numai 

săpun cu concentraţie mică şi apă. Nu utilizaţi înălbitori sau solvenţi de curăţare. 
Asiguraţi-vă că centura este uscată înainte de a reveni în poziţia iniţială.

O centură care nu se afl ă în stare bună sau care nu funcţionează corect nu oferă 
protecţia adecvată şi trebuie înlocuită cât mai repede.
Este posibil ca o centură purtată într-un accident să nu ofere acelaşi nivel de 
protecţie în eventualitatea unui alt accident. După orice coliziune, centurile de 
siguranţă trebuie să fi e verifi cate de către reprezentanţă.

Continuare

Centurile care nu sunt verifi cate sau bine 
întreţinute pot cauza răniri grave sau decesul, 
în cazul în care nu funcţionează corect atunci 
când este nevoie.

Verifi caţi în mod regulat centurile de siguranţă 
şi rezolvaţi orice problemă legată de acestea 
cât mai repede.
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▶▶Centuri de siguranţă▶ Verifi carea centurii de siguranţă

 n Puncte de ancorare
La înlocuirea centurilor de siguranţă, folosiţi 
punctele de ancorare indicate în imagini. Locul 
din faţă este dotat cu o centură peste poală / 
umăr.

Bancheta din spate este prevăzută cu trei centuri 
peste poală / umăr.

Scaunul fa�ă

Banchetă spate
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Airbagurile frontale, laterale faţă şi lat-
erale cortină sunt declanşate în funcţie de 
direcţia şi puterea impactului. Sistemul de 
airbaguri include:

• Două airbaguri frontale SRS (sistem de 
reţinere suplimentară). Airbagul şoferului 
este amplasat în centrul volanului; airbagul 
pasagerului din faţă este amplasat în bord. 
Ambele sunt marcate SRS AIRBAG.

• Două airbaguri laterale, unul pentru şofer 
şi unul pentru pasagerul din faţă. Aceste 
airbaguri sunt amplasate în marginile exte-
rioare ale spătarelor. Ambele sunt marcate 
SIDE AIRBAG.

• Două airbaguri laterale superioare, unul 
pentru fi ecare parte a autovehiculului. Air-
bagurile sunt amplasate în plafon, deasupra 
geamurilor laterale. Montanţii din faţă şi 
din spate de pe ambele părţi ale autovehic-
ulului sunt marcaţi SIDE CURTAIN AIRBAG.

• O unitate electronică de control care 
monitorizează şi înregistrează permanent 
informaţiile despre senzori, dispozitivele de 
activare a airbagurilor, dispozitivele de ten-
sionare a centurilor de siguranţă şi folosirea 
centurilor de către şofer şi pasagerul din 
faţă, atunci când butonul de contact este în 
poziţia ON  *1.

• Dispozitive automate de tensionare a cen-
turilor de siguranţă din faţă.

Modele cu CMBS
• Dispozitivele de tensionare a centurilor faţă 

includ şi dispozitivele e-pretensioner.

• Senzori de impact care detectează o coli-
ziune frontală sau laterală moderat-severă.

• Un indicator pe tabloul de bord care vă 
alertează în cazul unei eventuale probleme 
la sistemul de airbaguri sau la dispozitivele 
de tensionare a centurilor.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un 
buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

• Un indicator pe tabloul de bord care vă 
avertizează că airbagul lateral al pasageru-
lui a fost dezactivat.

Airbaguri
Componentele sistemului airbag

Continuare
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 Aspecte importante privind airbagurile

Nu încercaţi să dezactivaţi airbag-urile. 
Împreună, airbag-urile şi centurile de siguranţă 
oferă cea mai bună protecţie.

Când conduceţi, menţineţi şi braţele în exte-
riorul zonei de umfl are a airbagului frontal, 
ţinând mâinile pe părţile laterale ale volanului. 
Nu ţineţi braţele încrucişate în faţa airbagului.

▶▶Airbaguri▶ Componentele sistemului de airbaguri

 n Aspecte importante privind airbagurile
Airbagurile implică pericole serioase. Pentru a îndeplini funcţia pentru care au 
fost concepute, airbagurile se umfl ă cu o forţă imensă. Aşadar, deşi airbagurile 
pot ajuta la salvarea vieţii, ele pot, de asemenea, provoca arsuri, echimoze şi alte 
răni minore, iar uneori chiar fatale, în cazul în care ocupanţii nu poartă în mod 
corect centurile de siguranţă sau nu au o poziţie corectă.

Ce trebuie făcut: Purtaţi întotdeauna centura de siguranţă în mod corect şi staţi în 
poziţie dreaptă, cât mai departe de volan, păstrând în acelaşi timp controlul asu-
pra autovehiculului. Pasagerul din faţă trebuie să îşi tragă scaunul cât mai departe 
de bord.

Nu uitaţi totuşi că nici un sistem de siguranţă nu poate preveni toate rănirile sau 
decesele care pot surveni în urma unui accident sever, chiar dacă centurile de 
siguranţă sunt purtate corect iar airbagurile se declanşează.

Nu puneţi obiecte grele sau ascuţite între dumneavoastră şi airbagul frontal. 
Transportarea de obiecte grele sau ascuţite în poală sau şofatul în timp ce fumaţi 
pipă sau în timp ce aveţi un alt obiect ascuţit în gură, poate duce la răni grave în 
cazul declanşării airbagului frontal.

Nu lipiţi şi nu puneţi obiecte pe capacele airbag-urilor frontale. Obiectele care 
sunt puse pe capacele marcate cu SRS AIRBAG pot împiedica funcţionarea corectă 
a airbagurilor sau pot fi  aruncate în interiorul vehiculului rănind pe cineva, în 
cazul declanşării airbagului.
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 Tipuri de airbaguri

Airbagurile se pot umfl a de fi ecare dată când 
butonul de contact este în poziţia ON *1.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt 
dotate cu un buton ENGINE START/STOP în 
locul unui contact de pornire.

 Airbaguri frontale

În cazul unui impact frontal sufi cient de sever 
pentru a declanşa unul sau ambele airbaguri, 
acestea se pot umfl a cu viteze diferite, în 
funcţie de severitatea impactului, dacă cen-
turile de siguranţă sunt prinse şi/sau alţi factori. 
Airbagurile frontale sunt proiectate să com-
pleteze centurile de siguranţă, pentru a reduce 
riscul de rănire a capului sau toracelui în cazul 
impacturilor frontale.

▶▶Airbaguri▶ Tipuri de airbaguri

Tipuri de airbaguri

Vehiculul dumneavoastră este echipat cu trei tipuri de airbaguri:
• Airbaguri frontale: Airbaguri afl ate în faţa scaunelor şoferului şi pasagerului faţă.
• Airbaguri laterale: Airbaguri afl ate în spătarele scaunelor şoferului şi pasagerului faţă.
• Airbaguri laterale cortină: Airbaguri plasate deasupra geamurilor laterale.
Fiecare dintre aceste airbaguri este prezentat în următoarele pagini:

Airbaguri frontale (SRS)

Airbagurile SRS (Supplemental Restraint System – sistem de reţinere suplimentară) 
frontale se umfl ă în cazul unei coliziuni moderat-severe, pentru a proteja capul şi 
pieptul şoferului şi/sau al pasagerului faţă. 
Airbagurile sunt concepute pentru a completa centurile de siguranţă, nu pentru 
a le înlocui. Centurile de siguranţă reprezintă principalul sistem de reţinere a 
ocupantului.

 n Amplasare
Airbagurile frontale sunt amplasate în centrul volanului, în cazul şoferului, şi în 
centrul planşei de bord, în cazul pasagerului. Ambele airbaguri sunt marcate SRS 
AIRBAG.

Continuare
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 Funcţionarea airbagurilor frontale

După umfl area unui airbag în caz de accident, 
este posibil să vedeţi ceva ce pare a fi  fum. De 
fapt, este vorba despre pudra de pe suprafaţa 
airbagului. Cu toate că această pudră nu este 
periculoasă, persoanele cu probleme respiratorii 
pot avea un oarecare disconfort temporar. Dacă 
se întâmplă acest lucru, ieşiţi din autovehicul ime-
diat ce acest lucru nu mai constituie un pericol.

Cu toate că, în mod normal, airbagul şoferului şi 
pasagerului din faţă se umfl ă unul după celalalt 
la numai o fracţiune de secundă diferenţă, este 
posibil ca numai unul dintre airbaguri să se um-
fl e. Acest lucru se poate întâmpla în cazul în care 
severitatea coliziunii este în marja sau la pragul 
de declanşare a airbagurilor. În astfel de cazuri, 
centura de siguranţă va oferi destulă protecţie, 
iar protecţia suplimentară pe care ar aduce-o un 
airbag ar fi  minimă.

▶▶Airbaguri▶ Airbagurile frontale (SRS)

 n Declanşare
Airbagurile frontale sunt proiectate să se umfl e în cazul coliziunilor frontale mod-
erat-severe. Atunci când vehiculul decelerează brusc, senzorii transmit informaţii 
către unitatea de control, care dă comanda declanşării unuia sau ambelor airba-
guri.

O coliziune frontală poate avea loc pe direcţie perpendiculară sau în unghi între 
două vehicule, sau între un vehicul şi un obiect staţionar precum un zid de ciment.

 n Funcţionarea airbagurilor frontale

În timp ce centura de siguranţă vă reţine trun-
chiul, airbagul asigură protecţie suplimentară 
pentru cap şi piept.

După umfl are, airbagurile frontale se dezumfl ă 
imediat pentru a nu afecta vizibilitatea şoferului 
sau capacitatea de a roti volanul sau de a se 
folosi de alte comenzi. 

Timpul total de umfl are şi dezumfl are este de o zecime de secundă, atât de rapid 
încât majoritatea ocupanţilor nu îşi dau seama că airbagurile s-au declanşat decât 
după ce le văd atârnându-le în poală.
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▶▶Airbaguri▶ Airbagurile frontale (SRS)

 n Situaţii în care airbagurile nu trebuie să se declanşeze
Coliziuni frontale minore: Airbagurile frontale sunt proiectate să completeze centuri-
le de siguranţă şi să salveze vieţi, nu să prevină contuziile minore sau chiar fracturile 
care pot apare în cazul unei coliziuni frontale moderat-severe.
Impacturi laterale: Airbagurile frontale pot oferi protecţie atunci când, din cauza unei 
deceleraţii bruşte, şoferul sau pasagerul sunt împinşi către faţa autovehiculului. Airba-
gurile laterale şi laterale cortină au fost special proiectate să reducă gravitatea rănilor 
care pot apare în cazul unei coliziuni laterale moderat-severe, care poate provoca 
împingerea şoferului sau a pasagerului către partea laterală a autovehiculului.
Impacturi posterioare: Tetierele şi centurile de siguranţă reprezintă cel mai bun mijloc 
de protecţie în cazul unui impact din spate. Airbagurile frontale nu pot oferi protecţie 
semnifi cativă şi nu sunt proiectate să se declanşeze în astfel de coliziuni.
Răsturnare: Centurile de siguranţă, airbagurile laterale şi airbagurile laterale cortină 
oferă cea mai bună protecţie în caz de răsturnare. Deoarece airbagurile frontale 
oferă o protecţie insufi cientă, acestea nu sunt proiectate să se declanşeze în caz de 
răsturnare.

 n Situaţii în care airbagurile frontale se declanşează cu daune reduse sau nevizibile
Deoarece sistemul de airbaguri detectează deceleraţiile bruşte, un impact puternic 
asupra cadrului sau suspensiei autovehiculului pot provoca declanşarea unuia sau mai 
multora dintre airbaguri. Între exemple se numără lovirea unei borduri, a marginii 
unei gropi sau cu obiecte fi xe de la suprafaţa solului care provoacă o decelerare 
bruscă a şasiului autovehiculului. Deoarece impactul are loc sub autovehicul, avariile 
pot să nu fi e imediat vizibile.

 n Situaţii în care airbagurile frontale pot să nu se declanşeze, chiar dacă avariile 
exterioare par severe

Deoarece părţile deformabile ale caroseriei absorb energia în momentul impactului, 
avariile vizibile nu indică întotdeauna o funcţionare corectă a airbagurilor. De fapt, 
unele coliziuni pot provoca avarii severe, dar nu şi declanşarea airbagurilor, deoarece 
airbagurile nu ar fi  fost necesare sau nu ar fi  oferit protecţie nici chiar dacă s-ar fi  
declanşat.

Continuare
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 Sistemul de dezactivare a airbagului frontal al pasagerului

▶▶Airbaguri▶ Airbagurile frontale (SRS)

 n Sistemul de dezactivare a airbagului frontal al pasagerului
Dacă este necesară instalarea unui sistem de reţinere pentru copii întors cu faţa 
spre spătar pe scaunul pasagerului din faţă, trebuie să dezactivaţi manual airba-
gul pasagerului din faţă cu ajutorul cheii de contact.

 n Comutatorul de pornire / oprire al airbagului pasagerului din faţă. 
Atunci când comutatorul de activare / dezactivare (ON/
OFF) a airbagului frontal al pasagerului este în poziţia:
OFF: Airbagul frontal al pasagerului este dezactivat. 
Airbagul frontal al pasagerului nu se umfl ă în cazul 
unui impact frontal sever care umfl ă airbagul frontal al 
şoferului.
Indicatorul de dezactivare a airbagului frontal al 
pasagerului rămâne aprins.
ON: Airbagul frontal al pasagerului este activat. Indi-
catorul de activare a airbagului frontal al pasagerului 
se aprinde şi rămâne aprins timp de aproximativ 60 de 
secunde.

 n Dezactivarea airbagului frontal al pasagerului
1. Activaţi frâna de parcare şi cheia de contact în 

poziţia LOCK *1. Scoateţi cheia.
2. Deschideţi uşa din faţă a pasagerului.
3. Introduceţi cheia de contact în comutatorul ON/OFF 

al airbagului frontal al pasagerului.
▶ Comutatorul este localizat pe panoul lateral al 

planşei de bord a pasagerului
4. Întoarceţi cheia în poziţia OFF şi scoateţi-o din 

comutator.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Sistemul airbagului frontal al pasagerului 
trebuie oprit în cazul în care nu se poate evita 
montarea unui sistem de reţinere pentru copil 
cu faţa spre spătar pe scaunul din faţă. 
În cazul în care airbagul frontal se declanşează, 
acesta poate lovi sistemul de prindere a 
copilului cu o forţă sufi cient de mare încât să 
producă moartea sau rănirea foarte gravă a 
sugarului.

Asiguraţi-vă că aţi pornit airbagul frontal al 
pasagerului atunci când nu se foloseşte siste-
mul de prindere a copilului cu faţa spre spătar 
pe locul din faţă. 

Dezactivarea sistemului de airbag frontal al 
pasagerului poate produce rănirea gravă sau 
decesul în cazul unui accident.

Indicatorul de activare
(ON)/dezactivare (OFF)
a airbagului pasagerului
din faţă

comutator
activare / dezactivare

Etichete de avertizare

comutatorul de activare
(ON)/dezactivare (OFF)
a airbagului pasagerului
din faţă
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▶▶Airbaguri▶ Airbagurile frontale (SRS)

 Comutatorul de dezactivare a airbagului pasagerului faţă

NOTĂ
• Folosiţi cheia de contact a autovehiculului pentru 

a roti comutatorul ON/OFF al airbagului frontal 
al pasagerului. Dacă folosiţi o cheie diferită, co-
mutatorul se poate deteriora sau airbagul frontal 
al pasagerului poate să nu funcţioneze corect.

• Nu închideţi uşa şi nu exercitaţi o presiune prea 
mare asupra cheii de contact afl ate în comutato-
rul ON/OFF al airbagului frontal al pasagerului. 
Comutatorul sau cheia se pot deteriora.

Vă recomandăm să nu instalaţi un sistem de 
prindere pentru copil cu faţa spre spătar pe 
scaunul pasagerului din faţă.

 Protecţia sugarului p. 62

Este responsabilitatea dumneavoastră să 
schimbaţi setarea sistemului de airbag frontal 
al pasagerului în poziţia OFF (oprit) atunci când 
puneţi un sistem de reţinere pentru copil cu 
faţa spre spătar pe locul pasagerului din faţă.

În cazul în care nu se foloseşte sistem de 
reţinere pentru copil cu faţa spre spătar pe 
scaunul din faţă al pasagerului, reactivaţi siste-
mul.

 n Indicatorul de dezactivare a airbagului frontal al pasagerului
După ce airbagul frontal al pasagerului este activat, indicatorul ON rămâne aprins 
timp de un minut, apoi se stinge.

Atunci când airbagul frontal al pasagerului este dezactivat, indicatorul OFF se 
aprinde şi rămâne aprins.

 n Eticheta pentru dezactivarea airbagului frontal al pasagerului
Eticheta este localizată pe panoul lateral al planşei de bord a pasagerului 

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

sugar într-un sistem de prindere a copilului cu
faţa spre spătar: poate călători în faţă dacă nu
există altă alternativă.

este interzisă călătoria pe scaunul din faţă

airbagul frontal al pasagerului este: activ

inactiv
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 Airbaguri laterale

Nu conectaţi accesorii pe sau în apropierea 
airbagurilor laterale. Acestea pot împiedica 
funcţionarea corectă a airbagurilor sau pot răni 
pe cineva în cazul declanşării unui airbag.

În cazul în care impactul se produce pe par-
tea pasagerului, airbagul pasagerului se va 
declanşa chiar dacă nu este nici un pasager pe 
acea parte.

▶▶Airbaguri▶ Airbaguri laterale

Airbaguri laterale

Airbagurile laterale contribuie la protejarea părţii superioare a trunchiului 
şoferului sau a pasagerului faţă în cazul unei coliziuni moderat-severe.

Autovehiculul dumneavoastră are o etichetă lipită pe montantul uşilor din faţă, 
care vă reaminteşte pericolele airbagurilor laterale.
Airbagurile laterale sunt deosebit de periculoase în cazurile în care pe scaunul din 
faţă este aşezat un copil.

 n Amplasare
Airbagurile laterale sunt amplasate în marginea 
exterioară a spătarelor de la scaunele şoferului şi 
pasagerului.

Ambele sunt marcate cu inscripţia SIDE AIRBAG.

Sprijinirea de portiera din faţă poate duce la 
rănirea gravă sau la deces în cazul declanşării 
airbagului lateral. 

Păstraţi întotdeauna o poziţie dreaptă cu 
spatele sprijinit de spătar.

Amplasare
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▶▶Airbaguri▶ Airbaguri laterale

 n Eticheta airbagului lateral
Această etichetă este lipită pe fi ecare montant al uşilor faţă.

Simbol de alertă

Airbag lateral

Urmăriţi cu
atenţie
instrucţiunile
din cartea
tehnică

Continuare
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 Airbaguri laterale

Nu acoperiţi şi nu înlocuiţi husele spătarelor 
scaunelor din faţă fără a întreba reprezentanţa. 
Înlocuirea sau acoperirea necorespunzătoare 
a huselor spătarelor scaunelor din faţă poate 
împiedica declanşarea airbagurilor laterale în 
cazul unui impact lateral.

Nu lăsaţi pasagerul din faţă să se aplece în lat-
erale, cu capul în zona de acţiune a airbagului 
lateral. Un airbag lateral deschis poate lovi cu 
deosebită forţă şi răni grav pasagerul.

▶▶Airbaguri▶ Airbaguri laterale

 n Declanşare
Atunci când senzorii detectează un impact 
lateral moderat-sever, unitatea de control dă 
comanda de declanşare imediată a airbagului 
lateral de pe partea unde are loc impactul.

 n Declanşare a unui airbag lateral în caz de avariere uşoară sau nevizibilă
Deoarece sistemul airbagului detectează o acceleraţie bruscă, un impact puternic 
în partea laterală a cadrului autovehiculului va provoca deschiderea airbagului 
lateral. În astfel de cazuri, avariile pot fi  reduse sau inexistente, dar senzorii de 
impact lateral au detectat o coliziune sufi cient de puternică pentru a deschide 
airbagul.

 n Nedeclanşarea unui airbag lateral, chiar şi în cazul unei deteriorări severe
Este posibil ca un airbag lateral să nu se deschidă în timpul unui impact cu ava-
riere severă vizibilă. Aceasta se poate întâmpla când punctul de impact a fost 
situat în colţuri sau în spatele autovehiculului, sau când părţile deformabile ale 
acestuia au absorbit cea mai mare parte a energiei de impact. În oricare din aceste 
cazuri, airbagul lateral nu ar fi  fost necesar şi nici nu ar fi  asigurat protecţie dacă 
s-ar fi  declanşat. 

Umflat

Airbag lateral
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 Airbagurile laterale cortină

Airbagurile laterale cortină sunt cele mai efi -
ciente atunci când ocupantul scaunului poartă 
centura de siguranţă în mod corect şi stă în 
poziţie dreaptă şi rezemat complet de spătar.

Nu ataşaţi obiecte de ferestrele laterale sau 
de montanţi, deoarece acestea pot împiedica 
funcţionarea corectă a airbagurilor laterale 
cortină.

Nu puneţi umeraşe de haine sau obiecte dure 
pe un cârlig de haine. Acest lucru ar cauza 
răniri grave în cazul declanşării airbagurilor 
laterale cortină.

▶▶Airbaguri▶ Airbaguri laterale

Airbaguri laterale cortină

Airbagurile laterale cortină contribuie la protejarea capului şoferului şi pasager-
ilor de pe locurile din margini în cazul unui impact moderat-sever.

 n Amplasare
Airbagurile laterale cortină sunt amplasate în 
plafon, deasupra geamurilor laterale, pe ambele 
părţi ale autovehiculului.

 n Declanşare
Airbagul lateral cortină este proiectat să se 
deschidă în cazul unui impact lateral moderat-
sever.

 n Deschiderea airbagului lateral cortină în caz de coliziune frontală.
Unul sau ambele airbaguri laterale cortină se pot deschide în cazul unui impact 
lateral în unghi moderat-sever.
Într-un astfel de caz, airbagurile laterale cortină se vor deschide aproape imediat 
după airbagurile frontale.

Amplasarea airbagului lateral cortină

Airbag lateral cortină deschis
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 Indicatorul SRS (Sistem de reţinere suplimentar)

▶▶Airbaguri▶ Indicatoarele sistemului airbag

Indicatoarele sistemului airbag

Dacă în sistemul airbagurilor defecţiuni, indicatorul SRS se aprinde şi pe ecranul 
interactiv multiplu se afi şează un mesaj.

 n Indicatorul SRS (Sistem de reţinere suplimentar)

 nCând cheia de contact se afl ă în poziţia ON *1
Indicatorul se aprinde timp de câteva secunde, 
apoi se stinge. Aceasta înseamnă că sistemul 
funcţionează corect.

În cazul în care indicatorul se aprinde într-un alt moment, sau nu se aprinde deloc, 
duceţi autovehiculul la reprezentanţă pentru verifi carea sistemului. În caz contrar, 
airbagurile şi dispozitivele de tensionare ale centurilor de siguranţă ar putea să nu 
funcţioneze corect în caz de necesitate.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Ignorarea indicatorului SRS poate duce la 
rănirea gravă sau la deces în cazul în care siste-
mele airbag sau dispozitivele de tensionare nu 
funcţionează corect.

În cazul în care indicatorul SRS vă indică o 
eventuală problemă, duceţi autovehiculul 
la reprezentanţă pentru verifi care cât mai 
repede. 

Scoateţi imediat sistemul de reţinere pentru 
copil cu faţa spre spătar de pe locul pasageru-
lui din faţă, în cazul în care indicatorul SRS 
se aprinde. Chiar dacă airbagul frontal al 
pasagerului a fost dezactivat, nu ignoraţi indi-
catorul SRS. 

Sistemul SRS poate avea o defecţiune care ar 
putea cauza activarea airbagului frontal, pro-
ducând rănirea gravă sau moartea.
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 Indicatorul de dezactivare a airbagului lateral

Atunci când contactul este cuplat în poziţia 
ON   *1, indicatorul ar trebui să se aprindă 
timp de câteva secunde, apoi să se stingă. Dacă 
indicatorul nu se aprinde, rămâne aprins sau 
se aprinde în timp ce conduceţi fără ca scaunul 
pasagerului din faţă să fi e ocupat, verifi caţi 
sistemul cât mai repede la o reprezentanţă.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton 

ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire

▶▶Airbaguri▶ Indicatoarele sistemului airbag

 n Indicatorul de dezactivare a airbagului pasagerului
 nAprinderea indicatorului de dezactivare a 
airbagului pasagerului

Indicatorul rămâne aprins în timp ce sistemul 
airbagului frontal al pasagerului este dezactivat.

Atunci când nu este utilizat un sistem de 
reţinere pentru copil cu faţa spre spătar pe 
scaunul pasagerului din faţă, reactivaţi sistemul 
manual. Indicatorul trebuie să se stingă.

 n Indicatorul de dezactivare a airbagului lateral*
 nAprinderea indicatorului de dezactivare a 
airbagului lateral

Acest indicator se aprinde dacă airbagul lat-
eral al pasagerului a fost dezactivat deoarece 
pasagerul are o statură prea mică pentru a sta 
pe scaunul din faţă, nu stă corect sau drept sau 
s-a aplecat în direcţia de deschidere a airbagului.

Dacă pasagerul nu este un adult de statură mică 
sau copil, indicatorul ar trebui să se stingă atunci 

când acesta revine la o poziţie aşezată corectă.
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 Întreţinerea airbagurilor

Demontarea componentelor airbagului de pe 
autovehicul este interzisă.

În caz de defecţiune, oprire sau după o deschi-
dere a airbagului / activare a dispozitivului de 
tensionare a centurii, solicitaţi intervenţia unui 
personal califi cat.

Vă recomandăm să nu utilizaţi componente 
recuperate ale sistemului airbag, inclusiv air-
bagul, dispozitivele de tensionare, senzorii şi 
unitatea de control.

▶▶Airbaguri▶ Întreţinerea airbagurilor

Întreţinerea airbagurilor

Nu aveţi obligaţia şi nu trebuie să întreţineţi sau să înlocuiţi singur componente 
ale sistemului airbag. Totuşi, trebuie să prezentaţi autovehiculul la reprezentanţă 
în următoarele situaţii:

 n Când airbagurile s-au deschis
Atunci când un airbag s-a umfl at, unitatea de control şi celelalte părţi aferente 
trebuie să fi e înlocuite. De asemenea, un dispozitiv de tensionare a centurii de 
siguranţă trebuie să fi e înlocuit după ce a fost activat.

 n Când vehiculul a fost implicat într-o coliziune moderat-severă
Chiar dacă airbagurile nu s-au umfl at, reprezentanţa dumneavoastră trebuie 
să verifi ce următoarele: dispozitivele de tensionare a centurilor faţă şi fi ecare 
centură de siguranţă purtată în timpul coliziunii.
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 Protejarea copiilor pasageri

În multe ţări, legea prevede ca toţi copii în vârstă 
de maximum 12 ani şi care au mai puţin de 150 de 
cm în înălţime să fi e aşezaţi într-un scaun spate 
cu sistem de reţinere. 

În multe ţări, este obligatoriu ca orice copil trans-
portat pe bancheta din spate să fi e aşezat într-un 
sistem de reţinere aprobat ofi cial şi adecvat. 
Vă rugăm să verifi caţi cerinţele legale din ţara 
dumneavoastră.

Sistemele de reţinere pentru copii trebuie să 
îndeplinească specifi caţiile reglementării ECE 44.

 Selectarea unui sistem de reţinere pentru 
copii p. 65

Protejarea pasagerilor copii

În fi ecare an, numeroşi copii sunt răniţi sau ucişi în accidente rutiere deoarece fi e 
nu poartă dispozitive de reţinere, fi e nu le poartă corect. De fapt, accidentele rut-
iere reprezintă cea mai importantă cauză a decesului la copii mai mici de 12 ani.

Pentru a reduce numărul de decese sau răniri la copii, sugarii şi copiii trebuie să 
poarte dispozitive de reţinere atunci când călătoresc cu un autovehicul.

Siguranţa copiilor

Continuare

Copii care nu poartă dispozitive de reţinere, 
sau care nu le poartă corect, pot fi  grav răniţi 
sau chiar ucişi într-un accident.

Orice copil care este prea mic pentru a purta 
centura de siguranţă trebuie să poarte un 
sistem de reţinere pentru copii aprobat. Un 
copil mai mare trebuie să poarte centura 
de siguranţă şi să fi e aşezat pe un scaun de 
înălţare dacă este necesar.
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▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea pasagerilor copii

Copiii trebuie să fi e bine fi xaţi într-un scaun din spate. Aceasta deoarece:
• Un airbag frontal sau lateral care se deschide 

poate răni sau ucide un copil aşezat pe scaunul 
din faţă

• Un copil aşezat pe scaunul din faţă este mai sus-
ceptibil să distragă atenţia şoferului de la drum.

• Conform statisticilor, copiii de toate dimensiunile 
şi vârstele sunt mai în siguranţă atunci când sunt 
aşezaţi corespunzător într-un scaun cu reţinere pe 
bancheta din spate.



61

C
o

n
d

u
cere în

 co
n

d
iţii d

e sig
u

ran
ţă

 Protejarea pasagerilor copii

Parasolarul pasagerului din faţă

AVERTIZARE: utilizaţi butonul principal pentru 
geamurile electrice pentru a-i împiedica pe 
copii să deschidă geamurile. Utilizarea acestei 
dotări va împiedica jocul copiilor cu geamurile, 
care i-ar putea expune la pericole pe aceştia 
sau i-ar putea distrage atenţia şoferului.

 Deschiderea / închiderea geamurilor electrice 
p. 159

AVERTIZARE: Scoateţi întotdeauna cheia din 
contact când ieşiţi din autovehicul (cu pasageri 
înăuntru). 

▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea pasagerilor copii

• Orice copil prea mic pentru a purta o centură de siguranţă trebuie să fi e aşezat 
corespunzător într-un scaun cu sistem de reţinere omologat, fi xat în mod corect de 
vehicul folosind porţiunea pentru poală a centurii pentru poală / umăr.

• Nu ţineţi niciodată un copil în poală, deoarece este imposibil să îl protejaţi în cazul 
unei coliziuni.

• Nu treceţi niciodată centura de siguranţă peste dumneavoastră şi un copil. În cazul 
unui accident, centura îl poate apăsa prea tare pe copil, provocând răniri grave sau 
fatale.

• Nu permiteţi niciodată folosirea unei singure centuri de către doi copii. În caz contrar, 
aceştia pot fi  grav răniţi în cazul unui accident.

• Nu permiteţi copiilor să deschidă / închidă uşile, geamurile sau să modifi ce poziţia 
scaunelor.

• Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în autovehicul, în special într-o zi călduroasă, când 
interiorul autovehiculului se poate încălzi sufi cient de tare pentru a provoca decesul. 
De asemenea, aceştia pot acţiona comenzile autovehiculului, provocând deplasarea 
bruscă a acestuia.

Nu utilizaţi NICIODATĂ scaune de copii cu faţa 
întoarsă spre spătarul unui scaun protejat de 
un AIRBAG ACTIV. Pericol de MOARTE SAU 
RĂNIRE GRAVĂ.
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 Protejarea sugarilor

Etichetă conformă cu Regulamentul ECE nr. 94:

▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

 n Protejarea sugarilor
Sugarii trebuie să călătorească într-un sistem de reţinere cu faţa spre spătar 
şi înclinat, până când sugarul respectiv atinge limita de greutate sau înălţime 
prevăzută de producătorul scaunului respectiv, şi până la vârsta de cel puţin un 
an.

 nPoziţionarea sistemului de reţinere a copiilor 
cu faţa spre spătar

Sistemul de reţinere a copiilor trebuie aşezat şi 
fi xat pe unul din locurile din spate.

Aşezarea unui sistem de reţinere a copiilor 
cu faţa înspre spătar pe locul din faţă poate 
provoca decesul sau rănirea gravă a sugarului, 
în cazul în care airbagul frontal al pasagerului 
se umfl ă.

Puneţi întotdeauna sistemul de reţinere a copi-
ilor cu faţa înspre spătar pe unul din locurile 
din spate, nu pe locul din faţă

Nu utilizaţi NICIODATĂ scaune de copii cu faţa 
întoarsă spre spătarul unui scaun protejat de 
un AIRBAG ACTIV. Pericol de MOARTE SAU 
RĂNIRE GRAVĂ.
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 Protejarea sugarilor

În cazul declanşării airbagului pasagerului din 
faţă, acesta poate lovi sistemul de reţinere cu 
o forţă sufi cient de mare pentru a disloca sau 
deteriora sistemul şi a răni grav copilul.

Sistemele de reţinere a copiilor cu faţa spătar 
nu trebuie să fi e niciodată instalate cu faţa spre 
direcţia de mers.

Dacă instalarea unui sistem de reţinere a 
copiilor cu faţa spre spătar pe scaunul din faţă 
este inevitabilă, dezactivaţi manual airbagul 
pasagerului faţă.

 Sistemul de dezactivare a airbagului frontal 
al pasagerului P. 50

▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

Odată instalat în mod corespunzător, sistemul de reţinere a copiilor cu faţa înspre 
spătar poate împiedica reglarea la distanţa maximă a scaunului şoferului sau al 
pasagerului din faţă sau poate împiedica reglarea spătarelor acestora în poziţia 
dorită.

Continuare
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 Protejarea copiilor mici

 Informaţi-vă cu privire la legile şi 
reglementările referitoare la utilizarea sistemu-
lui de reţinere a copiilor atunci când conduceţi 
şi respectaţi instrucţiunile producătorului siste-
mului de reţinere a copilului.

Mai mulţi experţi recomandă utilizarea unui 
sistem de reţinere a copiilor cu faţa spre spătar 
până la vârsta de doi ani, daca înălţimea şi 
greutatea copilului sunt adecvate pentru un 
astfel de sistem.

▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

 n Protejarea copiilor mici
Atunci când un copil este în vârstă de cel puţin un an şi are greutatea situată 
între limitele prevăzute de producătorul sistemului de reţinere a copiilor, copilul 
trebuie să fi e aşezat într-un sistem de reţinere pentru copii bine fi xat, orientat cu 
faţa înainte.

 n Plasarea sistemului de reţinere a 
copiilor orientat spre direcţia de mers
Recomandăm insistent plasarea sistemului de 
reţinere cu faţa înainte pe unul din locurile din 
spate.

Aşezarea unui sistem de reţinere a copiilor cu faţa înainte pe locul din faţă al unui 
autovehicul poate fi  periculoasă. Un loc din spate este cel mai sigur pentru copil.

Aşezarea unui sistem de reţinere a copiilor cu 
faţa înainte pe locul din faţă poate duce la 
rănirea gravă sau moartea copilului, în cazul în 
care airbagul frontal se umfl ă

In cazul în care sunteţi nevoit să puneţi un 
sistem de reţinere a copiilor cu faţa înainte pe 
locul din faţă, reglaţi scaunul din faţă cât mai 
în spate posibil şi prindeţi bine copilul.
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 Selectarea unui sistem de reţinere a copiilor

Instalarea unui sistem de reţinere a copiilor cu 
dispozitive inferioare de prindere este simplă.

Sistemele de reţinere a copiilor compatibile 
cu dispozitivele inferioare de prindere au fost 
dezvoltate pentru a simplifi ca instalarea şi a 
reduce riscul de răniri provocate de instalarea 
incorectă.

▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

 n Alegerea unui sistem de reţinere a copiilor
Unele sisteme de reţinere a copiilor sunt compatibile cu dispozitivele inferi-
oare de prindere. Unele sunt dotate cu un conector de tip rigid, în timp ce altele 
au un conector fl exibil. Ambele sunt la fel de uşor de utilizat. Unele sisteme 
de reţinere a copiilor existente şi utilizate pot fi  instalate doar cu ajutorul cen-
turii de siguranţă. Indiferent de tipul pe care îl alegeţi, respectaţi instrucţiunile 
producătorului şi instrucţiunile din această carte tehnică. O instalare corectă este 
esenţială pentru creşterea siguranţei copilului.

Tipul fl exibil poate să nu fi e disponibil în ţara dumneavoastră.

Pe locurile care nu sunt dotate cu sistem de dispozitive inferioare de prindere, 
instalaţi un sistem de reţinere a copilului cu ajutorul centurii de siguranţă şi un 
ataş superior pentru siguranţă sporită, deoarece toate sistemele de reţinere a 
copiilor trebuie să fi e fi xate cu o centură pentru poală sau cu partea pentru poală 
a unei centuri pentru poală / umăr atunci când nu se foloseşte sistemul cu prin-
dere inferioară. În plus, producătorul sistemului de reţinere a copiilor poate re-
comanda utilizarea unei centuri de siguranţă pentru a ataşa un sistem de reţinere 
de tip ISOFIX după ce copilul atinge o anumită greutate. Vă rugăm să consultaţi 
cartea tehnică a sistemului de reţinere a copilului pentru instrucţiunile corecte de 
instalare.

 n Aspecte importante în selectarea unui sistem de reţinere a copiilor
Asiguraţi-vă că sistemul de reţinere a copiilor îndeplineşte următoarele trei 
cerinţe:
• Este de tipul corect şi adecvat dimensiunilor copilului.
• Este de tipul corect pentru scaun.
• Este conform cu standardul de siguranţă. Recomandăm sistemul de reţinere a copilu-

lui care îndeplineşte specifi caţiile regulamentului ECE 44. Căutaţi marca de omologare 
a sistemului şi declaraţia de conformitate a producătorului de pe cutie.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

 n Sistemele de reţinere a copiilor recomandate în ţările UE
Sunt disponibile diferite tipuri de sisteme de reţinere. Nu toate tipurile sunt potrivite pentru autovehiculul dumneavoastră. 
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a afl a categoria de sisteme de reţinere adecvată pentru fi ecare loc din autovehicul. 

Grupa de greutate

Locurile din autovehicul

Locul din faţă Locurile din spate*3

Poziţia butonului de pornire/oprire (ON/OFF) a 
airbagului frontal al pasagerului

Lateral spate Centru spateOFF (oprit) ON (pornit)

Grupa 0  până la 10 kg U*1, *2 X U X

Grupa 0+  până la 13 kg U*1, *2 X
IL (Honda BABY SAFE 
ISO FIX, Honda iZi Kid 

X3 ISOFIX) sau U 

IL (Honda BABY-SAFE 
ISOFIX, Honda iZi Kid 
X3  ISOFIX) sau Honda 

BABYSAFE

Grupa I  între 9 şi 18 kg U*1, *2 UF*1
IUF (Clasa de mărime A, 
B1, B) sau IL (Honda iZi 
Kid X3 ISOFIX) sau U

IUF (Clasa de mărime 
A, B1, B) sau IL (Honda 
iZi Kid X3 ISOFIX) sau 

Honda Eclipse

Grupa II  între 15 şi 25 kg U*1, *2 UF*1 L (Honda KID FIX) sau U L (Honda KID FIX)

Grupa III  între 22 şi 36 kg U*1, *2 UF*1 L (Honda KID FIX) sau U L (Honda KID FIX)
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▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

IL:  adecvat pentru anumite sisteme de reţinere ISO FIX (CRS) din această listă.
IUF:  adecvat pentru scaunele ISO FIX cu faţa înainte, de categorie universală, aprobate pentru utilizarea la această grupă de greu-

tate.
L:  adecvat pentru anumite sisteme de reţinere din acest tabel. Aceste sisteme de reţinere pot fi  de categorie „autovehicul spe-

cial”, „restricţionată” sau „semi-universală”.
U:  adecvat pentru sisteme de reţinere de categorie „universală” aprobate pentru utilizarea la această grupă de greutate.
UF:  adecvat pentru sisteme de reţinere de categorie „universală” cu faţa înainte aprobate pentru utilizarea la această grupă de 

greutate.
X:  loc nepotrivit pentru copii din această grupă de greutate.
*1:  Deplasaţi scaunul din faţă cât mai în spate posibil.
*2:  Reglaţi spătarul scaunului în poziţia cea mai dreaptă atunci când este instalat un scaun pentru copii.
*3:  Atunci când scaunul pentru copii ISOFIX este instalat pe scaunul central, purtarea centurii de siguranţă din stânga este 

imposibilă.
 Atunci când scaunul pentru copii ISOFIX este instalat pe scaunul din stânga, purtarea centurii de siguranţă pentru locul din 

centru este imposibilă.
Pentru unele sisteme de reţinere se specifi că o clasă de mărime. Nu uitaţi să verifi caţi clasa de mărime indicată pe instrucţiunile 
producătorului, ambalaj şi etichetele scaunului pentru copii.
Sistemele de reţinere din tabelul de mai sus sunt Piese originale Honda. Ele sunt disponibile la reprezentanţa dumneavoastră.
Pentru instalarea corectă, consultaţi Manualul de instrucţiuni pentru sisteme de reţinere.

Continuare
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▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

 Instalarea unui sistem de reţinere a copiilor compatibil 
cu puncte inferioare de prindere
Unele sisteme de reţinere a copiilor sunt dotate 
cu manşete de ghidare opţionale, care previn 
deteriorarea suprafeţei scaunului. Respectaţi 
instrucţiunile producătorului atunci când 
folosiţi manşetele de ghidare şi ataşaţi-le la 
dispozitivele inferioare de prindere, conform 
imaginii.

 n Instalarea unui sistem de reţinere a copiilor compatibil cu puncte inferioare de 
prindere

Un sistem de reţinere a copiilor compatibil cu puncte inferioare de prindere poate 
fi  instalat în oricare dintre cele două locuri exterioare ale banchetei spate. Un sis-
tem de reţinere a copiilor este prins de punctele inferioare de prindere cu ajutorul 
unor conectori de tip fi x sau rigid.

1. Localizaţi punctele inferioare de prindere de sub 
repere.

2. Aşezaţi sistemul de reţinere a copiilor pe scaunul 
vehiculului, apoi fi xaţi-l de dispozitivele inferioare 
de prindere conform instrucţiunilor sistemului de 
reţinere a copiilor.
▶ Atunci când instalaţi sistemul de reţinere a 

copiilor, asiguraţi-vă că punctele inferioare de 
prindere nu sunt obstrucţionate de centura de 
siguranţă sau de alt obiect.
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 Instalarea unui sistem de reţinere a copiilor compatibil 
cu dispozitive inferioare de prindere

Pentru siguranţa copilului dumneavoastră, 
atunci când folosiţi un sistem de reţinere pen-
tru copii care a fost instalat cu ajutorul unui 
sistem de prindere inferioară, asiguraţi-vă că 
acesta este bine prins de autovehicul. Un sistem 
de reţinere pentru copii nefi xat corespunzător 
nu va proteja copilul corespunzător în caz de 
accident şi poate provoca rănirea copilului şi a 
altor ocupanţi ai autovehiculului.

Tipul fl exibil poate să nu fi e disponibil în ţara 
dumneavoastră.

▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

Poziţiile exterioare
3. Ridicaţi tetiera şi împingeţi-o în spate până când 
se cuplează, apoi treceţi banda ataşului peste 
spătar, printre picioarele tetierei şi fi xaţi cârligul 
bandei ataşului la punctul de prindere.
4. Strângeţi banda ataşului conform instrucţiunilor 
producătorului scaunului.
5. Asiguraţi-vă că sistemul de prindere a copiilor este 
bine fi xat mişcându-l înainte şi înapoi şi în lateral; 
mişcarea simţită trebuie să fi e minimă.

Continuare
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▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

Poziţia centrală
3. Coborâţi tetiera în poziţia cea mai joasă
4. Deschideţi capacul punctului de prindere

5. Direcţionaţi banda ataşului peste spătar. Cureaua 
nu trebuie să fi e îndoită

6. Fixaţi cârligul benzii ataşului la punctul de prin-
dere.

Toate poziţiile
7. Strângeţi banda ataşului conform instrucţiunilor 

producătorului scaunului.
8. Asiguraţi-vă că sistemul de prindere a copiilor 

este bine fi xat mişcându-l înainte şi înapoi şi în 
lateral; mişcarea simţită trebuie să fi e minimă.

9. Asiguraţi-vă că toate centurile neutilizate accesi-
bile copilului sunt cuplate, că retractorul blocabil 
este activat şi că centura este complet retrasă şi 
blocată.
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 Instalarea sistemului de reţinere a copiilor cu 
ajutorul centurii peste poală / umăr

Un sistem de reţinere a copiilor care nu este 
bine fi xat nu va proteja corespunzător un copil 
în caz de accident şi poate provoca rănirea 
copilului sau a altor ocupanţi ai vehiculului.

▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

 n Instalarea sistemului de reţinere a copiilor cu ajutorul centurii peste poală / umăr
1. Puneţi sistemul de reţinere a copiilor pe scaunul 

autovehiculului.
2. Treceţi centura prin sistemul de reţinere, 

conform instrucţiunilor oferite de producătorul 
sistemului, apoi introduceţi placa de prindere a 
centurii în lăcaş.
▶ Introduceţi placa de prindere până când auziţi 

sunetul de cuplare.

3. Trageţi în jos agăţătoarea. Treceţi partea pentru 
umăr a centurii prin crăpătura laterală a sistemu-
lui de reţinere.

4. Prindeţi de partea pentru umăr a centurii dinspre 
lăcaşul de prindere şi trageţi în sus, pentru a 
elimina orice joc al părţii pentru poală a centurii.
▶În această etapă, lăsaţi-vă cu toată greutatea 

pe sistemul de reţinere a copiilor şi împingeţi-l 
pe scaunul autovehiculului.

5. Aşezaţi centura în mod corect şi împingeţi 
agăţătoarea în sus. Asiguraţi-vă că centura nu este 
răsucită.
▶Atunci când împingeţi în sus agăţătoarea, 

trageţi în sus de partea superioară a centurii 
pentru a elimina orice joc al acesteia.

A ă�ă� �����

Continuare
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▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

6. Zgâlţâiţi sistemul de reţinere a copiilor înainte şi 
înapoi şi în lateral, pentru a verifi ca dacă este bine 
fi xat. Mişcarea simţită trebuie să fi e minimă.

7. Asiguraţi-vă că toate centurile neutilizate accesi-
bile copilului sunt cuplate.

Cu excepţia modelelor europene
Dacă sistemul dumneavoastră de reţinere 
a copiilor nu este dotat cu un mecanism de 
fi xare a curelei, instalaţi o clemă de blocare pe 
centură.

După ce aţi parcurs etapele 1 şi 2, trageţi cu-
reaua pentru umăr a centurii în sus şi asiguraţi-
vă că partea pentru poală nu are joc.

3. Prindeţi strâns centura în partea dinspre placa 
de prindere. Ţineţi suprapuse părţile centurii, 
astfel încât să nu alunece prin placa de prindere. 
Desprindeţi centura din locaş.

4. Instalaţi clema de prindere după cum se arată în 
imagine. Plasaţi clema cât mai aproape de placă 
posibil. 

5. Introduceţi placa de prindere în lăcaş. Treceţi la 
etapele 6 şi 7.

����� 	� ����	���
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 Creşterea siguranţei cu ajutorul unui ataş

AVERTIZARE: dispozitivele de prindere a sis-
temelor de reţinere  sunt concepute pentru a 
suporta numai sarcinile impuse de legăturile 
pentru copii corect poziţionate. În nici un caz 
nu se vor folosi cu centuri de siguranţă pentru 
adulţi, hamuri sau pentru prinderea de obiecte 
sau echipamente de autovehicul.

Deoarece un ataş poate oferi o siguranţă 
sporită a instalării cu ajutorul centurii pentru 
poală / umăr, vă recomandăm să utilizaţi un 
ataş de fi ecare dată când acesta este disponibil.

▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

 n Creşterea siguranţei cu ajutorul unui ataş
În spatele fi ecărui loc de pe bancheta din spate 
se afl ă câte un punct de prindere pentru un ataş. 
Un sistem de reţinere a copiilor care este instalat 
împreună cu o centură de siguranţă şi este dotat 
cu un ataş poate folosi punctul de prindere a 
ataşului pentru creşterea siguranţei.

 nUtilizarea unui punct de prindere exterior
1. Ridicaţi tetiera şi împingeţi-o în spate până când 

se cuplează, apoi treceţi banda ataşului printre 
picioarele tetierei. Asiguraţi-vă că banda nu este 
răsucită.

2. Ataşaţi cârligul benzii ataşului la dispozitivul de 
prindere.

3. Strângeţi banda ataşului conform instrucţiunilor 
producătorul sistemului de reţinere.

Continuare
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▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea sugarilor şi a copiilor mici

 n Utilizarea punctului de prindere central

1. Coborâţi tetiera în poziţia cea mai joasă
2. Deschideţi capacul dispozitivului de prindere
3. Direcţionaţi banda ataşului printre picioarele 
tetierei. Cureaua nu trebuie să fi e îndoită
4. Fixaţi cârligul curelei ataşului de dispozitivul de 
prindere.
5. Strângeţi banda ataşului conform instrucţiunilor 
producătorului scaunului.

Cârligul pentru
banda ataşului

Punct de
prindere
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 Siguranţa copiilor mari

▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea copiilor mari

Siguranţa copiilor mari

 n Protejarea copiilor mari
Paginile următoare vă oferă instrucţiuni despre modul în care trebuie să verifi caţi 
dacă centura de siguranţă se potriveşte, tipul de scaun de înălţare necesar, pre-
cum şi precauţii importante în cazul în care copilul trebuie să stea pe locul din 
faţă.

 n Verifi carea potrivirii centurii de siguranţă
Atunci când copilul este prea mare pentru sistemul de reţinere, aşezaţi-l într-un 
scaun posterior şi protejaţi-l cu ajutorul unei centuri de siguranţă pentru poală 
/ umăr. După ce aţi aşezat copilul în poziţie dreaptă şi în spate la maximum, 
verifi caţi următoarele:

 n Listă de verifi care
• Genunchii copilului sunt îndoiţi în mod confortabil 
peste marginea scaunului?
• Partea pentru umăr a centurii trece între gâtul şi 
braţul copilului?
• Partea pentru poală a centurii este cât mai 
coborâtă cu putinţă, atingând coapsele copilului?
• Va putea copilul să stea aşezat în acest mod pe 
toată durata călătoriei?

În cazul în care răspunsul la toate aceste întrebări este da, copilul poate purta 
centura pentru poală / umăr în mod corect. Dacă răspundeţi nu la una din 
întrebări, copilul trebuie să călătorească pe un scaun de înălţare până când 
centura de siguranţă va fi  potrivită dimensiunilor lui.

Copii cu vârste de până la 12 ani pot fi  răniţi 
sau ucişi în cazul în care călătoresc pe locul din 
faţă iar airbagul frontal se umfl ă.

În cazul în care un copil mai mare trebuie să 
călătorească pe locul din faţă, reglaţi scaunul 
autovehiculului cât mai în spate posibil, cereţi-i 
copilului să stea drept şi să poarte centura de 
siguranţă în mod corespunzător, şi folosiţi un 
scaun de înălţare dacă este necesar.

Continuare
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 Scaune de înălţare

Atunci când instalaţi un scaun de înălţare, 
asiguraţi-vă că aţi citit instrucţiunile acestuia şi 
că montaţi scaunul în mod corespunzător.
Scaunele de înălţare pot fi  de tipul înalt sau co-
borât. Alegeţi un scaun care permite copilului 
să poarte centura de siguranţă în mod corect.

▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea copiilor mari

 n Scaunele de înălţare
Atunci când o centură pentru poală / umăr 
nu poate fi  utilizată în mod corect, aşezaţi 
copilul într-un scaun de înălţare pe unul din 
locurile din spate. Pentru siguranţa copilului, 
verifi caţi dacă acesta îndeplineşte recomandările 
producătorului scaunelor de înălţare.

Este posibil ca pentru anumite scaune de înălţare 
să existe spătare disponibile. Instalaţi spătarul la 
scaunul de înălţare şi prindeţi-l de scaunul auto-
vehiculului, conform indicaţiilor producătorului 
scaunului de înălţare. Asiguraţi-vă că centura 
este trecută corect prin ghidajul de la colţul 
spătarului şi că centura nu atinge şi nu trece 
peste gâtul copilului.

Ghidaj
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▶▶Siguranţa copiilor▶ Protejarea copiilor mari

 n Protejarea copiilor mari – verifi cări fi nale
Autovehiculul dumneavoastră are o banchetă în spate, pe care copiii pot fi  
asiguraţi cu dispozitivele de prindere. În cazul în care trebuie să transportaţi mai 
mulţi copii iar unul dintre ei trebuie să stea pe scaunul din faţă:
• Asiguraţi-vă că aţi citit şi înţeles instrucţiunile şi informaţiile de siguranţă din acest 

manual.
• Împingeţi scaunul pasagerului din faţă cât mai în spate posibil.
• Spuneţi-i copilului să stea drept şi sprijinit de spătar.
• Verifi caţi dacă centura este corect poziţionată, astfel încât şederea copilului în scaun 

să fi e sigură.

 n Supravegherea copiilor pasageri
Vă recomandăm insistent să supravegheaţi copiii pasageri. Chiar şi copiilor mari 
trebuie să li se reamintească să îşi fi xeze centura de siguranţă şi să stea drepţi.
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 Monoxidul de carbon

În spaţiile închise precum garajele se poate 
acumula imediat monoxid de carbon. 
Nu porniţi motorul cu uşa de la garaj închisă. 
Chiar şi în cazul în care uşa este deschisă, 
scoateţi autovehiculul din garaj imediat după 
pornirea motorului.

Monoxidul de carbon

Gazele de eşapament ale acestui autovehicul conţin monoxid de carbon, un gaz 
incolor, inodor şi foarte toxic. Atât timp cât rămâneţi în interiorul autovehiculului 
cu respectarea anumitor condiţii, monoxidul de carbon nu va pătrunde în interior.

 n Cereţi verifi carea sistemului de eşapament pentru a vedea dacă nu există 
scurgeri, ori de câte ori:

• Sistemul de evacuare produce sunete neobişnuite.
• Există riscul ca sistemul de evacuare să fi  fost avariat.
• Autovehiculul este ridicat pentru schimbarea uleiului.

În cazul în care hayonul este deschis, fl uxul de aer poate trage gaze de eşapament 
în interiorul autovehiculului, creând condiţii periculoase. Dacă trebuie să 
conduceţi cu hayonul deschis, deschideţi toate geamurile şi reglaţi sistemul de 
climatizare după cum se arată mai jos.

1. Selectaţi modul aer proaspăt
2. Selectaţi modul 
3. Puneţi ventilatorul pe viteză mare.
4. Reglaţi temperatura pe o setare confortabilă.

Reglaţi sistemul de climatizare ca şi cum autovehiculul ar fi  parcat şi cu motorul 
pornit.

Pericolul de intoxicare cu gaze de eşapament

Monoxidul de carbon este un gaz toxic. 
Inhalarea acestuia poate duce la pierderea 
cunoştinţei şi chiar la deces.

Evitaţi orice zonă închisă şi orice activitate care 
vă expune la monoxid de carbon.
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▶▶Indicatoare▶

Amplasarea etichetelor

Aceste etichete sunt dispuse în locurile indicate. Ele vă indică eventualele pericole care ar putea cauza rănirea gravă. Citiţi cu atenţie 
aceste etichete.

În cazul în care una dintre etichete se desprinde sau devine ilizibilă, contactaţi reprezentanţa pentru a o înlocui.

*1: Pentru versiunea cu volan pe partea stângă. Pentru modelele cu volanul pe partea dreaptă, etichetele sunt amplasate în punctul simetric opus de la modelul cu volanul pe partea stângă.

Etichetele de siguranţă

Capacul radiatorului
Eticheta pentru pericol la
capacul radiatorului

Parasolar
Siguranţa copiilor / airbag SRS*1

Montanţi
Airbag lateral

Eticheta pentru pericol la baterie

Eticheta de dezactivare
a airbagului frontal al pasagerului*1
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▶▶Indicatoare▶

Indicatoare .......................................................82
 Mesaje de avertizare şi informare .............97
 Indicatoare şi afi şare
Indicatoare ...................................................... 112
 Afi şajul multiplu .......................................... 113
 Afi şajul interactiv multiplu ........................125

Tabloul de bord

Acest capitol descrie butoanele şi indicatoarele utilizate în timpul conducerii.



82

Tab
lo

u
l d

e b
o

rd

▶▶Indicatoare▶

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

(roşu)

Indicatorul 
pentru frâna de 
parcare şi siste-
mul de frânare 
(roşu)

• Se aprinde pentru câteva secunde atunci când 
rotiţi contactul de pornire în poziţia ON *1, 
apoi se stinge 

• Se aprinde când frâna de parcare este activată 
şi se stinge când aceasta este eliberată. • Se 
aprinde când nivelul lichidului de frână este 
scăzut. 

•Se aprinde când există o defecţiune la sistemul 
de frânare. 

• Semnalul sonor se activează atunci când 
conduceţi cu frâna de parcare neeliberată 
complet.

• Se aprinde în timpul condusului – 
asiguraţi-vă că frâna de parcare este 
eliberată. Verifi caţi nivelul lichidului de 
frână. 

 Ce trebuie făcut când indicatorul se 
aprinde în timpul condusului p. 455 

• Se aprinde împreună cu indicatorul 
ABS – Vehiculul trebuie verifi cat de 
reprezentanţă. 

 Dacă indicatorul sistemului de 
frânare se aprinde p. 455

(portoca-
liu)

Indicatorul 
pentru frâna de 
parcare şi siste-
mul de frânare 
(portocaliu)

• Se aprinde pentru câteva secunde atunci când 
rotiţi contactul de pornire în poziţia ON *1, 
apoi se stinge 

•Se aprinde în cazul unei defecţiuni la sistemul 
de servoasistare hidraulică a frânelor, la siste-
mul ACC sau sistemul CMBS.

• Rămâne aprins – Vehiculul trebuie 
verifi cat de reprezentanţă.

-

Indicatorul 
pentru presiu-
nea scăzută a 
uleiului 

• Se aprinde atunci când rotiţi contactul de 
pornire în poziţia ON *1 şi se stinge la 
pornirea motorului. 

• Se aprinde când presiunea uleiului este 
redusă.

• Se aprinde în timpul condusului – opriţi 
imediat într-un loc sigur. 

 Dacă indicatorul pentru presiune 
scăzută a uleiului se aprinde p. 454 

Modele Diesel 
 Pornirea motorului p. 288, 291

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.
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▶▶Indicatoare▶

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Lampa indi-
catorului unei 
defecţiuni

• Se aprinde atunci când rotiţi contactul de 
pornire în poziţia ON *1 şi se stinge la 
pornirea motorului sau după câteva se-
cunde atunci când motorul nu este pornit.

• Se aprinde dacă există defecţiuni la siste-
mul de control al emisiilor.
• Clipeşte în cazul unei aprinderi defectuoase 

în cilindrii motorului.

• Se aprinde în timpul conduc-
erii - Verifi caţi autovehiculul la 
reprezentanţă

• Indică starea de auto-testare a 
diagnosticării sistemului de control al 
emisiilor.
• Clipeşte în timpul conducerii – Opriţi 
într-un loc sigur, unde nu există 
obiecte infl amabile. Opriţi motorul 
cel puţin 10 minute şi aşteptaţi să se 
răcească. Apoi duceţi autovehiculul la 
reprezentanţă.

 Dacă lampa indicatorului unei 
defecţiuni se aprinde sau clipeşte 
p. 455

Modele Diesel
• Rămâne aprins după ce rezervorul 
de combustibil a rămas gol – Amorsaţi 
sistemul de alimentare.

 Amorsarea sistemului de alimentare 
p. 470

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Continuare
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▶▶Indicatoare▶

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Indicatorul 
sistemului de 
încărcare

• Se aprinde atunci când rotiţi contactul de 
pornire în poziţia ON *1 şi se stinge la 
pornirea motorului 

• Se aprinde atunci când bateria nu se 
incarcă

• Se aprinde în timpul conducerii – Opriţi 
sistemul de climatizare şi dezaburirea 
spate pentru a reduce consumul de 
electricitate.

 Dacă se aprinde indicatorul sistemu-
lui de încărcare p. 454

Indicato-
rul poziţiei 
schimbătorului 
de viteze

• Indică poziţia în care se afl ă schimbătorul 
de viteze.

 Schimbarea vitezelor p. 295 -

Indicatorul 
transmisiei*

• Se aprinde câteva secunde atunci când 
rotiţi contactul de pornire în poziţia ON 
*1, apoi se stinge.

• Clipeşte dacă există probleme la sistemul de 
transmisie.  • 

• Clipeşte în timpul conducerii – 
Evitaţi plecările şi accelerările bruşte 
şi duceţi imediat autovehiculul la 
reprezentanţă pentru verifi cări

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Indicatorul 
M (modul de 
schimbare 
secvenţială a 
vitezelor)/Indi-
catorul treptei 
de viteză)*

• Se aprinde la activarea modului de schim-
bare secvenţială a vitezelor

 Modul de schimbare secvenţială a 
vitezelor p. 297 -

Indicator prin-
dere centură de 
siguranţă

• Se aprinde dacă nu purtaţi centura de 
siguranţă în momentul rotirii contactului în 
poziţia *1

• Dacă pasagerul din faţă nu poartă centura 
de siguranţă, indicatorul se aprinde după 
câteva secunde mai târziu.
• Clipeşte în timpul conducerii dacă dvs. sau 
pasagerul nu v-aţi prins centura de siguranţă. 
Sunetul de avertizare şi indicatorul se 
activează la intervale regulate.

• Sunetul se opreşte şi indicatorul 
se stinge când dvs. şi pasagerul vă 
prindeţi centura de siguranţă.
• Rămâne aprins după ce dvs. sau 
pasagerul v-aţi prins centura de 
siguranţă – Este posibilă o eroare de 
detectare a senzorului. Verifi caţi auto-
vehiculul la o reprezentanţă.

 Indicatorul de prindere a centurii de 
siguranţă p. 37

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Indicator nivel 
scăzut de com-
bustibil

• Se aprinde la reducerea nivelului de com-
bustibil (când rămân aprox. 8,6 l – 1,89 gal. 
imp.).

• Clipeşte atunci când există o defecţiune a 
indicatorului de combustibil

• Se aprinde – Realimentaţi vehiculul cât 
mai repede posibil.

Modele Diesel
   Dacă rezervorul de combustibil a rămas 

gol, amorsaţi sistemul de alimentare.
 Amorsarea sistemului de alimentare 
p. 470

• Clipeşte – verifi caţi vehiculul la 
reprezentanţă

Indica-
tor bujii cu 
incandescenţă*

• Se aprinde câteva secunde atunci când rotiţi 
contactul de pornire în poziţia ON *1, apoi 
se stinge.

• Se aprinde temporar atunci când rotiţi 
contactul de pornire în poziţia ON *1 în 
condiţii de temperatură exterioară foarte 
redusă, apoi se stinge

• Rămâne aprins – Motorul este rece. 
Porniţi motorul numai după stingerea 
indicatorului.

 Pornirea motorului p. 288
• Se stinge repede chiar şi atunci când 

temperatură exterioară este extrem 
de scăzută – Verifi caţi vehiculul la 
reprezentanţă.

-

Indicatorul ABS 
(sistemul de 
frânare anti-
blocare)

• Se aprinde câteva secunde atunci când 
rotiţi contactul de pornire în poziţia ON *1, 
apoi se stinge.
• Dacă se aprinde în alte momente, indică 
probleme la sistemul ABS.

• Rămâne aprins permanent – Verifi caţi 
vehiculul la reprezentanţă. Când acest 
indicator este aprins, vehiculul are 
capacitate de frânare normală, dar fără 
funcţie anti-blocare.

 ABS (Sistemul de frânare anti-blo-
care) p. 332

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶

 

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Indicator sistem 
de reţinere 
suplimentară 

• Se aprinde câteva secunde atunci când rotiţi 
contactul de pornire în poziţia ON *1, apoi 
se stinge.

• Se aprinde atunci când este detectată o 
problemă la oricare din următoarele:
- sistemul de reţinere suplimentară
- sistemul de airbaguri laterale
- sistemul de airbaguri laterale cortină
- sistemul de tensionare a centurilor de 

siguranţă
- sistemul e-pretensioner al centurilor de 

siguranţă*

• Rămâne aprins sau nu se aprinde deloc 
- Verifi caţi vehiculul la reprezentanţă

Indicator de 
activare / dezac-
tivare a airba-
gului pasageru-
lui din faţă

• Ambele indicatoare se aprind timp de câteva 
secunde când rotiţi contactul în poziţia ON 
*1, apoi se sting după verifi carea sistemului. 
Când airbagul frontal al pasagerului este 
activ: indicatorul de funcţionare se aprinde 
timp de aprox. 60 de secunde. 
Când airbagul frontal pasagerului este 
inactiv: indicatorul de oprire se aprinde şi 
rămâne aprins pentru a avertiza că airbagul 
frontal este dezactivat

 Sistemul de dezactivare a airbagului 
pasagerului faţă p. 50 -

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Indicatorul 
sistemului VSA 
(asistenţă la 
stabilitatea 
vehiculului)

• Se aprinde câteva secunde atunci când rotiţi 
contactul de pornire în poziţia ON *1, apoi 
se stinge.

• Clipeşte când VSA este activ.
• Se aprinde când apare o defecţiune la sistemul 

VSA sau la sistem de asistenţă la plecarea în 
pantă.

• Rămâne aprins permanent – verifi caţi 
vehiculul la reprezentanţă

 Sistemul VSA (Asistenţă la stabili-
tatea vehiculului) p. 324 X

Indicatorul de 
dezactivare 
a sistemului 
VSA (asistenţă 
la stabilitatea 
vehiculului)

• Se aprinde câteva secunde atunci când rotiţi 
contactul de pornire în poziţia ON *1, apoi 
se stinge.

• Rămâne aprins la dezactivarea VSA.  Activarea şi dezactivarea VSA p. 325 -

Indicatorul 
sistemului de 
asistenţă la 
coborârea în 
pantă*

• Se aprinde câteva secunde atunci când rotiţi 
contactul de pornire în poziţia ON *1, apoi 
se stinge.

• Se aprinde când sistemul de asistenţă la cob-
orârea în pantă este activ şi poate fi  utilizat.

• Clipeşte când sistemul de asistenţă la cob-
orârea în pantă este în curs de funcţionare.

 Sistemul de asistenţă la coborârea în 
pantă p. 331 -

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Indicator de-
schidere hayon 
şi portiere

• Se aprinde câteva secunde atunci când rotiţi 
contactul de pornire în poziţia ON *1, apoi 
se stinge.

• Se aprinde dacă o uşă sau hayonul nu sunt 
închise complet.

• Se stinge când toate uşile şi hayonul 
sunt închise.

Indicatorul 
sistemului EPS 
(servodirecţia 
electrică)

• Se aprinde atunci când rotiţi contactul de 
pornire în poziţia ON *1, apoi se stinge după 
pornirea motorului.

• Se aprinde dacă apar erori la sistemul EPS 
(servodirecţia electrică).

• Rămâne aprins sau nu se aprinde deloc 
– Verifi caţi vehiculul la reprezentanţă

 Dacă se aprinde indicatorul EPS p. 
456

Indicatorul pre-
siunii în pneuri

• Se aprinde câteva secunde atunci când rotiţi 
contactul de pornire în poziţia ON *1.

• Se aprinde la scăderea presiunii în unul dintre 
pneuri.

• Clipeşte aprox. un minut, apoi rămâne aprins 
dacă există o eroare la indicatorul presiunii în 
pneuri.

• Se aprinde sau clipeşte în timpul 
conducerii – Opriţi într-un loc sigur, 
verifi caţi care pneu a pierdut presiune 
şi afl aţi cauza.

 Dacă indicatorul presiunii în pneuri 
se aprinde sau clipeşte p. 456

• Rămâne aprins după ce pneurile au 
fost umfl ate la presiunea recomandată 
– Sistemul trebuie să fi e iniţializat.

 Iniţializarea indicatorului presiunii în 
pneuri p. 326

• Clipeşte şi rămâne aprins – Verifi caţi 
vehiculul la reprezentanţă

Verifica�i presiu-
nea în pneuri

Verifica�i sistemul

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Continuare
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▶▶Indicatoare▶

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Indicatorul sis-
temului 4X4*

• Se aprinde câteva secunde atunci când 
rotiţi contactul de pornire în poziţia ON 
*1, apoi se stinge.

• Se aprinde în cazul unei defecţiuni la sistemul 
4x4.

• Clipeşte când sistemul 4X4 este 
supraîncălzit. Sistemul este inactiv. 

• Rămâne aprins permanent – în acest 
mod, motorul antrenează numai 
roţile din faţă. Verifi caţi vehiculul la 
reprezentanţă

• Clipeşte în timpul condusului – în 
acest mod, motorul antrenează numai 
roţile din faţă. Opriţi într-un loc sigur, 
selectaţi modul P, apoi lăsaţi motorul 
să funcţioneze la ralanti până când 
indicatorul se stinge. Dacă indicatorul 
nu se opreşte din clipit, duceţi vehiculul 
la reprezentanţă.

 TRANSMISIE 4X4 ÎN TIMP REAL cu 
sistem de control inteligent* p. 329

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Indicatorul 
pentru mesaj 
sistem

• Se aprinde câteva secunde atunci când rotiţi 
contactul de pornire în poziţia ON *1, apoi 
se stinge.

• Se aprinde împreună cu un mesaj sonor atunci 
când este detectată o eroare. Pe afi şajul multi-
plu apare simultan un mesaj de sistem.

• Când indicatorul este aprins, apăsaţi 
butonul  (informaţii) pentru a 
reafi şa mesajul.

• Consultaţi informaţiile privind indi-
catoarele din acest capitol atunci când 
pe afi şajul multiplu apare un mesaj. 
Luaţi măsurile corespunzătoare.

• Afi şajul interactiv multiplu revine la 
ecranul normal numai după ce avert-
ismentul este anulat sau este apăsat 
butonul .

-

Indicatoarele de 
semnalizare şi 
avarie

• Indicatoarele de semnalizare clipesc atunci 
când acţionaţi maneta semnalizatorului.

• Dacă apăsaţi butonul de avarie, ambele 
indicatoare şi toate semnalizatoarele clipesc 
simultan.

• Dacă apăsaţi pedala de frână în timp ce 
conduceţi la viteze mari, toate semnali-
zatoarele clipesc în acelaşi timp.

• Nu clipeşte sau clipeşte rapid – Un bec 
de semnalizare s-a ars. Schimbaţi becul 
imediat.

 Înlocuirea becurilor p. 393, 395, 396 -

Indicatorul 
pentru luminile 
de drum

• Se activează la aprinderea luminilor de drum.
- -

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Continuare



92

Tab
lo

u
l d

e b
o

rd

▶▶Indicatoare▶

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Indicator lumini 
aprinse

• Se aprinde atunci când comutatorul pentru 
lumini este pornit, sau în poziţia AUTO* atunci 
când luminile exterioare sunt aprinse.

• Dacă scoateţi cheia din contact atunci 
când luminile sunt aprinse*1, la deschi-
derea uşilor se activează un semnal 
sonor. -

Indicator 
proiectoare de 
ceaţă*

• Se activează la aprinderea proiectoarelor de 
ceaţă. - -

Indicator stop 
de ceaţă 

• Se activează la aprinderea stopului de ceaţă.
- -

Indicator sistem 
de imobilizare

• Se aprinde scurt atunci când rotiţi contactul de 
pornire în poziţia ON *1, apoi se stinge.

• Se aprinde atunci când sistemul de imobilizare 
nu recunoaşte cheia utilizată.

• Clipeşte – Nu puteţi porni motorul. 
Rotiţi cheia de contact în poziţia LOCK 

*1, scoateţi cheia, reintroduceţi-o şi 
rotiţi contactul înapoi în poziţia ON 
*1.

• Clipeşte repetat – Sistemul poate 
fi  defect. Verifi caţi vehiculul la 
reprezentanţă.

• Nu încercaţi să modifi caţi sistemul sau 
să îi adăugaţi alte dispozitive. Pot apare 
defecţiuni electrice.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Indicator

Indicator de 
alertă a sis-
temului de 
alarmă*

• Clipeşte când sistemul de alarmă a fost setat

 Alertă a sistemului de alarmă* p. 155 -

Indicator al sis-
temului de ac-
ces fără cheie*

• Se aprinde pentru câteva secunde atunci când 
modifi caţi modul de funcţionare la ON.

• Se aprinde imediat după detectarea unei erori 
la sistemul de acces fără cheie sau la sistemul 
de pornire fără cheie.

• Verifi caţi vehiculul la reprezentanţă

Indicator al 
modului ECON*

• Se aprinde pentru câteva secunde atunci când 
rotiţi contactul de pornire în poziţia ON *1.

• Se aprinde la activarea modului ECON.  Butonul ECON p. 303

AT MT

sus

Indicator 
de trecere 
în treaptă 
superioară de 
viteză

• Se aprinde scurt atunci când rotiţi contactul de 
pornire în poziţia ON *1

• Se aprinde când este recomandată schimbarea 
unei trepte superioare.

 Indicatoare de trecere în viteză 
superioară / inferioară p. 301

AT MT

jos

Indicator 
de trecere 
în treaptă 
inferioară de 
viteză

• Se aprinde scurt atunci când rotiţi contactul de 
pornire în poziţia ON *1

• Se aprinde când este recomandată schimbarea 
unei trepte inferioare

 Indicatoare de trecere în viteză 
superioară / inferioară p. 301

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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▶▶Indicatoare▶

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Indicatorul 
pentru sistemul 
Cruise Con-
trol cu reglare 
(ACC)*

• Se aprinde pentru câteva secunde atunci când 
rotiţi contactul de pornire în poziţia ON *1, 
apoi se stinge.

• Se aprinde atunci când există o problemă la 
sistemul ACC.

• Se aprinde - Verifi caţi vehiculul la 
reprezentanţă

Indicatorul 
CMBS (sistemul 
de frână pentru 
prevenirea coli-
ziunilor)*

• Se aprinde pentru câteva secunde atunci când 
rotiţi contactul de pornire în poziţia ON *1, 
apoi se stinge.

• Se aprinde când dezactivaţi CMBS. Pe afi şajul 
multiplu apare un mesaj timp de cinci secunde.

• Se aprinde atunci când există o problemă la 
CMBS.

• Este aprins permanent fără ca CMBS 
să fi e dezactivat - Verifi caţi vehiculul la 
reprezentanţă

 CMBS (Sistemul de frână pentru 
prevenirea coliziunilor)* p. 335

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Indicato-
rul pentru 
sistemul LKAS 
(asistenţă pen-
tru menţinerea 
benzii de 
circulaţie)*

• Se aprinde pentru câteva secunde atunci când 
rotiţi contactul de pornire în poziţia ON *1, 
apoi se stinge.

• Se aprinde atunci când există o problemă la 
LKAS.

• Se aprinde - Verifi caţi vehiculul la 
reprezentanţă

Indicatorul de 
asistenţă pen-
tru luminile de 
drum*

• Se aprinde pentru câteva secunde atunci când 
rotiţi contactul de pornire în poziţia ON *1, 
apoi se stinge.

• Se aprinde când sunt întrunite toate condiţiile 
de funcţionare a sistemului de asistenţă pen-
tru luminile de drum.

 Sistemul de asistenţă pentru luminile 
de drum* p. 174 -

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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▶▶Indicatoare▶

Indicator Denumire Aprins / Intermitent Explicaţie Mesaj

Indicator 
pentru funcţia 
de oprire 
automată a mo-
torului (verde)*

• Se aprinde când funcţia de oprire automată 
a motorului este activă. Motorul se opreşte 
automat.

• Clipeşte când condiţiile meteo pot provoca 
aburirea geamurilor.

Clipeşte când condiţiile meteo pot deveni difer-
ite de setările de climatizare selectate.

 Oprirea automată a motorului p. 340

• Apăsaţi pedala de ambreiaj. Motorul 
reporneşte automat.

 Oprirea automată a motorului p. 340

Indicator 
pentru funcţia 
de oprire 
automată a 
motorului (por-
tocaliu)*

• Se aprinde pentru câteva secunde atunci când 
rotiţi contactul de pornire în poziţia ON *1, 
apoi se stinge.

• Se aprinde atunci când există o problemă la 
sistemul de oprire automată a motorului.

• Se aprinde atunci când sistemul de oprire 
automată a motorului nu se poate activa din 
cauza unei probleme la baterie sau sistemul de 
încărcare.

• Rămâne aprins sau nu se aprinde deloc 
- Verifi caţi vehiculul la reprezentanţă.

(portocaliu)

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶ Mesaje de avertizare şi informare

Mesaje de avertizare şi informare

Următoarele mesaje apar numai pe afi şajul multiplu sau afi şajul interactiv multiplu. Apăsaţi butonul  (informaţii) pentru a 
reafi şa mesajul cu indicatorul de mesaj de sistem activat.

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare atunci când cheia de contact este rotită în poziţia AC-
CESSORY  din poziţia ON  (Uşa şoferului este închisă),

-

• Apare atunci când deschideţi uşa şoferului în timp ce cheia 
de contact este în poziţia ACCESSORY .

• Rotiţi cheia în poziţia LOCK *1, apoi scoateţi cheia din 
contact

• Apare atunci când deschideţi uşa şoferului în timp ce cheia 
de contact este în poziţia LOCK .

• Scoateţi cheia din contact

Continuare



98

Tab
lo

u
l d

e b
o

rd

▶▶Indicatoare▶ Mesaje de avertizare şi informare

Mesaj Stare Explicaţie

Modele cu cameră retrovizoare
Modele fără sistem de navigaţie

• Apare dacă există probleme la sistemul senzo-
rilor de parcare*

• Verifi caţi dacă zona din jurul senzorului (senzo-
rilor) este acoperită cu noroi, gheaţă, zăpadă etc. 
Dacă indicatorul / indicatoarele rămân aprinse 
chiar şi după ce aţi curăţat zona, verifi caţi siste-
mul la reprezentanţă.

Modele cu cameră retrovizoare
Modele fără sistem de navigaţie

• Dacă există o problema la oricare dintre senzori, 
indicatorul senzorului corespunzător se aprinde 
şi rămâne aprins cu acest simbol de avertizare.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶ Mesaje de avertizare şi informare

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare în timpul funcţionării motorului, atunci când nivelul 
uleiului este scăzut

• Apare în timpul conducerii – Opriţi imediat într-un loc sigur
 Dacă se aprinde indicatorul pentru nivelul redus al uleiu-

lui p. 457

• Apare în timpul funcţionării motorului, când există o 
problemă de sistem la senzorul pentru nivelul uleiului.

• Verifi caţi vehiculul la reprezentanţă.

• Apare atunci când viteza autovehiculului atinge viteza 
setată. Puteţi seta două viteze diferite.

 Listă de opţiuni personalizabile p. 129

• Apare atunci când există o problemă la sistemul automat de 
control al luminilor*.

• Se aprinde în timpul conducerii – Porniţi luminile manual şi 
verifi caţi vehiculul la reprezentanţă.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶ Mesaje de avertizare şi informare

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare o dată dacă temperatura exterioară este sub 3°C, în 
timp ce contactul este în poziţia ON *1.

• Există riscul ca suprafaţa drumului să fi e acoperită cu gheaţă.

• Apare atunci când centurile de siguranţă spate sunt cuplate 
sau necuplate, sau când o uşă spate este deschisă şi închisă.

 Indicatorul pentru centura de siguranţă p. 37

• Se aprinde atunci când temperatura lichidului de răcire a 
motorului este neobişnuit de înaltă.

 Supraîncălzire p. 452

• Apare când lentila camerei sistemului de asistenţă pentru 
luminile de drum* se murdăreşte.

Apare când există o problemă la camera sistemului de 
asistenţă pentru luminile de drum*.

• Activaţi manual comutatorul pentru faruri.
• Opriţi într-un loc sigur şi ştergeţi lentila camerei cu o pânză 

moale.
• Dacă mesajul nu dispare după ştergerea lentilei, verifi caţi 

vehiculul la reprezentanţă.
• Dacă acest mesaj apare în timpul conducerii cu luminile de 

drum aprinse, sistemul comută luminile de întâlnire.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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Mesaj Stare Explicaţie

• Apare dacă oricare dintre elementele de service trebuie 
efectuat în mai puţin de 30 de zile, sau echivalentul acestora 
în distanţa totală estimată este de aprox. 30 de zile.

• Distanţa rămasă va fi  contorizată la fi ecare 10 kilometri 
(mile).

• Zilele rămase vor fi  contorizate în trepte de câte o zi.
 Sistemul de avertizare a intervenţiilor de service* p. 359

• Apare dacă oricare dintre elementele de service trebuie 
efectuat în mai puţin de 10 de zile, sau echivalentul acestora 
în distanţa totală estimată este de aprox. 10 de zile

• Efectuaţi intervenţiile de service necesare cât mai repede 
posibil.

 Sistemul de avertizare a intervenţiilor de service* p. 359

• Apare dacă operaţiunea de service indicată nu se efectuează 
după ce distanţa sau timpul rămas ajunge la 0.

• Autovehiculul a depăşit punctul necesar pentru service. 
Duceţi imediat autovehiculul pentru efectuarea operaţiunii 
de service şi nu uitaţi să resetaţi informaţiile pentru service.

 Sistemul de avertizare a intervenţiilor de service* p. 359

Continuare
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▶▶Indicatoare▶ Mesaje de avertizare şi informare

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare în cazul unei defecţiuni la sistemul de deschidere 
electrică a hayonului

• Deschideţi sau închideţi hayonul manual.
• Verifi caţi vehiculul la reprezentanţă.

• Apare în cazul unei defecţiuni la sistemul de asistenţă la 
coborârea în pantă.

• Vehiculul poate frâna în continuare în mod normal.
• Verifi caţi vehiculul la reprezentanţă

Modele cu sistem 4X4

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare atunci când temperatura diferenţialului este prea 
ridicată.

• Opriţi într-un loc sigur, selectaţi modul P  , apoi lăsaţi 
motorul să funcţioneze la ralanti până când indicatorul se 
stinge. Dacă indicatorul nu se stinge, duceţi vehiculul la 
reprezentanţă.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶ Mesaje de avertizare şi informare

Modele cu senzor pentru nivelul lichidului de spălat parbrizul

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare când nivelul lichidului de spălat parbrizul este scăzut. • Completaţi lichidul de spălat parbrizul.
 Completarea lichidului de spălat parbrizul p. 388

Modele cu sistem de oprire automată a motorului

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare la deschiderea capotei • Închideţi capota

Modele cu ACC

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare atunci când senzorul radarului este obturat, iar acesta 
nu mai poate detecta un vehicul care circulă în faţă.

• Poate apărea în timpul conducerii în condiţii meteo nefa-
vorabile (ploaie, zăpadă, ceaţă etc.).

• Când senzorul radarului se murdăreşte, opriţi vehiculul într-
un loc sigur şi ştergeţi murdăria cu o pânză moale.

• Verifi caţi vehiculul la o reprezentanţă atunci când mesajul 
nu dispare nici după ce aţi curăţat capacul senzorului.

 ACC (Cruise Control cu reglare)* p. 311

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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▶▶Indicatoare▶ Mesaje de avertizare şi informare

Modele cu LKAS

Mesaj Stare Explicaţie

• Clipeşte atunci când nu modifi caţi direcţia vehiculului
• Apare când vehiculul se abate de la banda detectată

Indicatorul este însoţit de simultan de un semnal sonor

• Manevraţi volanul pentru a reactiva LKAS.
• Menţineţi vehiculul pe banda pe care circulaţi

Apare când camera LKAS este supusă la temperaturi extreme. 
Funcţionarea LKAS este anulată

• LKAS va fi  anulat. Sistemul nu mai transmite impulsuri vol-
anului.

• Folosiţi sistemul de climatizare pentru a răci sau încălzi cam-
era.

• Apare când este apăsat butonul LKAS sau LKAS este anulat 
automat. Indicatorul este însoţit de simultan de un semnal 
sonor.

• Dacă se aprind şi alte indicatoare de sistem, precum VSA, 
ABS şi sistemul de frânare, luaţi măsurile corespunzătoare

 Indicatoare p. 82
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▶▶Indicatoare▶ Mesaje de avertizare şi informare

Modele cu sistem de acces fără cheie

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare în modul de funcţionare ON, atunci când închideţi uşa 
fără ca telecomanda să se afl e în interiorul vehiculului.

• Se stinge când reintroduceţi telecomanda în vehicul şi 
închideţi uşa.

 Avertizare telecomandă p. 167

• Apare când bateria telecomenzii este descărcată. • Înlocuiţi bateria cât mai repede posibil.
 Telecomanda* p. 417

• Apare după ce descuiaţi şi deschideţi uşa şoferului.

 Pornirea motorului p. 291

• Apare când volanul este blocat • Mişcaţi volanul spre stânga şi spre dreapta,  după ce aţi 
apăsat butonul ENGINE START/STOP

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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▶▶Indicatoare▶ Mesaje de avertizare şi informare

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare atunci când apăsaţi butonul ENGINE START/STOP 
pentru a opri motorul, iar schimbătorul de viteze nu se afl ă 
în poziţia P  .

• Apăsaţi butonul ENGINE START/STOP de două ori după ce 
aţi mutat schimbătorul de viteze în poziţia P  .

• Apare atunci când modul de alimentare este în poziţia AC-
CESSORY.

Apare după ce uşa şoferului este deschisă în timp ce modul de 
alimentare este în poziţia ACCESSORY.

• Apăsaţi butonul ENGINE START/STOP de două ori, fără 
a ţine piciorul pe pedala de frână (transmisie automată) 
sau pe pedala de ambreiaj (transmisie manuală) pentru a 
schimba modul de alimentare pe VEHICLE OFF (LOCK).

• Apare atunci când bateria telecomenzii este prea descărcată 
pentru a porni motorul. Un semnal sonor sună de şase ori.

 Dacă bateria telecomenzii este descărcată p. 446

• Apare atunci când există o problemă la sistemul de pornire. • Ca măsură temporară, ţineţi apăsat butonul ENGINE 
START/STOP timp de 15 secunde în timp ce apăsaţi pedala 
de frână, şi porniţi motorul manual. Verifi caţi vehiculul la 
reprezentanţă.
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▶▶Indicatoare▶ Mesaje de avertizare şi informare

Modele cu sistem de oprire automată a motorului

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare atunci când motorul nu reporneşte automat în timp 
ce funcţia de oprire automată a motorului este activată.

• Porniţi motorul manual
 Pornirea motorului p. 288

Modele fără cameră retrovizoare
• Apare când schimbătorul de viteze este în altă poziţie decât 

N  .
Modele fără cameră retrovizoare
• Apare când schimbătorul de viteze este cuplat într-o treaptă 

de mers înainte.

• Mutaţi schimbătorul de viteze în poziţia N  
 Activarea automată a sistemului de oprire automată a 
motorului: p. 341

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Continuare
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▶▶Indicatoare▶

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare cu culoarea albă atunci când rotiţi contactul în poziţia 
START *1 înainte de a apăsa complet pedala de ambreiaj.

• Apare cu culoarea albă atunci când condiţiile meteo pot 
provoca aburirea geamurilor sau pot fi  diferite de setările 
sistemului de climatizare pe care le-aţi selectat în timp ce 
sistemul de oprire automată a motorului este activat.

• Apare cu culoarea portocalie atunci când sunt întrunite 
următoarele condiţii în timp ce sistemul de oprire automată 
a motorului este activat:
- nu purtaţi centura de siguranţă.
- schimbătorul de viteze este în altă poziţie decât N  .

• Apăsaţi pedala de ambreiaj.

• Apăsaţi pedala de ambreiaj. Cuplaţi imediat centura de 
siguranţă şi continuaţi să menţineţi schimbătorul de viteze 
în poziţia N   la următoarea activare a sistemului de oprire 
automată a motorului.

• Apare atunci când funcţia de oprire automată a motorului 
nu se activează din diferite motive.

Apare atunci când motorul reporneşte automat.

 Sistemul de oprire automată a motorului se activează 
atunci când: p. 341

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.
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▶▶Indicatoare▶

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare atunci când funcţia de oprire automată a motorului 
nu se activează deoarece temperatura lichidului de răcire 
este redusă sau ridicată.  Sistemul de oprire automată a motorului nu se activează 

atunci când: p. 341

• Apare atunci când funcţia de oprire automată a motorului 
deoarece sistemul de climatizare funcţionează, iar diferenţa 
între temperatura setată şi temperatura internă reală devine 
prea mare.

 Sistemul de oprire automată a motorului se activează 
atunci când: p. 341

�����

• Apare atunci când funcţia de oprire automată a motorului 
nu se activează din cauza descărcării bateriei.

• Apare atunci când motorul reporneşte automat deoarece 
funcţia de oprire automată a motorului este activă, iar bate-
ria se descarcă.

 Sistemul de oprire automată a motorului p. 340

• Apare şi atunci când bateria este complet încărcată
- sistemul poate să nu citească nivelul de încărcare corect 
după ce bateria a fost încărcată în timp ce cablurile au rămas 
cuplate. Deconectaţi cablul  negativ (-) şi reconectaţi-l la 
baterie. Conduceţi timp de câteva minute.

Continuare
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▶▶Indicatoare▶ Mesaje de avertizare şi informare

Modele Diesel

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare atunci când este necesară regenerarea DPF (fi ltrul de 
particule Diesel). Nu reprezintă o defecţiune a DPF.

 Regenerarea DPF (fi ltrul de particule Diesel)* p. 389

• Apare atunci când ignoraţi simbolul . Sistemul DPF 
începe să fi e aglomerat cu particule. Aceasta reprezintă o 
problemă.

• Verifi caţi vehiculul la reprezentanţă.

• Apare când în sistemul de alimentare există apă.
• Apare atunci când aţi parcat vehiculul o perioadă prelungită.

• Purjaţi apa din sistem la reprezentanţă cât mai repede posi-
bil. Apa acumulată poate avaria sistemul de alimentare.

• Amorsaţi mai întâi sistemul de alimentare. Dacă simbolul 
 nu dispare, verifi caţi vehiculul la reprezentanţă.

 Amorsarea sistemului de alimentare p. 470

Modele cu sistem de acces fără cheie
• Apare dacă motorul este rece atunci când apăsaţi butonul 

ENGINE START/STOP

• Motorul porneşte automat după stingerea simbolului.
• Dacă pedala nu este apăsată, motorul nu porneşte.

 Pornirea motorului p. 291

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶ Mesaje de avertizare şi informare

Mesaj Stare Explicaţie

• Apare în timpul conducerii, atunci când există o problemă la 
sistemul de control al motorului  Dacă apare simbolul PGM-FI p. 457

• Apare atunci când nu puteţi reporni motorul după epuiza-
rea combustibilului din rezervor. Este posibil să fi  intrat aer 
în sistemul de alimentare.

 Amorsarea sistemului de alimentare p. 470

• Apare dacă nu utilizaţi combustibilul adecvat pentru 
condiţiile de climă sau regionale.

• Utilizarea unui combustibil necorespunzător poate reduce 
puterea motorului.

 Recomandări privind combustibilul p. 350
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▶▶Indicatoare▶

 Indicatorul de combustibil

Notă
Trebuie să realimentaţi atunci când indicatorul 
se apropie de . În cazul în care rămâneţi fără 
combustibil, motorul poate da rateuri, avariind 
convertizorul catalitic.

Cantitatea reală de combustibil rămasă în rez-
ervor poate diferi de cantitatea indicată.

 Indicatorul de temperatură

Conducerea cu acul indicatorului de 
temperatură în zona superioară poate pro-
voca avarierea gravă a motorului. Parcaţi în 
siguranţă pe marginea drumului şi permiteţi 
revenirea temperaturii motorului la normal.

 Supraîncălzire p. 452

Indicatoare

Indicatoarele includ vitezometrul, tahometrul, indicatorul nivelului de combusti-
bil şi indicatoarele similare. Acestea sunt afi şate când contactul este comutat în 
poziţia ON *1.

 n Vitezometrul
Afi şează viteza cu care vă deplasaţi, în km/h sau mph*.

 n Indicatorul nivelului de combustibil
Afi şează cantitatea de combustibil din rezervorul de combustibil.

 n Tahometru
Indică numărul de rotaţii / minut ale motorului.

 n Indicatorul de temperatură
Indică temperatura lichidului de răcire a motorului.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Indicatoare şi afi şare
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

Afi şajul multiplu

Afi şajul multiplu conţine odometrul, contorul de parcurs, indicatorul de 
temperatură exterioară şi alte indicatoare.
Acesta afi şează, de asemenea, mesaje importante precum avertizări şi alte 
informaţii utile.

 n Comutarea ecranelor
Apăsaţi butonul  (informaţii) sau butonul SEL/RESET pentru a schimba 
ecranul.

Oprit Consum instant
Eco

Consum mediu A
Eco A

Valoare stabilită
de utilizator

Viteza medie A Timp de conducere A

Autonomie

SEL/RESET Butonul

Butonul
Utilizarea centurilor
de siguranţă spate
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 Contorul de parcurs

Comutaţi între contorul de parcurs A şi conto-
rul de parcurs B prin apăsarea butonului SEL/
RESET.

▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

 

 n Odometru
Odometrul indică numărul total de kilometri sau mile parcurse de autovehicul.

 n Contorul de parcurs
Indică numărul de kilometri sau mile parcurse de la ultima resetare. Contoarele A 
şi B pot fi  utilizate pentru a măsura două parcursuri separate.

 n Resetarea unui contor de parcurs
Pentru a reseta un contor de parcurs, afi şaţi-l, apoi apăsaţi lung butonul SEL/RE-
SET. Contorul de parcurs este resetat la 0.0.

SEL/RESET
Butonul

SEL/RESET
Butonul

SEL/RESET
Butonul

Temperatură exterioară

Odometru Parcurs A Parcurs B
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 Temperatura exterioară

Senzorul de temperatură este amplasat în bara 
frontală faţă. Căldura refl ectată de suprafaţa 
drumului şi gazele de eşapament ale vehicu-
lului din faţă pot afecta temperatura afi şată 
atunci când viteza autovehiculului este de sub 
30 km/h (19 mph).

Afi şajul se poate actualiza după câteva minute 
de la stabilizarea temperaturii. 

Utilizaţi funcţiile de personalizare ale afi şajului 
multiplu pentru  a corecta temperatura.

 Funcţii personalizate p. 117

 Consumul mediu de combustibil

Puteţi stabili momentul în care indicatorul de 
consum mediu este resetat.

 Funcţii personalizate p. 117

▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

 n Temperatura exterioară
Indică temperatura exterioară în grade Celsius.

Atunci când temperatura exterioară a fost sub 3°C în momentul în care rotiţi 
contactul în poziţia ON II*1, indicatorul temperaturii exterioare clipeşte timp de 10 
secunde.

 n Ajustarea afi şării temperaturii exterioare
Ajustaţi temperatura indicată cu până la ±3°C dacă aceasta pare incorectă.

 n Indicatorul de consum instantaneu
Indică consumul instantaneu sub forma unei bare, în l/100 km sau mpg.

 n Indicatorul pentru consum mediu de combustibil
Indică consumul estimat de combustibil pentru fi ecare contor de parcurs în km/l. 
Valoarea este actualizată la anumite intervale. Când un contor de parcurs este 
resetat, indicatorul pentru consum mediu de combustibil este resetat automat.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Continuare
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 Timpul scurs

Puteţi stabili momentul în care timpul scurs 
este resetat.

 Funcţii personalizate p. 117

 Viteza medie

Puteţi stabili momentul în care viteza medie 
este resetată.

 Funcţii personalizate p. 117

▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

 n Autonomie
Indică distanţa aproximativă pe care o puteţi parcurge cu combustibilul rămas. 
Distanţa este estimată pe baza consumului de pe rutele anterioare.

 n Timpul scurs
Indică perioada scursă de la ultima resetare a contorului A sau a contorului B.

 n Viteza medie
Indică viteza medie în km/h sau mph de la ultima resetare a contorului A sau 
contorului B.

 n Utilizarea centurilor de siguranţă spate
Indică utilizarea centurilor de siguranţă de către pasagerii din spate.

 Avertizarea pentru centurile de siguranţă p. 37
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 Funcţii personalizate

Pentru a personaliza celelalte funcţii, apăsaţi 
butonul 

 Lista de opţiuni personalizabile p. 120
 Exemplu de personalizare a setărilor p. 123

Atunci când personalizaţi setările:
Modelele cu transmisie automată
Selectaţi poziţia P  .

Modele cu transmisie manuală
Trageţi frâna de mână

▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

 n Funcţii personalizate
Utilizaţi afi şajul multiplu pentru personaliza anumite funcţii.

 n Modul de personalizare
Selectaţi ecranul  prin apăsarea butonului  când contactul este în 
poziţia ON *1, iar autovehiculul este oprit. Selectaţi Change settings, apoi 
apăsaţi butonul SEL/RESET.

Butonul :
Modifică meniurile şi opţiunile de personalizare

Butonul SEL/RESET
Introduce opţiunea selectată

Afişajul multiplu: se accesează
funcţia de setare personalizată
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

 n Funcţii personalizabile
Selectaţi ecranul   prin apăsarea butonului 

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

MODUL DE DESCUIERE A UŞII

TEMPORIZATOR STINGERE FARURI

MOD DE DESCUIERE CU CHEIA ŞI
TELECOMANDA

SETARE SPORT PENTRU DISPOZITIVUL
E-PRETENSIONER AL CENTURII DE SIGURANŢĂ

SETARE POZIŢIE
CONDUCERE*

SEL/RESET

RESETARE TOATE
VALORILE

LIMBĂ SEL/RESET

SEL/RESET

SETARE ACCES FĂRĂ CHEIE*

SETARE LUMINI

SETARE UŞĂ

SEL/RESET

SEL/RESET
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

 n Listă de opţiuni personalizabile

Grup setări Funcţii personalizabile Descriere Setări selectabile

ALERTĂ 
VITEZĂ

• Activează două alarme de viteză sepa-
rate, alarma 1 şi alarma 2.

• Modifi că viteza de activare a alarmei cu 
câte 5 km/h sau 5 mph 

 Alertă viteză 1 

 activat /  dezactivat*1

Setare alarmă viteză 1
[50 km/h (30 mph)*1]

 Alertă viteză 2 

 activat /  dezactivat*1

Setare alarmă viteză 2
[80 km/h (50 mph)*1]

SISTEM DE 
AVERTIZARE A 
DEZUMFLĂRII 
PNEURILOR

Activează sistemul de avertizare a 
dezumfl ării pneurilor CANCEL / INITIALISE

MODIFICARE 
SETĂRI

SETARE 
SISTEM 
ASISTENŢĂ 
ŞOFER 

DISTANŢA DE AVERTIZARE 
A APROPIERII DE VEHICU-
LUL DIN FAŢĂ 

Modifi că distanţa de activare a alertei 
de coliziune la apropierea excesivă de 
vehiculul din faţă 

FAR/NORMAL*1/NEAR 
(departe / normal / aproape)

SUNET DE DETECTARE DE 
CĂTRE ACC A VEHICULU-
LUI DIN FAŢĂ

Se emite un semnal sonor la aprop-
ierea excesivă de vehiculul din faţă Activat/Dezactivat*1

UNITATEA DE AFIŞARE A 
VITEZEI ACC/LIM*

Modifi că unitatea de afi şare a vitezei 
vehiculului pe afi şajul multiplu mph/km/h

UNITATEA DE AFIŞARE A 
VITEZEI CRUISE/LIM*

Modifi că unitatea de afi şare a vitezei 
vehiculului pe afi şajul multiplu mph/km/h

*1: Setare implicită

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

Grup setări Funcţii personalizabile Descriere Setări selectabile

MODIFICARE 
SETĂRI

SETARE 
CONTOR

MESAJ DE AVERTIZARE Activează sau dezactivează afi şarea 
mesajelor de avertizare Activat / Dezactivat*1

EXTERIOR Ajustează temperatura afi şată cu 
câteva grade -3°C ~ ±0°C*1 ~ +3°C

MOMENTUL RESETĂRII 
CONTORULUI „A”

Modifi că modul de resetare a conto-
rului A, consumului mediu A, vitezei 
medii A şi timpului scurs A

LA REALIMENTARE / RESE-
TARE MANUALĂ*1/CÂND 
CONTACTUL ESTE ÎNCHIS

MOMENTUL RESETĂRII 
CONTORULUI „B”

Modifi că modul de resetare a conto-
rului B, consumului mediu B, vitezei 
medii B şi timpului scurs B

LA REALIMENTARE / RESE-
TARE MANUALĂ*1 / CÂND 
CONTACTUL ESTE ÎNCHIS

INDICATORUL LUMINOS 
AL EFICIENŢEI CONSUMU-
LUI

Activează / dezactivează indicatorul 
ecologic Activat/Dezactivat*1

ECRANE DE ÎNDRUMARE 
PENTRU PORNIREA FĂRĂ 
CHEIE

Afi şează îndrumările pentru pornirea 
fără cheie atunci când există condiţiile 
de modifi care a modului de pornire

Activat/Dezactivat*1

AFIŞARE OPRIRE 
AUTOMATĂ*

Selectează dacă afi șarea oprire 
automată este activata sau nu Activat/Dezactivat*1

*1: Setare implicită

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

Grup setări Funcţii personalizabile Descriere Setări selectabile

MODIFICARE 
SETĂRI

SETARE 
POZIŢIE CON-
DUCERE

SETARE SPORT PENTRU 
DISPOZITIVUL E-PRETEN-
SIONER AL CENTURII DE 
SIGURANŢĂ

Activează şi dezactivează setarea sport a 
dispozitivului e-pretensioner. Activat/Dezactivat*1 

SETARE AC-
CES FĂRĂ 
CHEIE

MODUL DE DESCUIERE A 
UŞII

Selectează uşile care se des-
cuie la deschiderea uşii 
şoferului 

NUMAI UŞA 
ŞOFERULUI*1/TOATE 
UŞILE

SETARE LU-
MINI

TEMPORIZATOR STINGERE 
FARURI

Modifi că durata de aprindere a luminilor 
exterioare după închiderea uşii şoferului. 60sec/30sec/15sec*1/0sec

SETARE UŞĂ MOD DE DESCUIERE CU 
CHEIA ŞI TELECOMANDA

Setează deschiderea uşii şoferului sau a 
tuturor uşilor la prima apăsare a butonu-
lui de pe telecomandă sau de contact

NUMAI UŞA 
ŞOFERULUI*1/TOATE 
UŞILE

LIMBĂ Modifi că limba afi şată

Engleză*1/ Germană/ 
Italiană/ Franceză/ 
Spaniolă/ Portugheză/ 
Olandeză/ Daneză/ 
Suedeză/ Norvegiană/ 
Finlandeză/ Rusă

RESETARE 
TOATE VALO-
RILE

Anulează / resetează toate setările per-
sonalizabile la valorile implicite CANCEL / OK

*1: Setare implicită

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶

 

 n Exemplu de personalizare a setărilor
Mai jos sunt prezentate etapele de modifi care a momentului resetării contorului 
„A” în momentul realimentării. Setarea implicită a resetării contorului „A” este 
MANUAL RESET (resetare manuală).

1. Apăsaţi butonul  până când pe afi şaj 
apare , apoi apăsaţi butonul SEL/RESET.

2. Apăsaţi butonul  până când pe ecran 
apare opţiunea CHANGE SETTINGS, apoi apăsaţi 
butonul SEL/RESET.

3. Apăsaţi butonul  până când pe ecran 
apare opţiunea METER RESET, apoi apăsaţi bu-
tonul SEL/RESET.

Continuare
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

4. Apăsaţi butonul  până când pe ec-
ran apare opţiunea TRIP A RESET TIMING, apoi 
apăsaţi butonul SEL/RESET.
▶Afi şajul este comutat în modul de personalizare 

a setărilor, unde puteţi selecta WHEN REFU-
ELED (la realimentare), MANUAL RESET (rese-
tare manuală), WHEN IGNITION IS TURNED OFF 
(la închiderea contactului), sau .

5. Apăsaţi butonul  până când pe ecran 
apare opţiunea WHEN REFUELED, apoi apăsaţi 
butonul SEL/RESET.
▶ este afi şat ecranul de setare WHEN REFUELED, 

apoi afi şajul revine la meniul de personalizare

6. Apăsaţi butonul  până când pe ecran 
apare opţiunea , apoi apăsaţi butonul SEL/
RESET.

7. Repetaţi punctul 6 până când reveniţi la ecranul 
normal.
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

Afi şajul interactiv multiplu

Afi şajul interactiv multiplu indică informaţii despre consumul de combustibil, 
starea sistemului audio şi ceasul

 n Comutarea ecranelor
Apăsaţi butonul  (afi şare) pentru a schimba ecranul.

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Ecran
Consum de combustibil

Ecran audio / HFT**

Ecran negru

Ceas analogic / fundal ecran*
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 Consumul mediu de combustibil
Puteţi stabili momentul în care indicatorul de 
consum mediu este resetat.

 Funcţii personalizate p. 117

 Autonomie
În ecranul pentru consumul de combustibil 
puteţi selecta un element pentru a fi  afi şat. 
Puteţi selecta afi şarea autonomiei, timpului 
scurs sau viteza medie.

 Funcţii personalizate p. 127

 Timpul scurs
Puteţi stabili momentul în care timpul scurs 
este resetat.

 Funcţii personalizate p. 117

 Viteza medie
Puteţi stabili momentul în care viteza medie 
este resetată.

 Funcţii personalizate p. 117

 Navigaţie la nivel de stradă*
Puteţi selecta dacă ecranul de navigaţie se 
afi şează sau nu în timpul rutării.

 Funcţii personalizate p. 127

▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

 n Indicatorul pentru consum mediu de combustibil
Indică consumul estimat de combustibil pentru fi ecare contor de parcurs în l/100 
km sau mpg. Valoarea este actualizată la anumite intervale. Când un contor de 
parcurs este resetat, indicatorul pentru consum mediu de combustibil este resetat 
automat.

 n Autonomie
Indică distanţa aproximativă pe care o puteţi parcurge cu combustibilul rămas. 
Distanţa este estimată pe baza consumului de pe rutele anterioare.

 n Timpul scurs
Indică perioada scursă de la ultima resetare a contorului A sau a contorului B.

 n Viteza medie
Indică viteza medie în km/h sau mph de la ultima resetare a contorului A sau 
contorului B.

 n Navigaţie la nivel de stradă*
Oferă instrucţiuni de navigare către destinaţia introdusă în sistemul de navigaţie.

 Consultaţi manualul sistemului de navigaţie

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Funcţii personalizate
Pentru a personaliza celelalte funcţii, apăsaţi 
butonul +  / -  

 Lista de opţiuni personalizabile p. 129
 Exemplu de personalizare a ecranelor de 
fundal* p. 131

▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

 n Funcţii personalizate
Utilizaţi afi şajul interactiv multiplu pentru personaliza anumite funcţii.

 n Modul de personalizare
Selectaţi ecranul Vehicle menu prin apăsarea butonului MENU când contactul este 
în poziţia ON *1, iar autovehiculul este oprit. Selectaţi Customize settings, apoi 
apăsaţi butonul SOURCE.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE 
START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele

MENU

SOURCE

Butonul +  
Apăsaţi pentru derulare în sus.

Butonul 
Apăsaţi pentru întoarcere la 
ecranul anterior.

Butonul -  
Apăsaţi pentru derulare în jos

Butonul SOURCE
Apăsaţi pentru selectare.

Butonul 
Apăsaţi pentru trecere la 
următorul ecran.
Butonul MENU
Apăsaţi pentru a accesa 
Vehicle Menu

Continuare
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

 Funcţii personalizabile
Puteţi părăsi ecranul de personalizare în orice 
moment prin apăsarea butonului MENU.

 n Funcţii personalizabile
Apăsaţi butonul MENU

Meniu vehicul

  Reglare ceas

  Personalizare setări

 Afi şare setări 

Setări implicite

Selectare ecran de fundal* 

          Import ecran de fundal*
          Ştergere ecran de fundal*
          Distanţă de afi şat

          Ecran întâmpinare

          Schemă culori
          Ecran navigaţie*

Limbă
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

 n Listă de opţiuni personalizabile

Grup setări Funcţii personalizabile Descriere Setări selectabile

Reglare ceas* Setare afi şare 12/24 h şi reglare ceas 12h*1/24h

Personalizare 
setări

Afi şare 
setări

Selectare ecran 
de fundal*3

Selectează între ceas analogic şi ecran 
de fundal.

Ceas*1/Imaginea 1/Imaginea 2/
Imaginea 3

Import ecran 
de fundal*3

Importă o imagine nouă ca ecran de 
fundal.

Pot fi  stocate trei imagini.
 Import ecrane de fundal prin 
USB* p. 131

Ştergere ecran 
de fundal*3 Şterge ecranul de fundal. Imaginea 1/Imaginea 2/Imaginea 3

Distanţă de afi şat Selectează un element afi şat alături 
de consumul instantaneu.

Autonomie*1 / Timp scurs / Viteză 
medie

Ecran întâmpinare
Selectează dacă ecranul de întâmpin-
are se activează la comutarea contact-
ului în poziţia ON *2.

Activat*1 / Dezactivat

Schemă culori Schimbă culoarea ecranului Albastru*1 / Roşu /
Portocaliu / Gri

Ecran navigaţie*3, *4 Selectează dacă ecranul de navigaţie 
se afi şează în timpul rutării. Activat*1 / Dezactivat

*1: Setare implicită
*2: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire
*3 Nu este disponibil pentru toate modelele
*4: Consultaţi manualul sistemului de navigaţie pentru detalii

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

Grup setări Funcţii personalizabile Descriere Setări selectabile

Personalizare 
setări

Setare 
afi şaj Limbă Modifi că limba afi şată

Engleză*1/ Germană/ Italiană/ 
Franceză/ Spaniolă/ Portugheză/ 
Olandeză/ Daneză/ Suedeză/ 
Norvegiană/ Finlandeză/ Rusă

Setări 
implicite

Anulează / resetează toate setările 
personalizabile la valorile implicite.

Anulare

Resetează toate setările la valorile 
implicite

*1: Setare implicită
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 Funcţii personalizate
• Atunci când importaţi imagini pentru ecrane 

de fundal, fi şierele trebuie să fi e localizate în 
directorul rădăcină al stickului de memorie USB. 
Imaginile localizate în directoare nu pot fi  impor-
tate.

• Formatul fi şierului imagine care poate fi  impor-
tat este BMP (bmp) sau JPEG (jpg).

• Limita de mărime a fi şierului este de 2,2 MB.
• Dimensiunea maximă a fi şierului este de 

1920x936 pixeli. Dacă dimensiunea este de sub 
480x234 pixeli, imaginea este afi şată în mijlo-
cul ecranului, iar zona înconjurătoare apare cu 
culoarea neagră.

• Numărul fi şierelor care pot fi  selectate este de 
până la 255.

• Numele fi şierului poate conţine până la 64 de 
caractere.

▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

 n Exemplu de personalizare a ecranelor de fundal*
Puteţi personaliza afi şajul cu un ceas sau un ecran de fundal

 n Import ecrane de fundal prin USB*
Puteţi importa până la trei imagini pentru ecran de fundal, câte una, de pe un 
stick de memorie USB.
Selectaţi Import wallpaper din meniul Customize settings şi conectaţi corect un 
stick de memorie USB pentru a descărca o imagine.

1. Conectaţi stickul de memorie USB la cablul adap-
tor.

 Cablul adaptor USB p. 219
2. Apăsaţi butonul MENU.
3. Selectaţi Customize settings cu butoanele +  / -  , 

apoi apăsaţi butonul SOURCE.
4. Selectaţi Display setup cu butonul +  / -  , apoi 

apăsaţi butonul SOURCE.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

5. Selectaţi Import wallpaper cu ajutorul butoane-
lor +  / -  , apoi apăsaţi butonul SOURCE.
▶ Numele fi şierelor sunt afi şate pe ecran.

6. Apăsaţi butonul -   până când numele fi şierului 
pe care doriţi să îl memoraţi apare pe centru 
ecranului, apoi apăsaţi butonul SOURCE.

7. Este afi şată o pictogramă a imaginii importate. 
Apăsaţi butonul SOURCE pentru acceptare.

8. Apăsaţi butonul SOURCE pentru a salva im-
aginea.
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

9. Selectaţi locaţia în care doriţi să păstraţi fi şierul 
imagine cu ajutorul butonului +  / -  , apoi apăsaţi 
butonul SOURCE.

10. Apăsaţi butonul MENU pentru a părăsi ecranul 
de personalizare.

Continuare
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▶▶Indicatoare şi afi şare▶ Afi şajul multiplu

 n Selectarea unui ecran de fundal*
1. Apăsaţi butonul MENU.
2. Selectaţi meniul Customize settings cu ajutorul 
butonului +  / -   , apoi apăsaţi butonul SOURCE.
3. Selectaţi Display setup cu ajutorul butonului +  /
-  , apoi apăsaţi butonul SOURCE.

4. Selectaţi opţiunea Select wallpaper cu ajutorul 
butonului +  / -  , apoi apăsaţi butonul SOURCE.

5. Selectaţi fi şierul imagine dorit cu ajutorul butonu-
lui +  / -  , apoi apăsaţi butonul SOURCE.
▶ Pictograma este afi şată în momentul opririi 

derulării.
6. Apăsaţi butonul MENU pentru a părăsi ecranul de 
personalizare.
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▶▶Indicatoare▶

Setarea ceasului .......................................... ..136
Încuierea şi descuierea uşilor .......................137
 Tipuri şi funcţii ale cheilor .....................   ..140
 Încuierea descuierea uşilor din exterior   .146
 Încuierea descuierea uşilor din interior   ..147 
 Încuietorile pentru protecţia copiilor .....  148
Deschiderea şi închiderea hayonului ......  ..135
Sistemul de alarmă
 Sistemul de imobilizare ........................... ..155
 Alerta sistemului de alarmă* ...................  155
 Senzorii ultrasonici* ....................................157
 Supraîncuierea* .......................................... 158
Deschiderea şi închiderea geamurilor ......  159
Deschiderea şi închiderea trapei* ............. .162
Operarea comutatoarelor de pe volan

 Contactul de pornire* ................................163
 Butonul ENGINE START/STOP* ...............   164
 Contactul de pornire şi compararea moduri-

lor de alimentare.........................................165
 Indicatoarele de semnalizare ................   .168
 Comutatoarele de lumini ........................  .168
 Faruri cu iluminare activă la virare* ....... .170
 Regulator faruri* .......................................   171
 Proiectoarele de ceaţă ................................172
 Sistemul de asistenţă pentru luminile de 

drum*  ..........................................................174
 Luminile de conducere pe timp de zi ......  177
 Ştergătoare şi spălătoare ......................... .178
 Controlul luminozităţii .............................  182
 Buton dezaburitor lunetă / încălzire oglinzi* ....183

 Reglarea volanului ...................................  .186
Reglarea oglinzilor
 Oglinda retrovizoare interioară ................187
 Oglinzile electrice exterioare .................   .188
Reglarea scaunelor
 Reglarea poziţiei scaunului ...................   ..190
Lumini interioare / Obiectele pentru confort 

din habitaclu
 Lumini interioare ....................................  ..200
 Obiectele pentru confort din habitaclu ..202
Sistemul de climatizare
 Utilizarea controlului automat al climatizării .212
 Senzorii controlului automat al climatizării ...215

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Comenzi

Acest capitol explică modul de operare al diferitelor comenzi necesare în timpul conducerii.
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▶▶Indicatoare▶

 Ceas

Următoarele indicaţii sunt utilizate pentru 
indica modul de operare a butonului selector.

Rotiţi  pentru selectare.
Apăsaţi  pentru memorare.

Modele cu sistem de navigaţie
Ceasul nu trebuie reglat, deoarece ora este 
actualizată automat de către sistemul de 
navigaţie.

Ceasul

Modele fără sistem audio
Puteţi regla ceasul afi şat atunci când contactul este în poziţia ON .
1. Apăsaţi butonul MENU
2. Selectaţi Adjust clock cu ajutorul butonului +  / -  , apoi apăsaţi butonul SOURCE.

3. Apăsaţi butonul +  / -   pentru a comuta între 12h 
şi 24h.
4. Selectaţi orele şi minutele cu ajutorul butonului 

 /  .
5. Apăsaţi butonul +  / -   pentru creştere / 
descreştere cifre.
6. Selectaţi Set cu ajutorul butonului  /  , apoi 
apăsaţi butonul SOURCE pentru a memora selecţia.

Sistem audio cu CD-player
1. Apăsaţi butonul SETUP.
2. Rotiţi  pentru a selecta Adjust Clock, apoi apăsaţi .
3. Rotiţi  pentru a selecta opţiunea pe care doriţi să o modifi caţi (afi şare 12/24 ore, 

oră, minute), apoi apăsaţi .
4. Rotiţi  pentru selectare.
5. Apăsaţi  pentru a memora selecţia. Afi şajul revine la Adjust Clock. Repetaţi punc-

tele 4-6 pentru a modifi ca şi alte opţiuni.
6. Pentru a memora selecţia, rotiţi  şi selectaţi Set, apoi apăsaţi .
7. Apăsaţi butonul SETUP pentru a reveni la ecranul normal.

Setarea ceasului
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▶▶Indicatoare▶

 Tipurile şi funcţiile cheilor

Toate cheile sunt dotate cu un sistem de imo-
bilizare. Sistemul de imobilizare protejează 
autovehiculul împotriva furtului.

 Sistemul de imobilizare p. 137

Cheia conţine componente electronice de 
precizie. Respectaţi următoarele recomandări 
pentru a preveni deteriorarea acestora:
• Protejaţi cheile de expunerea directă la soare, 

temperaturi înalte sau umiditate mare.
• Aveţi grijă să nu scăpaţi cheile şi nu puneţi 

obiecte grele pe ele.
• Ţineţi cheile la distanţă de lichide.
• Demontaţi cheile doar pentru înlocuirea bateriei.
Dacă circuitele cheii sunt deteriorate, este posi-
bil ca motorul să nu pornească şi telecomanda 
să nu funcţioneze.
Dacă cheile nu funcţionează corect, acestea 
trebuie să fi e verifi cate la o reprezentanţă.

Tipuri şi funcţii ale cheilor

Acest vehicul are următoarele chei:

 n Chei
Folosiţi cheile pentru a porni şi opri motorul 
şi a încuia şi descuia toate uşile şi hayonul. De 
asemenea, puteţi utiliza  telecomanda pentru a 
încuia şi descuia toate uşile şi hayonul.

Încuierea şi descuierea uşilor

Cheie retractabilă*

Telecomndă pentru
acces fără cheie*

Continuare

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Chei retractabile*

Dacă cheia nu este rabatată complet, este posi-
bil ca sistemul de imobilizare să nu funcţioneze 
corect, iar motorul să nu pornească.
Evitaţi să atingeţi cheia atunci când aceasta se 
deschide sau închide.

▶▶Încuierea și descuierea ușilor▶ Tipuri și funcţii ale cheilor

 n Telecomanda*
Cheia incorporată poate fi  utilizată pentru a 
încuia / descuia uşile şi hayonul atunci când 
bateria telecomenzii se descarcă şi uşile nu mai 
pot fi  încuiate / descuiate.
Pentru a extrage cheia incorporată, trageţi-o 
afară în timp ce acţionaţi maneta de deblo-
care. Pentru a remonta cheia incorporată, 
împingeţi-o în telecomandă până când auziţi 
un clic.

Scaunul se deplasează automat în poziţia 
memorată atunci când descuiaţi uşa cu tel-
ecomanda sau cu sistemul de acces fără cheie.

 Sistemul de memorare a poziţiei de condus* p. 184

Cheia incorporată se păstrează întotdeauna în 
interiorul telecomenzii.

 n Chei retractabile*
Cheia se rabatează în interiorul telecomenzii.
1. Apăsaţi butonul de deblocare pentru a elibera 
cheia din telecomandă.

• Asiguraţi-vă că aţi rabatat cheia complet.
2. Pentru a închide cheia, apăsaţi butonul de deblo-
care, apoi apăsaţi cheia în interiorul telecomenzii 
până când auziţi un clic.

 *Nu este disponibil pentru toate modelele

Cheie incorporată

buton
deblocare

Buton deblocare
Apasă
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▶▶Încuierea și descuierea ușilor▶ Tipuri și funcţii ale cheilor

 Plăcuţa cu numărul cheii

Păstraţi plăcuţa cu numărul cheii separată de 
cheie, într-un loc sigur, în altă parte decât în 
autovehicul.
Dacă doriţi să achiziţionaţi o cheie 
suplimentară, contactaţi reprezentanţa.

Dacă pierdeţi cheia şi nu puteţi porni motorul, 
contactaţi reprezentanţa.

 n Plăcuţa cu numărul cheii
Conţine un număr care va fi  necesar în cazul în 
care va trebui să înlocuiţi o cheie pierdută.
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 Încuierea / descuierea uşilor din exterior

Modele cu sistem de acces fără cheie
Tipul cu volan pe partea dreaptă
Nu puteţi încuia şi descuia uşile şi semnalul sonor se 
activează atunci când telecomanda este în interi-
orul autovehiculului. Dacă doriţi să încuiaţi o uşă în 
timp ce telecomanda este în interiorul autovehicu-
lului, repetaţi una dintre următoarele acţiuni de 
patru ori:
• Apăsaţi butonul de încuiere de pe telecomandă.
• Întoarceţi cheia în cilindru pentru a o bloca.
• Apăsaţi butonul de blocare a uşii de pe mânerul uşii 

sau de pe hayon.
Modele cu sisteme de acces fără cheie
Puteţi încuia sau descuia uşile folosind telecomanda 
sau sistemul de acces fără cheie numai atunci când 
modul de alimentare este în VEHICLE OFF.

 Folosirea telecomenzii
Dacă nu deschideţi nicio uşă sau hayonul în termen 
de 30 de secunde de la descuierea autovehiculului 
cu telecomanda, uşile se reîncuie automat.

Dacă comutatorul pentru lumini interioare este în 
poziţia de aprindere la deschiderea uşilor, luminile 
interioare se aprind atunci când apăsaţi butonul de 
descuiere.
Uşile nu sunt deschise: lumina se stinge după 30 de 
secunde.
Uşile sunt reîncuiate cu telecomanda: lumina se 
stinge imediat.

 Luminile interioare p. 200

▶▶Încuierea și descuierea ușilor▶ Încuierea / descuierea uşilor din exterior

Încuierea / descuierea uşilor din exterior

 n Folosirea telecomenzii
 n Încuierea uşilor

Apăsaţi butonul de încuiere.
▶ Semnalizatoarele se aprind şi clipesc de trei ori, 

toate uşile şi hayonul se încuie şi sistemul de 
alarmă se activează.
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 Folosirea telecomenzii
Telecomanda utilizează impulsuri cu putere 
redusă, ceea ce înseamnă că distanţa de op-
erare variază în funcţie de mediul înconjurător. 
Telecomanda nu funcţionează atunci când 
cheia este în contact sau când o uşă sau hay-
onul sunt deschise.

Dacă distanţa de funcţionare a telecomenzii 
variază, bateria este probabil descărcată.
Dacă LED-ul nu se aprinde atunci când apăsaţi 
un buton, bateria este descărcată complet.

 Înlocuirea bateriei p. 386

Modul de descuiere a uşilor a uşilor poate fi  
personalizat.

 Funcţii personalizabile p. 117

▶▶Încuierea și descuierea ușilor▶ Încuierea / descuierea uşilor din exterior

 n Descuierea uşilor
Apăsaţi butonul de descuiere.

O singură dată:
▶ Semnalizatoarele clipesc o dată şi se descuie uşa şoferului.

De două ori:
▶ Se descuie celelalte uşi şi hayonul.

Continuare
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 Încuierea / descuierea uşilor cu cheia
Atunci când încuiaţi uşa şoferului cu cheia, 
celelalte uşi şi hayonul se încuie simultan.
Modul de descuiere a uşilor a uşilor poate fi  
personalizat.

 Funcţii personalizabile, p. 117

Modele fără sistem de alarmă
Atunci când descuiaţi uşile, mai întâi se des-
cuie uşa şoferului. Rotiţi cheia a doua oară în 
termen de câteva secunde pentru a descuia 
celelalte uşi şi hayonul.

Modele cu sistem de alarmă
Descuierea uşilor cu cheia va declanşa alarma. 
Încuiaţi întotdeauna uşile şi hayonul cu tel-
ecomanda.

 Încuierea fără cheie a unei uşi
Atunci când încuiaţi uşa şoferului, celelalte uşi 
şi hayonul se încuie simultan. Asiguraţi-vă că 
aveţi cheia în mână înainte de a încuia uşa, 
pentru a preveni încuierea acesteia în interiorul 
autovehiculului.

▶▶Încuierea și descuierea ușilor▶ Încuierea / descuierea uşilor din exterior

 n Încuierea / descuierea uşilor cu cheia
Introduceţi cheia până la capăt şi rotiţi.

 n Încuierea fără cheie a unei uşi
 n Încuierea uşii şoferului.

Împingeţi încuietoarea înainte  sau apăsaţi 
butonul principal de încuiere în poziţia în-
cuiat , apoi trageţi mânerul exterior al uşii şi 
menţineţi-l în această poziţie . Închideţi uşa, 
apoi eliberaţi mânerul.

 n Încuierea uşilor pasagerului
Împingeţi încuietoarea în faţă şi închideţi uşa.

 n Sistemul de prevenire a blocării în exterior
Uşile şi hayonul nu pot fi  blocate atunci când cheia se afl ă în contact*1, când 
telecomanda este în interiorul autovehiculului sau când o uşă sau hayonul sunt 
deschise.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Încuie

Descuie
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 Utilizarea sistemului de acces fără cheie*
• Şoferul trebuie să poarte cheia fără telecomandă 

asupra sa şi să nu o lase în autovehicul.
• O persoană care nu are telecomanda fără cheie 

asupra sa poate încuia / descuia uşile dacă per-
soana care are telecomanda se afl ă în zona de 
acţiune.

• Dacă atingeţi mânerul uşii faţă în timp ce purtaţi 
mănuşi, senzorul uşii poate reacţiona încet sau 
poate să nu descuie uşile deloc.

• Uşa se poate descuia dacă mânerul este acoperit 
cu apă în timpul unei ploi torenţiale sau într-o 
spălătorie, dacă telecomanda este în zona de 
acţiune.

• Nu puteţi descuia uşa prin tragerea mânerului 
după două secunde de la încuiere.

• Uşa ar putea să nu se deschidă dacă o trageţi 
imediat după ce aţi prins mânerul. Prindeţi 
mânerul din nou şi asiguraţi-vă că uşa este 
descuiată înainte de a trage mânerul.

▶▶Încuierea și descuierea ușilor▶ Încuierea / descuierea uşilor din exterior

 n Utilizarea sistemului de acces fără cheie*
Atunci când purtaţi telecomanda fără cheie asu-
pra dumneavoastră, puteţi încuia / descuia uşile 
şi deschide hayonul.

Puteţi încuia / descuia uşile pe un semicerc de 
aprox. 80 cm (32 inci) în jurul mânerului exterior 
al uşii.
Puteţi deschide hayonul pe un semicerc de 
aprox. 80 cm. (32 inci) în jurul mânerului de 
deschidere a hayonului.

 n Încuierea autovehiculului
Apăsaţi butonul de blocare a uşilor de pe uşa 
faţă sau hayon.
▶ Semnalizatoarele se aprinde de trei ori; toate 

uşile şi hayonul se încuie şi se activează sistemul 
de alarmă.Buton

încuiere
ușă

Buton încuiere ușă

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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 Utilizarea sistemului de acces fără cheie*
• Chiar şi într-un semicerc de 80 cm (32 inci), este 

posibil să nu puteţi încuia / descuia uşile cu 
telecomanda fără cheie dacă aceasta se afl ă 
deasupra sau sub nivelul mânerului exterior.

• Telecomanda fără cheie poate să nu funcţioneze 
dacă se afl ă prea aproape de uşă şi geamul uşii.

Dacă nu deschideţi nicio uşă în termen de 30 de 
secunde de la descuierea autovehiculului, uşile 
se reîncuie automat.

Modul de descuiere a uşilor a uşilor poate fi  
personalizat.

 Funcţii personalizabile, p. 117

▶▶Încuierea și descuierea ușilor▶ Încuierea / descuierea uşilor din exterior

 n  Descuierea uşilor şi hayonului
Prindeţi mânerul uşii şoferului:
▶ Uşa şoferului se descuie.
▶ Unele dintre luminile exterioare clipesc o dată

Prindeţi mânerul uşii pasagerului faţă:
▶ Toate uşile şi hayonul se descuie.
▶ Unele dintre luminile exterioare clipesc o dată.

Apăsaţi butonul de deschidere a hayonului:
▶ Hayonul se descuie.
▶ Unele dintre luminile exterioare clipesc o dată.

Buton
deschidere

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Semnal redus al telecomenzii fără cheie*

Comunicarea între telecomanda fără cheie şi 
autovehicul consumă bateria telecomenzii. Du-
rata de viaţă a bateriei este de aprox. doi ani, 
dar variază în funcţie de frecvenţa utilizării.
Bateria se consumă atunci când telecomanda 
recepţionează unde radio puternice. Evitaţi 
păstrarea acesteia lângă dispozitive electrice 
precum televizoare şi computere.

▶▶Încuierea și descuierea ușilor▶ Încuierea / Semnal redus al telecomenzii fără cheie*

Semnal redus al telecomenzii fără cheie*

Autovehiculul transmite unde radio pentru a localiza telecomanda fără cheie la 
încuierea / descuierea uşilor, deschiderea hayonului sau pornirea motorului.

Încuierea / descuierea uşilor, deschiderea hayonului sau pornirea motorului pot fi  
inhibate sau funcţionarea poate fi  instabilă in următoarele cazuri:
• Echipamente din apropiere transmit unde radio puternice.
• Purtaţi telecomanda împreună cu dispozitive de telecomunicaţii, laptop-uri, telefoane 

mobile sau dispozitive fără fi r.
• Un obiect metalic atinge sau acoperă telecomanda.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Utilizarea încuietorii
Atunci când încuiaţi uşa folosind încuietoarea 
de pe uşa şoferului, toate celelalte uşi şi hay-
onul se încuie simultan.
Atunci când descuiaţi uşa şoferului folosind 
propria încuietoare, se descuie numai această 
uşă.

 Descuierea cu ajutorul mânerului interior al uşilor faţă
Mânerele interioare ale uşilor faţă sunt proiec-
tate să ofere ocupanţilor locurilor faţă posibili-
tatea de a deschide uşa cu o singură mişcare. 
Totuşi, această funcţie necesită ca ocupanţii 
scaunului faţă să nu tragă niciodată mânerul 
interior al unei uşi în timp ce autovehiculul este 
în mişcare.

Copiii trebuie să călătorească întotdeauna pe 
un loc din spate dotat cu încuietori pentru 
protecţia copiilor.

 Încuietori pentru protecţia copiilor p. 147

▶▶Încuierea și descuierea ușilor▶ Încuierea / descuierea uşilor din interior

Încuierea / descuierea uşilor din interior

 n Utilizarea încuietorii
 n Încuierea unei uşi

Împingeţi încuietoarea în faţă.

 nDescuierea unei uşi
Trageţi încuietoarea în spate.

 n Descuierea cu ajutorul mânerului interior al uşilor faţă
Trageţi mânerul interior al uşii faţă.
▶ Uşa se descuie şi se deschide cu o singură 

mişcare.

Deblocare

ÎncuietoareBlocare

Mâner interior
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 Utilizarea butonului principal de blocare a portierelor
Atunci când încuiaţi / descuiaţi uşa şoferului fo-
losind butonul principal de blocare, toate cele-
lalte uşi şi hayonul se încuie / descuie simultan.

 Încuietorile pentru protecţia copiilor
Pentru a deschide uşa din interior atunci când 
încuietoarea pentru protecţia copiilor este 
cuplată, mutaţi maneta în poziţia Unlock, 
coborâţi geamul spate, scoateţi mâna pe geam 
şi trageţi mânerul exterior al uşii.

▶▶Încuierea și descuierea ușilor▶ Încuietorile pentru protecţia copiilor

 n Utilizarea butonului principal de blocare a portierelor
Pentru a deschide toate portierele şi hayonul, 
apăsaţi butonul principal de blocare a portiere-
lor conform instrucţiunilor.

Încuietorile pentru protecţia copiilor

Încuietorile pentru protecţia copiilor previn deschiderea uşilor spate din interior, 
indiferent de poziţia încuietorii.

 n Setarea încuietorilor pentru protecţia copiilor
Mutaţi maneta de pe uşa spate în poziţia LOCK 
şi închideţi uşa.

 nLa deschiderea uşii
Deschideţi uşa folosind mânerul exterior.

Descuiere

Buton central
blocare uși

Încuiere

Blocare

Deblocare
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▶▶Indicatoare▶

 Precauţii la deschiderea / închiderea hayonului
Evitaţi lovirea capului de hayon sau să vă 
puneţi mâinile între hayon şi zona pentru 
bagaje atunci când închideţi hayonul.

Atunci când aşezaţi sau scoateţi bagaje din 
portbagaj şi motorul este pornit, nu staţi în 
faţa ţevii de eşapament. Puteţi suferi arsuri.

Nu permiteţi accesul pasagerilor în spaţiul pen-
tru bagaje. Aceştia se pot răni în timpul unei 
frâne sau acceleraţii bruşte sau a unui accident.

Precauţii la deschiderea / închiderea hayonului

Înainte de a deschide sau închide hayonul, asiguraţi-vă întotdeauna că în aprop-
ierea acestuia nu se afl ă persoane şi obiecte.

 n Deschiderea hayonului
• Deschideţi hayonul până la capăt.
▶ Dacă acesta nu s-a deschis complet, poate începe să se închidă sub propria greutate.

• Fiţi prudent în condiţii de vânt. Acesta poate provoca închiderea hayonului.

 n Închiderea hayonului
Menţineţi hayonul închis atunci când conduceţi pentru a:
▶ Evita posibilele avarii.
▶ Preveni intrarea în autovehicul a gazelor de eşapament.

 Monoxidul de carbon p. 78

Deschiderea şi închiderea hayonului
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 Deschiderea / închiderea hayonului
Nu lăsaţi cheia sau telecomanda în portbagaj 
înainte de a închide hayonul.

Modele cu sistem de acces fără cheie
Chiar dacă nu aveţi telecomanda asupra 
dumneavoastră, puteţi încuia / descuia uşile 
dacă în apropierea vehiculului se afl ă o 
persoană având telecomanda asupra sa.

▶▶Deschiderea şi închiderea hayonului▶ Deschiderea / Închiderea hayonului

Deschiderea / Închiderea hayonului

Hayonul se descuie atunci când sunt descuiate 
uşile sau când se apasă butonul de deschidere a 
hayonului de pe telecomandă. Apăsaţi butonul 
de deschidere a hayonului şi ridicaţi-l.

Modele cu sistem de acces fără cheie
Chiar dacă hayonul este încuiat, îl puteţi 
deschide dacă aveţi telecomanda asupra 
dumneavoastră.

Pentru a închide hayonul, prindeţi mânerul 
interior, trageţi hayonul în jos şi închideţi-l din 
exterior.

Dacă închideţi hayonul cât toate uşile sunt încui-
ate, acesta se încuie automat.
▶ Unele lumini exterioare vor clipi de trei ori

Butonul 
de deschidere

 a hayonului

Mâner interior

Continuare
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 Telecomanda
Dacă aţi descuiat şi deschis hayonul folosind 
telecomanda, la închidere, hayonul se încuie 
automat.

▶▶Deschiderea şi închiderea hayonului▶ Deschiderea / Închiderea hayonului

Modele fără hayon electric

 n Telecomanda
Pentru a descuia hayonul, apăsaţi butonul de 
descuiere a acestuia.

Butonul 
de descuiere 

a hayonului
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 Deschiderea / închiderea hayonului electric

Asiguraţi-vă că în jurul vehiculului este sufi cient 
spaţiu înainte de a acţiona hayonul electric. 
Persoanele din apropierea acestuia pot fi  rănite 
grav dacă hayonul le loveşte în zona capului. 
Fiţi deosebit de prudent atunci când în aprop-
iere se afl ă copii.

Hayonul electric nu poate fi  deschis şi închis în 
următoarele condiţii:
• Porniţi motorul în timp ce hayonul se deschide 

sau se închide automat.
• Vehiculul este parcat pe o suprafaţă înclinată.
• Vehiculul este mişcat de vânturi puternice.
• Hayonul sau acoperişul sunt acoperite cu zăpadă 

sau gheaţă.

Dacă închideţi hayonul electric în timp ce toate 
uşile sunt încuiate, hayonul se încuie automat, 
iar unele din luminile exterioare clipesc de trei 
ori.

▶▶Deschiderea şi închiderea hayonului▶ Deschiderea / închiderea hayonului electric*

Deschiderea / închiderea hayonului electric*

Hayonul electric poate fi  acţionat prin apăsarea butonului corespunzător de pe 
telecomandă, de pe bord sau de pe hayon.

 n Hayonul electric poate fi  deschis atunci când:
• Este închis complet.
• Schimbătorul de viteze este în poziţia P    (transmisie automată).
• Frâna de mână este trasă (transmisie manuală).
• Toate uşile sunt descuiate.
▶Această condiţie nu trebuie îndeplinită atunci când folosiţi telecomanda.

 n Hayonul poate fi  închis atunci când:
• Este deschis complet .
• Schimbătorul de viteze este în poziţia P    (transmisie automată).
• Frâna de mână este trasă (transmisie manuală).

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare

Închiderea hayonului electric atunci când o 
persoană se afl ă pe direcţia sa de deplasare 
poate provoca răni grave.

Asiguraţi-vă că nicio persoană nu se afl ă în 
apropiere înainte de a închide hayonul.
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 Deschiderea / închiderea hayonului electric*

Dacă înlocuiţi bateria sau siguranţa hayonu-
lui electric în timp ce hayonul este deschis, 
este posibil ca acesta să nu mai funcţioneze. 
Funcţionarea este reluată după ce hayonul este 
închis manual.

Instalarea pe hayonul electric de componente 
aftermarket, altele decât accesoriile originale 
Honda, poate provoca deschiderea sau închi-
derea completă a acestuia.

Asiguraţi-vă că hayonul electric este deschis 
complet înainte de a încărca şi descărca bagaje.

Asiguraţi-vă că hayonul electric este închis com-
plet înainte de a porni vehiculul.

Dacă începeţi să conduceţi când hayonul 
electric este deschis sau în curs de închidere, se 
activează o alertă sonoră.

▶▶Deschiderea şi închiderea hayonului▶ Deschiderea / închiderea hayonului electric*

 n Telecomanda
Deschideţi sau închideţi hayonul electric astfel:

Apăsaţi butonul hayonului electric timp de peste 
o secundă pentru a-l acţiona.
 ▶Unele dintre luminile exterioare clipesc.

Pentru a inversa direcţia de deplasare în timp ce 
hayonul electric funcţionează, apăsaţi butonul 
din nou.

Butonul 
hayonului 
electric

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Deschiderea / închiderea hayonului electric*
Dacă hayonul electric întâmpină rezistenţă la 
deschidere sau închidere, funcţia de protecţie 
inversează direcţia de deplasare. Semnalul de 
avertizare sună de trei ori.

Funcţia de protecţie se dezactivează atunci 
când hayonul este aproape închis, pentru a 
permite o închidere completă.

Nu atingeţi senzorii afl aţi pe ambele părţi 
ale hayonului. Hayonul electric nu se închide 
dacă în timpul închiderii atingeţi oricare dintre 
aceşti senzori.

Aveţi grijă să nu zgâriaţi senzorii cu un obiect 
ascuţit. În caz de zgâriere, aceştia se pot de-
teriora, iar funcţia de închidere a hayonului 
electric poate prezenta defecţiuni.

 Butonul de închidere a hayonului electric
Dacă apăsaţi butonul de deschidere a hayonu-
lui de pe interiorul mânerului în timp ce hay-
onul se deschide sau închide automat, acesta 
se opreşte. Fiţi prudent dacă hayonul electric 
se opreşte în timpul deplasării în orice direcţie, 
deoarece mişcarea poate fi  reluată brusc în sus 
sau în jos.

▶▶Deschiderea şi închiderea hayonului▶ Deschiderea / închiderea hayonului electric*

 n Butonul hayonului electric
Deschidere: Descuiaţi mai întâi uşile şi hayonul. 
Ţineţi apăsat butonul hayonului de pe bord timp 
de aproximativ o secundă.
▶ Unele dintre luminile exterioare clipesc.

Închidere: Ţineţi apăsat butonul hayonului de pe 
bord timp de aproximativ o secundă.
▶ Unele dintre luminile exterioare clipesc.

Pentru a inversa direcţia de deplasare în timp ce 
hayonul electric funcţionează, apăsaţi butonul 
din nou.

 n Butonul de închidere a hayonului electric

Apăsaţi butonul de pe hayonul electric pentru 
a-l închide.

Dacă apăsaţi butonul din nou în timpul 
deplasării, acesta se opreşte şi îşi schimbă 
direcţia.

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Butonul hayonului electric

Continuare
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 Auto-închidere

Funcţia de auto-închidere nu se activează dacă 
apăsaţi butonul de deschidere a hayonului în 
timp ce acesta se închide.

Nu apăsaţi hayonul în timp ce acesta se închide 
automat.

Protejaţi-vă mâinile în timp ce închideţi hay-
onul manual, şi lăsaţi-l să se închidă automat. 
Este periculos să vă aşezaţi mâinile în jurul 
hayonului când acesta se închide automat.

 Detectarea căderii hayonului electric

Dacă încercaţi să închideţi manual hayonul 
electric după ce se deschide complet, funcţia de 
detectare a căderii se poate activa.

După ce funcţia de detectare a căderii hayonu-
lui electric se activează, aşteptaţi până când 
acesta se închide complet. Păstraţi distanţa de 
hayonul electric în timp ce acesta se mişcă

Dacă funcţia de detectare a căderii se activează 
în mod constant, contactaţi reprezentanţa.

▶▶Deschiderea şi închiderea hayonului▶ Deschiderea / închiderea hayonului electric*

 n Auto-închidere
Dacă coborâţi manual hayonul electric, acesta se închide automat.

 n Detectarea căderii hayonului electric
Coboară automat hayonul electric atunci când există riscul ca hayonul deschis 
complet să cadă ca urmare a propriei greutăţi (de exemplu, în urma acumulării de 
zăpadă). Semnalul sonor se activează în timp ce hayonul electric coboară.
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 Sistemul de imobilizare

Notă
Lăsarea cheii de contact în autovehicul poate 
conduce la furtul sau deplasarea accidentală a 
acestuia. Întotdeauna luaţi cheia de contact cu 
dumneavoastră atunci când lăsaţi autovehiculul 
nesupravegheat.

Dacă sistemul nu recunoaşte sau pierde repetat 
codul cheii, contactaţi reprezentanţa. Dacă 
aţi pierdut cheia şi nu puteţi porni motorul, 
contactaţi reprezentanţa.

Nu modifi caţi sistemul sau adăugaţi alte 
dispozitive acestuia. În acest fel, puteţi dete-
riora sistemul, iar autovehiculul poate deveni 
nefuncţional.

 Alerta sistemului de alarmă*
Alerta sistemului de alarmă sună tip de 30 de 
secunde, apoi sistemul se resetează. În cazul în 
care cauza care a determinat apariţia alarmei 
se menţine, aceasta va suna de câteva ori, la 
intervale de aprox. 5 secunde.

Sistemul de imobilizare

Sistemul de imobilizare previne pornirea motorul cu ajutorul unei chei care nu a 
fost pre-înregistrată. Fiecare cheie conţine transmiţători electronici care utilizează 
semnale electronice pentru a verifi ca cheia.

Acordaţi atenţie următoarelor elemente atunci când introduceţi cheia în contact 
sau când selectaţi modul ACCESSORY cu ajutorul butonului ENGINE START/STOP*:
• Evitaţi obiectele care emit unde radio puternice în apropierea contactului*1.
• Asiguraţi-vă că cheia nu este acoperită de un obiect metalic sau nu atinge un astfel de 

obiect.
• Nu aduceţi în apropierea contactului sau a telecomenzii o cheie de la sistemul de imo-

bilizare a unui alt autovehicul.

Alerta sistemului de alarmă*

Alerta sistemului de alarmă se activează atunci când uşile, hayonul sau capota 
sunt deschise fără cheia cu telecomandă sau telecomanda fără cheie.

 n Dacă se activează alerta sistemului de alarmă
Claxonul sună intermitent, iar semnalizatoarele clipesc.

 n Pentru a dezactiva alerta sistemului de alarmă
Descuiaţi autovehiculul folosind cheia cu telecomandă sau telecomanda fără 
cheie sau comutaţi contactul în poziţia ON *1. Sistemul, claxonul şi luminile sunt 
dezactivate.

Sistemul de alarmă

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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 Alerta sistemului de alarmă*
Nu setaţi sistemul de alarmă atunci când în 
autovehicul se afl ă cineva sau când este deschis 
un geam. Sistemul se poate activa accidental 
atunci când:
• Descuiaţi uşa cu ajutorul încuietorii.

Dacă bateria se descarcă după ce aţi setat 
alerta sistemului de alarmă, aceasta se poate 
declanşa după ce bateria este reîncărcată sau 
înlocuită.
În acest caz, dezactivaţi alerta sistemului de 
alarmă prin descuierea unei uşi cu ajutorul 
cheii cu telecomandă sau a sistemului de acces 
fără cheie.

Nu modifi caţi sistemul sau adăugaţi alte dis-
pozitive acestuia.

Nu descuiaţi uşa cu cheia. Alerta sistemului de 
alarmă va porni.

▶▶Sistemul de Alarmă ▶ Alerta sistemului de alarmă

 n Setarea alertei sistemului de alarmă
Alerta sistemului de alarmă se setează automat atunci când sunt îndeplinite 
următoarele condiţii:
• Contactul este în poziţia LOCK  *1, iar cheia a fost scoasă din contact.
• Capota este închisă.
• Toate uşile şi hayonul sunt închise cu cheia, cheia cu telecomandă sau sistemul de ac-

ces fără cheie.

 n Setarea alertei sistemului de alarmă
Indicatorul alertei sistemului de alarmă clipeşte pe tabloul de bord. Atunci când 
frecvenţa clipirilor se modifi că după aprox. 15 secunde, sistemul de alarmă este 
setat.

 n Anularea alertei sistemului de alarmă
Sistemul de alarmă este dezactivat atunci când autovehiculul este descuiat cu 
ajutorul transmiţătorului la distanţă sau a sistemului de acces fără cheie, sau când 
contactul este rotit în poziţia ON *1. Indicatorul alertei sistemului de alarmă se 
stinge în acelaşi moment.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Senzori ultrasonici*
Nu setaţi alerta sistemului de alarmă când 
geamurile sunt deschise. Senzorii ultrasonici 
pot detecta vibraţiile autovehiculului sau su-
netele puternice.

Nu descuiaţi uşa cu cheia. Alerta sistemului de 
alarmă va porni.

▶▶Sistemul de Alarmă ▶ Senzori ultrasonici*

Senzori ultrasonici*

Senzorii ultrasonici se activează numai atunci când este setat sistemul de alarmă. 
Aceştia detectează dacă cineva pătrunde în habitaclu printr-o fereastră sau se 
mişcă în habitaclu şi activează alarma.

 n Setarea alertei sistemului de alarmă fără activarea senzorilor ultrasonici
Puteţi seta sistemul de alarmă fără a activa senzorul ultrasonic.

Pentru a dezactiva senzorii ultrasonici, apăsaţi 
butonul de dezactivare a senzorului ultrasonic 
după ce aţi scos cheia din contact, sau când cheia 
este în poziţia ACCESSORY  sau LOCK *1.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Butonul de dezactivare a senzorului ultrasonic
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 Supraîncuierea*

Modele fără sistem de alarmă
Nu descuiaţi uşa cu cheia. Alerta sistemului de 
alarmă va porni.

Chiar dacă aţi descuiat şi deschis şi închis hay-
onul, funcţia de supraîncuiere rămâne activă.

▶▶Sistemul de Alarmă ▶ Supraîncuierea*

Supraîncuierea*

Funcţia de supraîncuiere dezactivează încuietorile de pe toate portierele.

 n Pentru a activa funcţia de supraîncuiere
• Introduceţi cheia în uşa şoferului şi rotiţi-o spre faţa autovehiculului de două ori în 

decurs de 5 secunde.
• Apăsaţi butonul de încuiere de pe cheia cu telecomandă sau de pe telecomanda fără 

cheie de două ori în decurs de 5 secunde.

Modele cu sistem de acces fără cheie
• Apăsaţi butonul de încuiere a uşii de pe mânerul uşii sau de pe hayon de două ori în 

decurs de 5 secunde.

 n Anularea funcţiei de supraîncuiere
• Descuiaţi uşa şoferului cu ajutorul cheii cu telecomandă sau al telecomenzii sau rotiţi 

contactul în poziţia ON  *1.

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Supraîncuierea nu trebuie să fi e setată atunci 
când în interiorul autovehiculului sunt per-
soane. Persoanele încuiate în autovehicul pot 
suferi consecinţe grave sau deceda ca urmare a 
căldurii acumulate în interiorul unui autovehi-
cul expus la soare.

Asiguraţi-vă că nu a rămas nicio persoană în 
autovehicul înainte de a seta supra-încuierea.



159

C
o

m
en

zi
▶▶Indicatoare▶

 Deschiderea / închiderea geamurilor electrice

AVERTIZARE: Scoateţi întotdeauna cheia din con-
tact când doriţi să părăsiţi autovehiculul (în care au 
rămas alte persoane).

Geamurile mai funcţionează timp de 10 minute din 
momentul în care opriţi contactul*1.
Funcţia de deschidere / închidere automată 
la geamurile faţă
Deschiderea oricăreia dintre portierele din faţă 
anulează această funcţie.
Funcţia de deschidere / închidere automată 
la toate geamurile
Deschiderea portierei şoferului anulează această 
funcţie.
Inversarea automată
În cazul în care unul dintre geamurile electrice din 
faţă întâlneşte un obstacol în timpul închiderii auto-
mate, acesta se opreşte şi îşi inversează direcţia.

Funcţia de inversare automată a geamului şoferului 
este dezactivată atunci când trageţi de buton 
ţinându-l cu mâna.

Inversarea automată se dezactivează atunci când 
geamul este aproape închis, pentru a asigura închi-
derea completă.

Deschiderea / închiderea geamurilor electrice

Atunci când contactul este în poziţia ON *1, geamurile electrice pot fi  deschise 
şi închise cu ajutorul butoanelor de pe uşi. Butoanele de pe uşa şoferului pot fi  
utilizate pentru a deschide şi închide toate geamurile.

Pentru a deschide geamurile de pe alte locuri decât locul şoferului, butonul de 
blocare a geamurilor electrice de pe partea şoferului trebuie să fi e dezactivat 
(neapăsat, cu indicatorul în poziţia Off). Apăsaţi butonul de blocare a geamurilor 
electrice atunci când sunt copii în autovehicul.

 n Deschiderea / închiderea geamurilor cu ajutorul funcţiei de deschidere / 
închidere automată.

 nFuncţionare automată
Deschidere: apăsaţi ferm butonul în jos
Închidere: trageţi ferm butonul în sus
Geamul se deschide sau închide complet. Pen-
tru a opri geamul în orice moment, apăsaţi sau 
trageţi scurt de buton.

 nFuncţionare manuală
Deschidere: apăsaţi uşor butonul în jos
Închidere: trageţi uşor butonul în sus

Eliberaţi butonul când geamul ajunge în 
poziţia dorită.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Deschiderea şi închiderea geamurilor

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Prinderea mâinilor sau a degetelor la închiderea 
unui geam electric poate cauza rănirea gravă.

Asiguraţi-vă că pasagerii dumneavoastră nu îşi 
ţin mâinile sau degetele pe geam, înainte de a 
închide geamul. 

                 Activat
                 Dezactivat
Butonul de blocare 
a geamurilor 
electrice

Butonul 
de acţionare a 
geamului 
şoferului

Butonul de acţionare a 
geamului pasagerului

Indicator
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▶▶Deschiderea şi închiderea geamurilor▶ Deschiderea / închiderea geamurilor electrice

 n Deschiderea / închiderea geamurilor fără funcţia de deschidere / închidere 
automată*

Deschidere: apăsaţi butonul în jos.
Închidere: trageţi butonul în sus.

Eliberaţi butonul când geamul ajunge în poziţia 
dorită.

 n Deschiderea / Închiderea geamurilor cu telecomanda*

Deschidere: Apăsaţi butonul de descuiere de 
două ori în decurs de 10 secunde, iar a doua oară 
ţineţi-l apăsat.
Închidere: Apăsaţi butonul de încuiere de două 
ori în decurs de 10 secunde, iar a doua oară 
ţineţi-l apăsat.

Dacă geamurile se opresc la jumătatea distanţei, 
repetaţi procedura.

Deschidere

Butonul de 
descuiere

Butonul de 
descuiere

Butonul de 
încuiere

Butonul de 
încuiere

Închidere

*Nu este disponibil pentru toate modelele



161

C
o

m
en

zi
▶▶Indicatoare▶

 Închiderea geamurilor cu cheia*
Nu descuiaţi uşa cu cheia. Alerta sistemului de 
alarmă va porni.

 n Închiderea geamurilor cu cheia*
Închidere: Încuiaţi uşa şoferului cu cheia. În ter-
men de 10 secunde de la rotirea cheii în poziţie 
centrală, întoarceţi cheia în direcţia de încuiere 
şi ţineţi-o în această poziţie.

Dacă geamurile se opresc la jumătatea distanţei, 
repetaţi procedura.

 

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Închidere
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▶▶Indicatoare▶

 Deschiderea / Închiderea trapei

AVERTIZARE: Scoateţi întotdeauna cheia din contact 
când doriţi să părăsiţi autovehiculul (în care au rămas 
alte persoane).

Trapa electrică mai funcţionează timp de 10 minute 
din momentul în care modul de alimentare este 
comutat în VEHICLE OFF.

Funcţia de deschidere / închidere automată 
la geamurile faţă
Deschiderea oricăreia dintre portierele din faţă 
anulează această funcţie.
Funcţia de deschidere / închidere automată 
la toate geamurile
Deschiderea portierei şoferului anulează această 
funcţie.

În cazul în care trapa întâlneşte un obstacol în timpul 
închiderii automate, funcţia de auto-inversare 
inversează direcţia trapei şi o opreşte. Inversarea 
automată se dezactivează atunci când geamul este 
aproape închis, pentru a asigura închiderea completă. 
Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat mâna sau alte obiecte 
din calea trapei.

 n Deschiderea / Închiderea trapei
Trapa poate fi  acţionată numai când contactul 
este în poziţia ON. Folosiţi butonul de pe plafon 
pentru a deschide şi închide trapa.

 nFuncţionare automată
Deschidere: împingeţi ferm butonul înainte, 
apoi eliberaţi-l.
Închidere: trageţi ferm butonul înapoi, apoi 
eliberaţi-l.

Trapa se va deschide sau închide complet. Pentru 
a opri trapa la jumătatea distanţei, atingeţi 
butonul scurt.

 n Funcţionare manuală
Deschidere: împingeţi butonul înainte şi 
menţineţi-l până când trapa ajunge în poziţia 
dorită.
Închidere: trageţi butonul înapoi şi menţineţi-l 
până când trapa ajunge în poziţia dorită.

Deschiderea şi închiderea trapei*

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Prinderea mâinilor sau a degetelor la închi-
derea unei trape poate cauza rănirea gravă.

Asiguraţi-vă că pasagerii dumneavoastră nu îşi 
ţin mâinile sau degetele pe trapă, înainte de a 
o închide. Deschidere

Închidere
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 Contactul de pornire*

Modele cu transmisie manuală

Modele cu transmisie automată
Pentru a putea scoate cheia din contact, 
schimbătorul trebuie să fi e în poziţia P  .

Toate modelele
Dacă deschideţi uşa şoferului atunci când cheia 
este în poziţia LOCK  sau ACCESSORY , pe 
afi şajul interactiv multiplu apar următoarele 
mesaje:

• În LOCK : 
• În ACCESSORY : 

Dacă cheia nu se roteşte din poziţia LOCK  
în ACCESSORY , rotiţi-o în timp ce mişcaţi 
volanul spre stânga şi spre dreapta. Volanul se 
va debloca şi va permite rotirea cheii.

Contactul de pornire*

Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului

În cazul în care scoateţi cheia din contact în timp 
ce conduceţi, direcţia se blochează. Acest lucru vă 
poate face să pierdeţi controlul autovehiculului. 

Scoateţi cheia din contact numai după ce aţi 
parcat.

 LOCK: Introduceţi şi scoateţi cheia în 
această poziţie.

 ACCESSORY: Acţionaţi sistemul audio şi 
alte accesorii în această poziţie.

 ON: Aceasta este poziţia în timpul con-
ducerii.

 START: În această poziţie se porneşte 
motorul. Contactul revine în poziţia ON  
atunci când eliberaţi cheia.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Butonul ENGINE START/STOP

Raza de acţiune a butonului ENGINE START/STOP

Puteţi porni motorul atunci când telecomanda 
fără cheie este în interiorul autovehiculului.
Motorul poate funcţiona, de asemenea, dacă 
telecomanda este în apropierea uşii sau geamu-
lui, chiar dacă este în afara autovehiculului.

Modul ON:
Atunci când motorul este pornit, indicatorul 
din buton este stins.

Dacă bateria telecomenzii fără cheie este 
descărcată, se aude un semnal sonor şi pe 
afi şajul multiplu apare simbolul .

 Dacă bateria telecomenzii este descărcată p. 446

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Butonul ENGINE START/STOP*

BUTONUL ENGINE START/STOP*

 n Apăsaţi butonul de pornire / oprire a motorului pentru a schimba modul

Transmisie automată Transmisie manuală

Fără apăsarea pedalei de 
frână

Motor oprit (LOCK)
Indicatorul din buton este stins

ACCESSORY
Indicatorul din buton este aprins.
Indicatorul din buton clipeşte (de 
la ON la ACCESSORY).
Porneşte sistemul audio şi alte 
accesorii în această poziţie.

ON
Indicatorul din buton este aprins.
Pot fi  utilizate toate componen-
tele electrice.

Fără apăsarea pedalei 
de ambreiaj

Apăsaţi butonul fără ca 
schimbătorul să fi e în poziţia P  .

Mutaţi schimbătorul în poziţia P  , 
apoi apăsaţi butonul.

Apăsaţi butonul.

Raza de acţiune
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▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Contactul de pornire şi compararea modurilor de alimentare

Contactul de pornire şi compararea modurilor de alimentare

Poziţia con-
tactului de 
pornire

LOCK (0) (cu 
/ fără cheie)

ACCESSORY 
(I)

ON (II) START (III)

Fără sistem 
de acces fără 
cheie

• Motorul este oprit şi ali-
mentarea este întreruptă.

• Volanul este blocat.
Nu poate fi  utilizată nicio 

componentă electrică.

• Motorul este oprit.
Unele componente electrice, 

precum sistemul audio şi 
alimentarea accesoriilor 
sunt alimentate.

• Poziţia normală a cheii în 
timpul conducerii.

Pot fi  utilizate toate compo-
nentele electrice.

• Folosiţi această poziţie 
pentru a porni motorul.

Contactul de pornire revine 
în poziţia ON (II) atunci 
când eliberaţi cheia.

Mod de 
alimentare

MOTOR 
OPRIT 
(LOCK)

ACCESSORY ON

Indicatorul 
este: pornit   stins

START

Cu sistem de 
acces fără 
cheie şi bu-
ton ENGINE 
START/STOP

Indicator stins
• Motorul este oprit şi ali-

mentarea este întreruptă.
• Volanul este blocat.
Nu poate fi  utilizată nicio 

componentă electrică.

Indicator aprins sau care 
clipeşte

• Motorul este oprit.
• Unele componente 

electrice, precum sistemul 
audio şi alimentarea ac-
cesoriilor sunt alimentate

Indicator -
aprins (motorul este oprit)
stins (motorul este pornit)
• Pot fi  utilizate toate com-

ponentele electrice

Indicator stins
• Modul revine automat în 

ON după pornirea motoru-
lui.

Continuare
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▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Contactul de pornire şi compararea modurilor de alimentare

 n Oprire automată a alimentării
Dacă lăsaţi vehiculul pentru o perioadă de 30 – 60 de minute cu schimbătorul de 
viteze în modul P şi contactul în poziţia ACCESSORY, acesta intră automat într-un 
mod similar cu VEHICLE OFF pentru a evita descărcarea bateriei.

În acest mod:
Volanul nu se blochează.
Nu puteţi bloca sau debloca uşile cu telecomanda.

Apăsaţi butonul ENGINE START/STOP pentru a comuta modul în VEHICLE OFF.

 n Avertizarea pentru modul de alimentare
Dacă deschideţi uşa şoferului când modul de alimentare este setat pe ACCESSORY, 
se activează un semnal sonor.
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 Avertizarea pentru telecomandă

Funcţia de avertizare se anulează atunci când 
telecomanda se afl ă în raza de acţiune a siste-
mului şi uşa şoferului este închisă.

Dacă telecomanda este scoasă din vehicul după 
ce motorul a fost pornit, nu mai puteţi acţiona 
butonul de pornire / oprire a motorului sau 
reporni motorul. Asiguraţi-vă întotdeauna 
că telecomanda se afl ă în vehicul atunci când 
acţionaţi butonul de pornire / oprire a moto-
rului.

Scoaterea telecomenzii din vehicul printr-un 
geam deschis nu activează semnalul de aver-
tizare.

Nu aşezaţi telecomanda pe bord sau în torpe-
dou. Aceasta poate provoca activarea sem-
nalului de avertizare. În alte condiţii care pot 
împiedica vehiculul să localizeze telecomanda, 
semnalul sonor se poate activa chiar şi atunci 
când telecomanda se afl ă în raza de acţiune a 
sistemului.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Contactul de pornire şi compararea modurilor de alimentare

 n Avertizarea pentru telecomandă

În interiorul şi/sau exteriorul vehiculului se pot 
activa semnale sonore prin care sunteţi averti-
zat că telecomanda se afl ă în afara vehiculului. 
Dacă semnalul sonor continuă chiar şi după 
introducerea telecomenzii în vehicul, plasaţi-o 
în raza de operare.

 nCând contactul de alimentare este activ
Dacă telecomanda este scoasă din vehicul şi 
toate uşile sunt închise, în interiorul şi exteri-
orul vehiculului sunt activate semnale sonore. 
Un mesaj de avertizare pe afi şajul multiplu 
informează şoferul că telecomanda a fost 
scoasă din vehicul.

 n Când contactul de alimentare este în poziţia 
ACCESSORY
Dacă telecomanda este scoasă din vehicul şi 
toate uşile sunt închise, în exteriorul vehiculu-
lui se activează un semnal sonor.
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 Comutatoarele de lumini*

Dacă scoateţi cheia din contact în timp ce lu-
minile sunt aprinse, la deschiderea uşii şoferului 
se activează un semnal sonor.

Modele cu becuri cu tub de descărcare de 
înaltă tensiune (xenon)
Aprinderea şi stingerea repetată a farurilor 
reduce durata de viaţă a becurilor HID.
Dacă vi se pare că nivelul farurilor nu este 
normal, autovehiculul trebuie să fi e inspectat la 
reprezentanţă.

Nu lăsaţi farurile aprinse cu motorul oprit, 
deoarece aceasta va conduce la descărcarea 
bateriei.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Maneta de semnalizare

Maneta de semnalizare

Semnalizarea poate fi  utilizată atunci când con-
tactul este în poziţia ON II*1.

 nSemnalizare cu o singură apăsare
Atunci când apăsaţi uşor maneta de semnalizare 
în jos sau în sus, o singură dată, semnalizarea 
exterioară şi indicatorul de semnalizare clipesc 
de trei ori.

Această funcţie poate fi  utilizată la semnalizarea 
schimbării benzii de circulaţie.

Comutatoarele de lumini

 n Acţionare manuală

La rotirea comutatorului de lumini, acestea sunt 
aprinse indiferent de poziţia contactului de 
pornire*1.

 nLuminile de drum
Împingeţi maneta în faţă până când auziţi un clic.
 nLuminile de întâlnire

Când luminile de drum sunt aprinse, trageţi 
maneta pentru a reveni la luminile de întâlnire.
 nSemnalizare cu luminile de drum

Trageţi maneta, apoi eliberaţi-o.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Semnalizare dreapta

Semnalizare stânga

Lumini de drum

Lumini de întâlnire

Semnalizare cu luminile 
de drum

Se aprind luminile de poziţie, 
stopurile şi iluminarea plăcuţelor 
de înmatriculare

Se aprind farurile, poziţiile, stopu-
rile şi iluminarea plăcuţelor de 
înmatriculare
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 Comanda luminilor automate*

Vă recomandăm să aprindeţi manual luminile 
atunci când conduceţi pe timp de noapte sau 
în ceaţă densă, sau când intraţi în zone întune-
coase precum tuneluri lungi sau parcări.

Senzorul de lumină este amplasat în poziţia 
ilustrată mai jos. Nu acoperiţi senzorul cu nimic; 
în caz contrar, sistemul de iluminare automată 
poate să nu funcţioneze în mod corect.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Comutatoarele de lumini

 n Comanda luminilor automate
Comanda luminilor automate poate fi  utilizată 
atunci când contactul de pornire este în poziţia 
ON *1.

Atunci când întoarceţi comutatorul luminilor 
în poziţia AUTO, farurile şi celelalte lumini se 
aprind sau se sting automat, în funcţie de nivelul 
luminii exterioare.

 n Funcţia de închidere automată a luminilor

Farurile, toate celelalte lumini exterioare şi tabloul de bord se închid în 15 secunde 
de la scoaterea cheii din contact şi închiderea uşii şoferului, chiar şi atunci când 
lăsaţi comutatorul pentru lumini în poziţia ON*1 sau AUTO. Când comutatorul 
este în poziţia , luminile de parcare rămân aprinse.

Dacă rotiţi contactul în poziţia LOCK *1 cu farurile aprinse, dar nu deschideţi 
uşa, luminile se opresc după 10 minute (trei minute atunci când comutatorul este 
în poziţia AUTO).

Luminile se aprind din nou atunci când descuiaţi sau deschideţi uşa şoferului. Dacă 
descuiaţi uşa, dar nu o deschideţi în 15 secunde, luminile se sting. Dacă deschideţi 
uşa şoferului, se activează semnalul sonor de avertizare pentru faruri aprinse.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Senzorul de 
lumină

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Faruri cu iluminare activă la virare*

Farurile cu iluminare activă la virare se sting 
automat după cinci minute. Pentru a le aprinde 
din nou, recreaţi condiţia care a condus iniţial 
la aprinderea luminilor. Dacă luminile s-au 
aprins când aţi acţionat maneta semnalizato-
rului, duceţi maneta în poziţia iniţială, apoi 
acţionaţi-o din nou. Dacă luminile s-au aprins la 
rotirea volanului, readuceţi volanul în poziţia 
centrală, apoi rotiţi-l din nou. Dacă luminile 
s-au aprins la acţionarea schimbătorului de 
viteze, deplasaţi schimbătorul într-o poziţie 
alta decât R  .

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Faruri cu iluminare activă la virare*

Faruri cu iluminare activă la virare*

Această funcţie permite creşterea vizibilităţii la efectuarea unui viraj. Atunci când 
contactul este poziţia ON II*1, farurile sunt aprinse şi viteza vehiculului este de sub 
35 km/h (22 mph), luminile de virare se aprind atunci când acţionaţi semnalizarea 
sau volanul sau deplasaţi schimbătorul de viteze în poziţia R.

 n Direcţia în care efectuaţi virajul este iluminată atunci când:

 nAmbele laturi faţă sunt iluminate atunci când:
Mutaţi schimbătorul de viteze în poziţia R   .

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton 

ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Acţionaţi maneta de 
semnalizare 

Rotiţi volanul 
la un unghi 
de minim 105 
grade.

Viraj la stânga Viraj la dreapta

Zona acoperită de faruri
Zona acoperită de 
lumina de virare

Faruri cu iluminare activă la virare

acoperirea 
luminilor de 
întâlnire

acoperirea lumi-
nii de virare
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 Regulator faruri*

Modele dotate becuri de far cu tub 
de descărcare de înaltă tensiune
Autovehiculul dumneavoastră este dotat cu 
un sistem automat de reglare a farurilor care 
reglează automat unghiul vertical al luminilor 
de întâlnire. În cazul în care constataţi o 
modifi care substanţială a unghiului vertical al 
farurilor, este posibil să existe o problemă a sis-
temului. Autovehiculul dumneavoastră trebuie 
să fi e verifi cat de o reprezentanţă.

Modele comercializate în Europa
Farurile pot fi  folosite atât în trafi cul pe partea 
dreaptă, cât şi în cel pe partea stângă.
Nu este necesar să modifi caţi distribuţia fas-
ciculului luminos.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Regulator faruri*

Regulator faruri*

Puteţi regla unghiul vertical al luminilor de 
întâlnire atunci când contactul de pornire este în 
poziţia ON *1.

Cu cât numărul de pe cadranul de reglare este 
mai mare, cu atât unghiul este mai redus.

 n Selectarea poziţiei de reglare
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a stabili poziţia de reglare corespunzătoare 
condiţiilor de deplasare şi încărcare ale autovehiculului dumneavoastră.

Condiţie Poziţia cadranului

Şoferul 0

Şoferul şi un pasager pe locul din faţă

Cinci persoane pe locurile din spate şi din faţă 1

Cinci persoane pe locurile din faţă şi din spate şi bagaj în 
compartimentul pentru bagaj, în limitele greutăţii maxime 
admise pe ax şi ale greutăţii maxime admise pentru auto-
vehicul

2

Şoferul şi bagaje în compartimentul pentru bagaje, în 
limitele greutăţii maxime admise pe ax şi ale greutăţii 
maxime admise pentru autovehicul

3

  

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Proiectoarele de ceaţă

Proiectoarele de ceaţă

 n Proiectoarele de ceaţă*
Pot fi  utilizate atunci când poziţiile sau farurile sunt aprinse.

 n Stopul de ceaţă
Pot fi  utilizate atunci când farurile sau proiectoarele de ceaţă sunt aprinse.

 n Proiectoarele şi stopul de ceaţă*
 nAprinderea proiectoarelor de ceaţă
Rotiţi comutatorul din poziţia OFF în poziţia 
. Se aprinde indicatorul .

 nAprinderea proiectoarelor şi a stopului de 
ceaţă
Rotiţi comutatorul cu o poziţie în sus din 
poziţia . Se aprind indicatoarele  şi .

 nAprinderea stopului de ceaţă
Rotiţi comutatorul din poziţia OFF în jos. Se 
aprinde indicatorul .

comutatorul pentru proiec-
toarele si stopul de ceață

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Proiectoarele de ceaţă

 n Stopul de ceaţă
 nPentru a aprinde stopul de ceaţă

Rotiţi comutatorul în poziţia . Se aprinde 
indicatorul .

Comutatorul pentru 
stopul de ceaţă
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 Sistemul de asistenţă pentru luminile de drum*
Sistemul de asistenţă pentru luminile de drum 
stabileşte când schimbă luminile de drum în 
funcţie de strălucirea farurilor din faţa autove-
hiculului. Sistemul poate să nu reacţioneze în 
mod corect la lumini în următoarele cazuri:

• Strălucirea luminilor de la autovehiculul din faţă 
sau din sens opus este prea mare sau prea mică.

• Vizibilitatea este redusă din cauza condiţiilor me-
teo (ploaie, ninsoare, ceaţă, îngheţarea parbrizu-
lui etc.).

• Drumul din faţă este iluminat din alte surse, 
precum iluminat public şi panouri electrice.

• Nivelul de strălucire al drumului din faţă se 
modifi că permanent.

• Şoseaua este denivelată sau cu multe viraje.
• Un autovehicul schimbă direcţia de mers în faţa 

dumneavoastră sau nu se deplasează în aceeaşi 
direcţie sau din direcţie opusă.

• Autovehiculul dumneavoastră este aplecat în 
spate din cauza încărcării portbagajului.

Atunci când consideraţi că schimbarea luminilor 
de drum are loc în momente inoportune, 
comutaţi luminile farurilor în mod manual.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Sistemul de asistenţă pentru luminile de drum*

Sistemul de asistenţă pentru luminile de drum*

Foloseşte camera ataşată pentru a monitoriza spaţiul din faţa autovehiculului şi 
schimbă automat de la luminile de întâlnire la luminile de drum, dacă este necesar.

15 - grade

Sistemul funcţionează atunci când:

 n Comutatorul farurilor este în 
poziţia AUTO.

 n Maneta este în poziţia pentru 
lumini de întâlnire.

 n Sistemul recunoaşte că circulaţi 
în timpul nopţii şi aprinde 
luminile de întâlnire

 n Viteza autovehiculului este de 
peste 40 km/h (25 mph).

Sistemul schimbă luminile de drum atunci când:
Camera nu detectează nicio lumină provenită de la autovehiculele care 
circulă în faţă sau din sens opus: farurile schimbă la luminile de drum.

Camera detectează lumină provenită de la autovehiculele care circulă în 
faţă sau din sens opus: farurile revin la luminile de întâlnire.

Camera monitorizează zona din interiorul unghiului de vizibilitate de 30 
de grade. Distanţa la care camera poate detecta lumină în faţă depinde de 
condiţii precum strălucirea farurilor sau starea vremii.
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 Acţionarea sistemului
Condiţii pentru funcţionarea corectă a sistemu-
lui de asistenţă pentru luminile de drum:
• Nu aşezaţi pe tabloul de bord un obiect care 

refl ectă lumina.
• Menţineţi parbrizul curat în zona din jurul 

camerei. Atunci când curăţaţi parbrizul, aveţi 
grijă să nu introduceţi soluţie de curăţare în 
lentila camerei.

• Nu lipiţi obiecte, autocolante sau folie în zona 
din jurul camerei.

• Nu atingeţi lentila camerei.

Atunci când camera suferă un loc puternic sau 
sunt necesare reparaţii în zona din jurul său, 
adresaţi-vă reprezentanţei.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Sistemul de asistenţă pentru luminile de drum*

 n Acţionarea sistemului
Rotiţi comutatorul farurilor în poziţia AUTO şi 
trageţi maneta farurilor pentru a aprinde lu-
minile de întâlnire.

 Comutatoarele pentru lumini p. 168

Se aprinde indicatorul sistemului de asistenţă 
pentru luminile de drum.

 n Anularea temporară
Funcţionarea sistemului de asistenţă pentru luminile de drum se anulează tempo-
rar atunci când:
• Conduceţi constant cu o viteză sub 24 km/h (15 mph).
• Viteza autovehiculului este sub 10 km/h (6 mph).
• Ştergătoarele funcţionează la viteză maximă timp de mai multe secunde.

Funcţionarea sistemului se reia când condiţiile care au provocat anularea se 
ameliorează.

 n Anularea temporară manuală a sistemului
Puteţi întrerupe funcţionarea sistemului atunci când schimbaţi manual de la 
luminile de întâlnire la luminile de drum. Împingeţi maneta înainte până auziţi 
un clic sau trageţi uşor maneta spre dumneavoastră pentru a semnaliza cu lu-
minile de drum. Indicatorul sistemului de asistenţă pentru luminile de drum se 
dezactivează.

Dacă doriţi reactivarea imediată a sistemului de asistenţă pentru luminile de 
drum, trageţi maneta spre dumneavoastră şi ţineţi-o în această poziţie timp de 
câteva secunde. Continuare
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 Dezactivarea sistemului
De fi ecare dată când porniţi motorul, siste-
mul de asistenţă pentru luminile de drum se 
menţine în starea activată sau dezactivată din 
momentul închiderii.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Sistemul de asistenţă pentru luminile de drum*

 n Dezactivarea sistemului
Dezactivaţi sistemul atunci când autovehiculul 
este parcat, cu contactul în poziţia ON *1.

Dezactivarea sistemului: apăsaţi butonul Auto 
timp de aprox. 21 de secunde. Indicatorul clipeşte 
de două ori.
Activarea sistemului: Apăsaţi butonul auto timp 
de aprox. 18 secunde. Indicatorul clipeşte o dată.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Indicator Butonul 
AUTO
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▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Lumini de conducere pe timp de zi

Lumini de conducere pe timp de zi

Luminile de conducere pe timp de zi se aprind atunci când sunt întrunite 
următoarele condiţii:
• Contactul este în poziţia ON II*1.
• Comutatorul pentru lumini este în poziţia închis.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.
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 Ştergătoare sau spălătoare

Notă
Nu porniţi ştergătoarele atunci când parbrizul 
este uscat. Parbrizul se va zgâria sau lamele de 
cauciuc se vor deteriora.

Notă
În condiţii de vreme rece, lamele pot îngheţa şi se 
pot lipi de parbriz.
Acţionate în astfel de condiţii, ştergătoarele se 
pot deteriora. Folosiţi dezaburitorul pentru a 
încălzi parbrizul, apoi porniţi ştergătoarele.

Dacă autovehiculul accelerează în timp ce 
ştergătoarele funcţionează intermitent, 
frecvenţa intervalului de ştergere se reduce. 
Atunci când autovehiculul începe să se deplaseze, 
ştergătoarele efectuează o singură mişcare.
Când autovehiculul accelerează, poziţia  cu cea 
mai scurtă frecvenţă şi poziţia LO devin similare.

Opriţi ştergătoarele dacă nu este pulverizat lichid 
de spălare. Pompa se poate deteriora.

Motorul ştergătorului este echipat cu un 
întrerupător care poate opri temporar 
funcţionarea motorului, pentru a preveni 
suprasolicitarea. Funcţionarea ştergătorului va 
fi  reluată în câteva minute, după ce circuitul a 
revenit la normal.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Ştergătoare şi spălătoare

Ştergătoare şi spălătoare

Ştergătoarele şi spălătoarele de parbriz pot fi  
utilizate atunci când contactul este în poziţia ON 

*1.

 nMIST
Ştergătoarele funcţionează cu viteză mare 
până în momentul în care eliberaţi maneta.

 nManeta ştergătorului (OFF, INT, LO, HI)
Schimbă frecvenţa de ştergere în funcţie de 
intensitatea ploii.

 nAjustarea frecvenţei
Rotiţi inelul de reglare pentru a ajusta 
frecvenţa de ştergere.

Frecvenţă redusă

Frecvenţă ridicată

 n Spălător
Pulverizează lichid de spălare la tragerea 
manetei. După ce eliberaţi maneta, 
ştergătoarele mai efectuează două sau trei 
mişcări înainte de a se opri.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Trageţi 
pentru 
a folosi 
spălătorul

Comutatorul de reglare a 
ştergerii intermitente

MIST
OFF
INT: Viteză redusă cu 
ştergere intermitentă
LO: Ştergere cu viteză redusă
HI: Ştergere cu viteză 
ridicată



179

C
o

m
en

zi

 Ştergătoare intermitente automate
Senzorul de ploaie este amplasat în locul 
prezentat mai jos.

Maneta ştergătorului nu trebuie să se afl e în 
poziţia AUTO atunci când spălaţi parbrizul sau 
la spălătorie. Dacă maneta ştergătorului este 
în poziţia AUTO, iar contactul este în poziţia 
ON *1, senzorul de ploaie se poate activa la 
apăsarea mâinii sau la lichidele de spălare, iar 
ştergătoarele pot porni automat.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton 

ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Ştergătoare şi spălătoare

 n Ştergătoarele automate intermitente*
Atunci când apăsaţi maneta în poziţia AUTO, 
ştergătoarele efectuează o mişcare şi intră în 
modul automat.

Ştergătoarele funcţionează independent, la 
viteză redusă sau ridicată şi se opresc în funcţie 
de cantitatea de apă detectată de senzorul de 
ploaie.

 nReglarea sensibilităţii automate
În modul AUTO, puteţi selecta şi sensibilitatea 
senzorului de ploaie, cu ajutorul comutatorului 
de reglare a ştergerii intermitente.

Sensibilitatea senzorului
Redusă: Ştergătoarele se pun în 
mişcare la o cantitate mare de apă

Ridicată: Ştergătoarele se pun în 
mişcare la o cantitate redusă de apă

Senzorul 
de ploaie

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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 Ştergătorul / spălătorul spate*
Dacă ştergătorul se opreşte din funcţionare din 
cauza unui obstacol precum zăpada acumulată, 
parcaţi autovehiculul într-un loc sigur.
Rotiţi maneta ştergătorului în poziţia OFF şi 
întoarceţi cheia de contact în poziţia ACCESSO-
RY  sau LOCK *1, apoi înlăturaţi obstacolul.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Ştergătoare şi spălătoare

 n Ştergătorul / spălătorul spate*
Ştergătorul / spălătorul spate pot fi  utilizate 
atunci când contactul este în poziţia ON *1.

 nManeta ştergătorului (OFF, INT, ON)
Ştergătorul funcţionează intermitent după 
câteva ştergeri.

 nSpălătorul ( )
Pulverizează lichid de spălare în timp ce rotiţi 
maneta în această poziţie.
Ţineţi-l apăsat pentru a activa ştergătorul şi 
a pulveriza lichid de spălare. După eliberarea 
manetei, ştergătorul mai efectuează două sau 
trei mişcări înainte de a se opri.

 n Funcţionarea în marşarier
Atunci când mutaţi schimbătorul în poziţia R   în timp ce ştergătoarele faţă sunt 
activate, ştergătorul spate porneşte automat chiar dacă este oprit, după cum 
urmează.

Poziţia ştergătoarelor faţă Funcţionarea ştergătorului spate

INT (intermitent) Intermitent

LO (ştergere cu viteză redusă)
Continuu

HI (ştergere cu viteză ridicată)
 

 
*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Spălătoarele pentru faruri*
Spălătoarele pentru faruri utilizează acelaşi 
rezervor pentru lichid de spălare ca şi 
spălătorul pentru parbriz.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Ştergătoare şi spălătoare

  
 n Spălătoarele pentru faruri*

Pentru activare, aprindeţi farurile şi apăsaţi 
butonul de spălare a farurilor. Spălătoarele 
pentru faruri funcţionează şi atunci când porniţi 
ştergătoarele de parbriz pentru prima dată după 
rotirea contactului în poziţia ON  *1.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Controlul luminozităţii
Luminozitatea tabloului de bord variază în 
funcţie de aprinderea sau stingerea luminilor 
de poziţie. Atunci când este aprins, tabloul de 
bord reduce intensitatea luminii pentru a pre-
veni senzaţia de orbire.

Ecranele de pe afi şaj sunt succedate prin 
apăsarea butonului SEL/RESET sau  
(informaţii).

Rotiţi butonul spre dreapta până când lu-
minozitatea atinge nivelul maxim. Aceasta 
anulează luminozitatea redusă a tabloului de 
bord activată în momentul aprinderii luminilor 
de poziţie.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Controlul luminozităţii

Controlul luminozităţii

Atunci când contactul de pornire este în 
poziţia ON  *1, puteţi regla luminozitatea 
tabloului de bord prin rotirea butonului de 
comandă a luminozităţii.

Creştere a luminozităţii: rotiţi butonul spre 
dreapta.
Reducere a luminozităţii: rotiţi butonul spre 
stânga.

Se aude un semnal sonor atunci când luminozi-
tatea atinge nivelul minim sau maxim.

Afi şajul multiplu revine la ecranul iniţial după 
câteva secunde de la reglarea luminozităţii.

 n Indicatorul nivelului luminozităţii
Nivelul luminozităţii este prezentat pe ecranul 
multiplu în timpul reglării.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Buton rotativ
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 Buton dezaburitor lunetă / încălzire oglinzi

Notă
Atunci când curăţaţi interiorul lunetei, 
asiguraţi-vă că nu deterioraţi fi lamentele de 
încălzire.
Este foarte important ca luneta să fi e ştearsă 
de pe o latură spre alta, de-a lungul fi lamente-
lor de încălzire ale dezaburitorului.

Acest sistem consumă foarte multă energie, 
deci recomandăm să îl opriţi după ce geamul 
s-a dezaburit. 
De asemenea, nu folosiţi sistemul pentru o 
perioadă lungă de timp cu motorul la ralanti. 
Aceasta poate slăbi bateria şi face pornirea 
motorului mai difi cilă.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Buton dezaburitor lunetă / încălzire oglinzi

Buton dezaburitor lunetă / încălzire oglinzi

Atunci când contactul este în poziţia ON  *1, 
apăsaţi butonul dezaburitorului de lunetă şi 
oglinzilor încălzite pentru a dezaburi luneta şi 
oglinzile.

Dezaburitorul pentru lunetă şi oglinzile încălzite 
se întrerup automat după 10-30 minute, în 
funcţie de temperatura exterioară. Totuşi, dacă 
temperatura exterioară este de cel mult 0° C, 
acestea nu se întrerup automat.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.
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▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Sistemul de memorare a poziţiei de condus*

Sistemul de memorare a poziţiei de condus*

Sistemul de memorare a poziţiei de condus permite memorarea a două poziţii de 
conducere.

Când descuiaţi şi deschideţi uşa şoferului cu telecomanda sau sistemul de acces 
fără cheie, scaunul se reglează automat la una din cele două poziţii memorate.

• Telecomanda şoferului 1 este asociată butonului de memorie 1  .
• Telecomanda şoferului 2 este asociată butonului de memorie 2  .

Şoferul 1         Şoferul 2

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Memorarea unei poziţii
Apăsarea butonului SET anulează procedura de 
memorare atunci când:
• Atunci când nu apăsaţi butonul de memorare în 

cel mult cinci secunde.
• Modifi caţi poziţia scaunului.
• Comutaţi contactul în orice altă poziţie decât ON 

.

 Revenirea în poziţia memorată
Scaunul se va deplasa automat în poziţia 
memorată. După oprire, indicatorul rămâne 
aprins.

Deplasarea scaunului se opreşte dacă:
• Apăsaţi butonul SET sau unul din butoanele de 

memorie 1  sau 2 .
• Reglaţi poziţia scaunului.
• Mutaţi schimbătorul de viteze în altă poziţie 

decât P   (transmisie automată).
• Eliberaţi frâna de mână (transmisie manuală).

Modele cu transmisie manuală
Dacă ţineţi apăsat unul din butoanele de 
memorie 1  sau 2 , scaunul va reveni în poziţia 
memorată fără a fi  nevoie să trageţi frâna de 
mână.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Sistemul de memorare a poziţiei de condus*

 n Memorarea unei poziţii
1. Activaţi contactul. Reglaţi scaunul şoferului în 

poziţia dorită.
2. Apăsaţi butonul SET.
▶ Indicatorul butonului de memorie clipeşte.

3. Apăsaţi butonul de memorie 1  sau 2  în termen 
de cinci secunde de la apăsarea butonului SET.
▶După ce poziţia scaunului a fost memorată, in-

dicatorul de pe butonul apăsat rămâne aprins.

 n Revenirea în poziţia memorată

Modele cu transmisie automată
1. Mutaţi schimbătorul de viteze în poziţia P  .
2. Apăsaţi butonul de memorare 1  sau 2 .
▶Indicatorul clipeşte

Modele cu transmisie manuală
1. Trageţi frâna de mână.
2. Apăsaţi butonul de memorare 1  sau 2 .
▶Indicatorul clipeşte.

Butonul SET Butonul de 
memorie 1

Butonul de memorie 2

Butoane de memorie
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 Reglarea volanului

Efectuaţi toate reglările volanului înainte de a 
porni la drum.

▶▶Acţionarea comutatoarelor din jurul volanului▶ Reglarea volanului

Reglarea volanului

Înălţimea şi profunzimea volanului pot fi  reglate pentru a vă permite o poziţie 
confortabilă în timpul conducerii.

1. Trageţi maneta de reglare a volanului în sus.
▶ Maneta de reglare a volanului se afl ă sub 

coloana de direcţie.

2. Mişcaţi volanul în sus sau în jos, mai spre interior 
sau mai spre exterior.
▶ Asiguraţi-vă că puteţi vedea indicatoarele de 

pe tabloul de bord.

3. Împingeţi maneta de reglare a volanului în jos 
pentru a bloca volanul în poziţia respectivă.
▶ După ce aţi reglat volanul, asiguraţi-vă că l-aţi 

blocat corespunzător, încercând să îl mişcaţi în 
sus sau în jos, spre interior sau spre exterior.

Pentru reglare

Blocare Manetă

Reglarea poziţiei volanului în timp ce 
conduceţi vă poate face să pierdeţi controlul 
autovehiculului şi să fi ţi grav rănit în cazul 
unui accident.

Reglaţi volanul numai cu autovehiculul oprit.
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 Reglarea oglinzilor

Asiguraţi-vă că oglinzile interioare şi exterio-
are sunt curate în permanenţă şi reglate astfel 
încât să asigure o vizibilitate optimă.

Reglaţi oglinzile înainte de a porni la drum.
 Reglarea poziţiilor scaunului p. 190

 Oglinda retrovizoare cu efect heliomat automat*
Funcţia heliomată automată se anulează atunci 
când schimbătorul de viteze este în poziţia R  .

Oglinda retrovizoare interioară

Reglaţi unghiul oglinzii retrovizoare atunci când sunteţi aşezat în poziţie de con-
ducere corectă.

 n Oglindă retrovizoare cu poziţii pentru zi / noapte*
 nOglinda retrovizoare cu efect heliomat manual

Mişcaţi maneta pentru a alterna poziţiile.
Poziţia de noapte reduce senzaţia de orbire 
cauzată de farurile autovehiculelor din spatele 
dumneavoastră atunci când circulaţi pe timp de 
noapte.

 n Oglinda retrovizoare cu efect heliomat automat*

Pe timpul nopţii, oglinda retrovizoare cu efect 
heliomat automat reduce senzaţia de orbire 
cauzată de farurile autovehiculelor din spatele 
dumneavoastră. Apăsaţi butonul AUTO pentru a 
activa şi dezactiva această funcţie. Când funcţia 
este activată, indicatorul AUTO se aprinde.

Reglarea oglinzilor

Manetă

Poziţie 
de zi

Sus

Jos
Poziţie de noapte

Indicator Butonul AUTO
Senzor

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Reglarea oglinzilor▶ Oglinzile electrice

Oglinzile electrice

Puteţi regla oglinzile electrice atunci când con-
tactul de pornire este în poziţia ON *1.

 nReglarea poziţiei oglinzilor
Butonul de selectare L/R pentru reglarea 
poziţiei oglinzilor: selectează oglinda din 
stânga sau dreapta. După reglarea oglinzii, 
mutaţi butonul în poziţia centrală.
Butonul de reglare a poziţiei oglinzilor: 
Apăsaţi butonul pentru a mişca oglinda spre  
dreapta, stânga, sus sau jos.
 n Rabatarea oglinzilor*
Apăsaţi butonul de rabatare pentru a rabata 
oglinzile.

 n Oglindă retrovizoare cu funcţie de confort*
Dacă această funcţie este activă, oglinda ret-
rovizoare de pe partea pasagerului se înclină 
automat în jos atunci când mutaţi schimbătorul 
de viteze în poziţia R  ; astfel, este îmbunătăţită 
vizibilitatea pe partea dreaptă a vehiculu-
lui la manevrele de deplasare în marşarier. 
Oglinda revine automat în poziţia iniţială când 
schimbătorul de viteze este mutat din poziţia R  .

Pentru a activa această funcţie, rotiţi contactul 
în poziţia ON  *1 şi apăsaţi comutatorul în poziţia din partea dreaptă.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Buton 
selector

Buton 
selector

Buton ajustor
Buton de pliere
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 Readucerea oglinzilor la poziţie iniţială
Oglinzile nu revin automat la poziţia iniţială 
atunci când au fost rabatate prin apăsarea 
butonului de rabatare.

▶▶Reglarea oglinzilor▶ Oglinzile electrice

 

 n Funcţia de rabatare automată a oglinzilor*
 n Rabatarea oglinzilor

Apăsaţi butonul LOCK de pe cheia cu telecomandă sau telecomanda fără cheie de 
două ori într-un interval de 10 secunde, şi ţineţi-l apăsat.
▶Puteţi elibera butonul imediat după ce oglinzile încep să se rabateze automat.

Modele cu sistem de acces fără cheie
Apăsaţi butonul de încuiere a uşilor de pe fi ecare uşă sau de pe hayon de două ori 
într-un interval de 10 secunde, şi ţineţi-l apăsat.
▶Puteţi elibera butonul imediat după ce oglinzile încep să se rabateze automat.
 n Readucerea oglinzilor la poziţie iniţială

Descuiaţi toate uşile şi hayonul cu ajutorul cheii cu telecomandă sau telecomenzii 
fără cheie. Deschideţi uşa şoferului.
▶Oglinzile încep să revină la poziţia iniţială automat.

Modele cu sistem de acces fără cheie
Prindeţi mânerul oricăreia dintre uşile faţă  şi descuiaţi toate uşile. Deschideţi uşa 
şoferului.
▶Oglinzile revin automat la poziţia iniţială.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Indicatoare▶

 Reglarea scaunelor

Pe lângă reglarea scaunului, puteţi regla şi 
volanul în sus sau în jos, în afară şi în interior. 
Păstraţi o distanţă de cel puţin 25 cm (10 inci) 
între centrul volanului şi piept.

Întotdeauna reglaţi scaunul înainte de con-
ducere.

După ce aţi reglat corect scaunul, mişcaţi-vă pe 
el înainte şi înapoi pentru a vă asigura că este 
blocat.

Reglarea poziţiei scaunelor

Reglaţi scaunul şoferului cât mai în spate puteţi, 
astfel încât să păstraţi în acelaşi timp controlul 
deplin asupra autovehiculului. Trebuie să staţi 
într-o poziţie dreaptă, bine rezemat în scaun, să 
puteţi apăsa pedalele complet fără a apleca în 
faţă şi să manevraţi volanul în mod confortabil. 
Scaunul pasagerului trebuie reglat în mod simi-
lar, astfel încât să stea cât mai departe posibil de 
airbagul faţă.

 n Reglarea scaunului electric faţă*

Reglarea scaunelor

Păstraţi un spaţiu sufi cient

Mişcaţi-vă spre spate

Reglarea 
poziţiei 
orizontale

Reglarea 
înălţimii

Reglarea 
suportului 
lombar

Reglarea 
unghiului 
spătarului

O poziţie prea aproape de airbag-ul frontal 
poate duce la rănire gravă sau la deces în cazul 
declanşării airbag-ului.

Staţi întotdeauna în poziţia cea mai 
îndepărtată de airbag care vă permite să 
controlaţi autovehiculul.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Reglarea scaunelor▶ reglarea poziţiei scaunelor

 n Reglarea scaunelor manuale din faţă

Reglarea unghiului 
spătarului
Trageţi maneta 
pentru a modifi ca 
unghiul

Reglarea înălţimii
Trageţi sau apăsaţi maneta pentru 
a ridica sau coborî scaunul

Reglarea poziţiei orizontale
Trageţi bara pentru a mişca 
scaunul, apoi eliberaţi-o

Reglarea suportului lombar

Continuare
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 Reglarea spătarelor

Nu puneţi perne sa alte obiecte între spătar şi 
spatele dumneavoastră.

În caz contrar, puteţi împiedica funcţionarea 
corectă a centurii de siguranţă sau a airbagului.

Dacă nu vă puteţi îndepărta destul de mult de 
volan pentru că nu mai ajungeţi la comenzi, vă 
recomandăm să cercetaţi dacă nu cumva există 
anumite echipamente adaptive cate v-ar putea 
ajuta.

▶▶Reglarea scaunelor▶ reglarea poziţiei scaunelor

 n Reglarea spătarelor
Reglaţi spătarul şoferului la o poziţie dreaptă şi 
confortabilă, lăsând un spaţiu larg între piept şi 
capacul de airbag din centrul volanului.

Pasagerul faţă trebuie de asemenea să îşi regleze 
spătarul într-o poziţie confortabilă şi dreaptă.

Dacă înclinaţi spătarul prea tare, astfel încât par-
tea care trece peste umăr a centurii de siguranţă 
nu mai este pe pieptul ocupantului, capacitatea 

de protecţie a centurii este redusă. De asemenea, în acest mod, riscul alunecării pe 
sub centură în caz de accident, şi, astfel, de rănire, este mai mare. Cu cât spătarul 
este înclinat mai mult, cu atât este mai mare riscul de rănire.

Înclinarea prea tare a spătarelor poate duce la 
răniri grave sau la deces în cazul unui accident.

Reglaţi spătarul într-o poziţie dreaptă şi 
sprijiniţi-vă de acesta.
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 Reglarea tetierelor

Pentru ca sistemul tetierelor să funcţioneze 
corect:
• Nu agăţaţi obiecte de tetieră sau de picioarele 

tetierei. 
• Nu puneţi obiecte între ocupant şi spătar
• Instalaţi fi ecare tetieră la locul său. 

▶▶Reglarea scaunelor▶ reglarea poziţiei scaunelor

 n Reglarea tetierelor
Autovehiculul dumneavoastră este echipat cu 
tetiere pentru toate locurile.

Tetierele sunt cele mai efi ciente pentru protecţie 
împotriva traumatismelor cervicale şi a altor 
răniri atunci când centrul părţii din spate a capu-
lui ocupantului se sprijină de centrul tetierei. 
Vârfurile urechilor ocupantului trebuie să fi e la 
acelaşi nivel cu înălţimea centrală a tetierei.

 n Reglarea poziţiei tetierelor centrale
Pentru a ridica tetiera: 
Trageţi-o în sus.
Pentru a coborî tetiera: 
Apăsaţi-o în jos în timp ce acţionaţi butonul de 
eliberare.

Tetierele care nu sunt reglate corect au o efi -
cacitate mai mică, iar dumneavoastră puteţi fi  
grav rănit în cazul unui accident. 

Asiguraţi-vă că tetierele sunt la locul lor şi în 
poziţie corectă, înainte de a porni la drum.Rezemaţi capul de centrul tetierei

Continuare
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 Modifi carea poziţiei tetierei centrale spate
Atunci când pe scaunul din mijloc spate se afl ă 
un pasager, asiguraţi-vă că tetiera din centru 
este reglată în poziţia cea mai înaltă.

 Demontarea şi remontarea tetierelor

▶▶Reglarea scaunelor▶ reglarea poziţiei scaunelor

 n Modifi carea poziţiei tetierei centrale spate
Un pasager aşezat pe locul central din spate 
trebuie să îşi regleze înălţimea tetierei într-o 
poziţie adecvată înainte ca autovehiculul să 
înceapă să se deplaseze.
Pentru a ridica tetiera:
Trageţi-o în sus.
Pentru a coborî tetiera:
Apăsaţi-o în jos în timp ce acţionaţi butonul de 
eliberare.

 n Demontarea şi remontarea tetierelor
Tetiere faţă şi tetiera centrală spate
Tetierele pot fi  demontate pentru curăţare sau reparare.

Demontarea tetierei:
Ridicaţi tetiera până la cea mai înaltă poziţie. Apăsaţi butonul de eliberare, apoi 
scoateţi tetiera din spătar.

Remontarea tetierei:
Introduceţi picioarele tetierei, apoi reglaţi tetiera la o înălţime adecvată în timp ce 
apăsaţi butonul de eliberare. Trageţi de tetieră pentru a vă asigura că este fi xată.

Dacă nu reinstalaţi tetierele, se pot produce 
răniri grave în caz de accident.

Re-instalaţi întotdeauna tetierele înainte de a 
conduce.
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▶▶Reglarea scaunelor▶ reglarea poziţiei scaunelor

 n Plierea tetierelor laterale spate
Tetierele locurilor laterale spate trebuie să fi e 
ridicate înainte de a începe deplasarea.

Pentru a coborî tetiera:
Trageţi cureaua.
Pentru a ridica tetiera în poziţia verticală:
Ridicaţi tetiera şi împingeţi până când se fi xează.

curea
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 Menţinerea unei poziţii corecte

▶▶Reglarea scaunelor▶ reglarea poziţiei scaunelor

 n Menţinerea unei poziţii corecte
După ce toţi ocupanţii autovehiculului şi-au reglat scaunele şi tetierele şi şi-au 
pus centurile, este foarte important ca aceştia să păstreze o poziţie dreaptă, 
sprijinindu-se de spătar, cu picioarele pe podea, până ce autovehiculul este parcat 
iar motorul este oprit. 

Poziţia incorectă poate creşte riscul de rănire în cazul unui accident. De exemplu, 
dacă un ocupant se relaxează, se întinde, se întoarce înspre lateral, se apleacă 
înainte sau spre lateral,  sau ridică un picior sau ambele picioare, riscul de rănire în 
cazul unui accident este mărit.

De asemenea, în cazul în care ocupantul locului din faţă nu păstrează o poziţie 
corectă, el poate fi  rănit grav sau chiar fatal într-un eventual accident, putându-se 
lovi de părţi din interiorul autovehiculului, sau putând fi  lovit de airbagul frontal, 
în cazul în care acesta se declanşează.

Poziţia incorectă poate creşte riscul de rănire 
sau de deces în cazul unui accident.

Staţi întotdeauna într-o poziţie dreaptă, 
sprijinindu-vă de spătar, cu picioarele pe po-
dea.
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 Plierea scaunelor spate
Asiguraţi-vă că toate obiectele din zona pentru 
bagaje sau care sunt aşezate pe bancheta 
spate sunt bine prinse. Obiectele care nu sunt 
prinse pot fi  proiectate înainte în cazul unei 
frâne puternice.

Îndepărtaţi toate obiectele de pe bancheta din 
spate şi de pe podea înainte de a plia bancheta.

Asiguraţi-vă că spătarul a fost coborât com-
plet (până când se aude un clic). În caz con-
trar, acesta nu se va fi xa corect la revenirea în 
poziţie verticală.

Scaunele faţă trebuie să fi e deplasate în faţă, 
astfel încât să nu împiedice plierea scaunelor 
spate.

▶▶Reglarea scaunelor▶ Bancheta spate

Bancheta spate

 n Plierea scaunelor din spate
Scaunele spate pot fi  pliate separat pentru a mări capacitatea portbagajului.

 n Pentru a plia scaunul
1. Strângeţi mai întâi centura de siguranţă centrală. Introduceţi plăcuţa de prindere în 

locaşul de pe partea laterală a clemei de prindere.
2. Rulaţi centura în suportul de pe plafon.

 Centură de siguranţă clemă detaşabilă p. 41
3. Coborâţi tetiera centrală la înălţimea minimă. Introduceţi cotiera înapoi în spătarul 

scaunului.
De la uşile din spate
4. Trageţi cureaua de deblocare.
▶ Perna scaunului se apleacă în faţă, tetierele 

sunt coborâte şi spătarul se pliază în poziţie 
orizontală.

Din portbagaj
4. Trageţi maneta de deblocare.
▶ Perna scaunului se apleacă în faţă, tetierele 

sunt coborâte şi spătarul se pliază în poziţie 
orizontală.

Trageţi

Mâner

Continuare
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 Ridicarea scaunelor în poziţia iniţială

Asiguraţi-vă că spătarul, tetierele şi bancheta 
sunt fi xate înainte de a conduce.

▶▶Reglarea scaunelor▶ Bancheta spate

 nRidicarea scaunelor în poziţia iniţială
1. Trageţi spătarul în sus şi împingeţi-l până când 

auziţi un clic.

2. Împingeţi tetierele în poziţiile iniţiale.
3. Ridicaţi bancheta în poziţia iniţială.

 n Reglarea spătarului scaunelor spate
Trageţi maneta din partea dreaptă pentru a reg-
la unghiul jumătăţii din dreapta, şi maneta din 
partea stângă pentru a regla unghiul jumătăţii 
din stânga.
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 Protejarea sugarilor

▶▶Reglarea scaunelor▶ Cotiera

Cotiera

 n Utilizarea cotierei scaunului faţă
Capacul consolei poate avea funcţia de cotieră.

Pentru reglare:
Glisaţi cotiera în poziţia dorită.

 n Utilizarea cotierei din bancheta spate
Trageţi cotiera din centrul banchetei.
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▶▶Indicatoare▶

 Butoane pentru luminile interioare
În poziţia de activare la deschiderea uşii, 
luminile interioare se sting după aprox. 30 de 
secunde de la închiderea uşii.
Luminile se sting după 30 de secunde în 
următoarele situaţii:
• Când descuiaţi uşa şoferului, dar nu o deschideţi.
Modele fără sistem de acces fără cheie
• Când scoateţi cheia din contact, dar nu deschideţi 

nicio uşă.
Modele cu sistem de acces fără cheie
• Când comutaţi modul de alimentare VEHICLE 

OFF (LOCK), dar nu deschideţi nicio uşă.

Luminile interioare se sting imediat în 
următoarele situaţii:
• Când încuiaţi uşa şoferului.
Modele fără sistem de acces fără cheie
• Când închideţi uşa şoferului, iar cheia este în contact.
• Când rotiţi contactul în poziţia ON *1.

Modele fără sistem de acces fără cheie
Dacă lăsaţi o uşă deschisă, iar cheia nu este 
în contact, luminile interioare se sting după 
aprox. 15 minute.
Modele fără sistem de acces fără cheie
Dacă lăsaţi o uşă deschisă când este activ modul 
VEHICLE OFF (LOCK), luminile interioare se 
sting după aprox. 15 minute.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton 
ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire. 

Lumini interioare

 n Butoane pentru luminile interioare
 nDeschis (ON)

Luminile interioare se aprind indiferent dacă 
uşile sunt deschise sau închise.

 nActivare la deschiderea uşii
Luminile interioare se aprind în următoarele 
situaţii:
• Când o uşă este deschisă.
• Când descuiaţi uşa şoferului.
• Când scoateţi cheia din contact.
Modele cu sistem de acces fără cheie
• Atunci când modul de alimentare este în poziţia 
VEHICLE OFF (LOCK).

 n Închis (OFF) 
Luminile interioare rămân stinse indiferent dacă 
uşile sunt deschise sau închise.

Lumini interioare / Obiectele pentru confort din habitaclu

Deschis

Închis

Spate

Oprit

Aprindere la deschiderea uşii
Aprindere la deschiderea uşii

Faţă*

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Luminile pentru lectură

Modele cu plafonieră
Atunci când plafoniera este în poziţia de 
aprindere la deschiderea uşii şi se deschide o 
uşă, luminile de lectură nu se sting la apăsarea 
lentilei.

▶▶Lumini interioare ▶ Luminile interioare

 n Luminile de lectură
Luminile de lectură poate fi  aprinse şi stinse prin 
apăsarea lentilelor.
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 Torpedo

▶▶Lumini interioare ▶ Obiectele pentru confort din habitaclu

Obiectele pentru confort din habitaclu

 n Torpedo
Pentru a deschide torpedoul, trageţi mânerul.

Torpedoul poate fi  încuiat cu cheia.

 n Compartimentul consolă
Trageţi mânerul pentru a deschide comparti-
mentul consolă.

Pull

Mâner

Trageţi În cazul în care torpedoul este lăsat deschis, 
acesta poate cauza rănirea gravă a pasagerului 
în cazul unui accident, chiar dacă acesta poartă 
centura de siguranţă.

Ţineţi întotdeauna torpedoul închis atunci 
când conduceţi.



203

C
o

m
en

zi

 Suporturile pentru băuturi

NOTĂ
Lichidele vărsate deteriorează tapiţeria, mo-
cheta şi componentele electrice din interior.

Folosiţi suporturile pentru băuturi cu grijă. 
Lichidele fi erbinţi vă pot opări.

▶▶Lumini interioare ▶ Obiectele pentru confort din habitaclu

 n Suporturile pentru băuturi
 nSuporturi pentru băuturi pe scaunele din faţă, 
cu capac

Pentru a deschide suportul pentru băuturi, 
ridicaţi capacul.

 nSuporturile pentru băuturi pentru scaunele 
spate

Coborâţi cotiera pentru a folosi suporturile pen-
tru băuturi de pe bancheta spate.

Continuare



204

C
o

m
en

zi

 Prizele de curent pentru accesorii

NOTĂ
Nu introduceţi o brichetă de tip auto.
Aceasta poate supraîncălzi priza.

Priza de curent pentru accesorii este proiectată 
pentru alimentare cu curent pentru accesorii 
de 12 volţi DC, cu 180 de waţi sau mai puţin (10 
amperi).

Când toate prizele sunt utilizate simultan, 
puterea combinată a accesoriilor nu trebuie să 
depăşească 180 waţi (10 amperi).

Pentru a preveni descărcarea bateriei, folosiţi 
prizele de curent numai cu motorul pornit.

▶▶Lumini interioare ▶ Obiectele pentru confort din habitaclu

 n Prizele de curent pentru accesorii
Prizele de curent pentru accesorii pot fi  utilizate atunci când contactul de pornire 
este în poziţia ACCESSORY   sau ON  *1.

 nPriza de curent pentru accesorii de pe panoul 
consolă

Pentru a o utiliza, deschideţi capacul.

 nPriza de curent pentru accesorii de pe 
compartimentul consolă

Pentru a o utiliza, deschideţi capacul consolei şi 
capacul prizei.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.
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▶▶Lumini interioare ▶ Obiectele pentru confort din habitaclu

  
 nPriza de curent pentru accesorii din zona 
pentru bagaje*

Pentru a o utiliza, deschideţi capacul.

Continuare
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 Cârlige de haine

Cârligele de haine nu sunt proiectate pentru 
obiecte mari sau grele.

▶▶Lumini interioare ▶ Obiectele pentru confort din habitaclu

 n Cârligele de haine
Sunt montate cârlige de haine pe mânerele de 
susţinere din părţile laterale stânga şi dreapta 
spate. Pentru a le utiliza, trageţi-le în jos.

Sunt montate cârlige de haine pe pilonii uşilor 
din stânga şi dreapta.
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 Inele de ancorare a bagajelor

Notă
Nu atârnaţi obiecte mari sau care depăşesc 
greutate de 3 kg de inelele laterale de ancorare 
a bagajelor, deoarece se pot deteriora.

▶▶Lumini interioare ▶ Obiectele pentru confort din habitaclu

 n Inelele de ancorare a bagajelor
Folosiţi inelele de pe podeaua portbagajului 
pentru ancorarea bagajelor.

Inele

cârlig

Continuare
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▶▶Lumini interioare ▶ Obiectele pentru confort din habitaclu

 Suportul pentru ochelari de soare

Păstraţi suportul închis în timpul conducerii, cu 
excepţia cazurilor în care doriţi acces la obiect-
ele depozitate.

 n Suportul pentru ochelari de soare*
Pentru a deschide suportul, apăsaţi şi eliberaţi 
punctul de deschidere. Pentru a închide, apăsaţi 
din nou până se fi xează.

În acest suport puteţi păstra ochelari de soare şi 
alte obiecte mici.

 nOglinda de conversaţie*
Suportul pentru ochelarii de soare este dotat cu 
o oglindă.
Deschideţi suportul pentru ochelarii de soare 
complet, apoi împingeţi-l în prima poziţie.

Puteţi folosi oglinda pentru a vedea locurile din 
spate.

împinge

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Radi atoarele pentru scaune

Nu utilizaţi radiatoarele pentru scaune nici 
în poziţia LO cu motorul oprit. În astfel de 
condiţii, bateria se poate descărca, provocând 
difi cultăţi la pornire.

În poziţia LO, radiatorul funcţionează continuu 
şi nu se întrerupe automat.

▶▶Lumini interioare ▶ Obiectele pentru confort din habitaclu

 n Radiatoarele pentru scaune*
Pentru a utiliza radiatoarele pentru scaune, con-
tactul trebuie să fi e în poziţia ON *1. În poziţia 
HI, scaunele sunt încălzite mai repede decât în 
poziţia LO.

În poziţia HI, încălzirea porneşte şi se opreşte 
periodic.
▶ Încălzirea scaunelor este indicată de martorul 

corespunzător. Apăsaţi scurt butonul de pe 
partea opusă pentru a opri încălzirea. Indica-
torul se stinge. Când se atinge o temperatură 
confortabilă, selectaţi LO pentru a menţine 
scaunul cald.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Utilizarea radiatoarelor pentru scaune poate 
provoca arsuri generate de căldură.

Persoanele cu o sensibilitate termică redusă 
(de exemplu, persoanele cu diabet, leziuni ale 
nervilor din membrele inferioare sau paralizie) 
sau cu pielea sensibilă nu trebuie să utilizeze 
radiatoarele pentru scaune.
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 Capacul portbagajului*

Nu accesaţi bagajele din portbagaj în timpul 
conducerii. Puteţi fi  rănit în cazul unei frâne 
bruşte.

Nu aşezaţi obiecte în portbagaj peste vârful 
scaunelor spate. Acestea vă pot bloca vizibili-
tatea şi pot fi  proiectate înainte în cazul unei 
frâne bruşte.

Pentru a preveni deteriorarea capacului port-
bagajului:
• Nu aşezaţi obiecte pe capacul portbagajului.
• Nu aşezaţi greutăţi pe capacul portbagajului.

▶▶Lumini interioare ▶ Obiectele pentru confort din habitaclu

 n Capacul portbagajului
Capacul Portbagajului poate fi  folosit pentru 
acoperirea bagajelor si protejarea lor de razele 
soarelui

 nExtinderea
Trageţi mânerul central, apoi fi xaţi tijele de 
prindere în inelele de pe ambele laturi ale port-
bagajului.

 nStrângere
Scoateţi tijele din inele, apoi rulaţi capacul până 
când se strânge complet.

 nDemontare
Împingeţi oricare dintre capete în interior, apoi 
trageţi.

Mâner

Tijă de prindere

Inel

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Lumini interioare ▶ Obiectele pentru confort din habitaclu

 n Păstrare
Capacul portbagajului poate fi  păstrat pe pode-
aua portbagajului, pentru a elibera spaţiu.

Împingeţi un capăt al capacului în unul din 
orifi ciile laterale, iar celălalt capăt în celălalt 
orifi ciu.

După ce aţi aşezat capacul, mişcaţi-l de câteva 
ori în direcţia sus / jos pentru a vă asigura că este 
fi x.



212

C
o

m
en

zi

▶▶Indicatoare▶

 Utilizarea sistemului automat de climatizare
Dacă sunt apăsate butoane în timpul 
funcţionării climatizării în modul AUTO, funcţia 
butonului apăsat are prioritate.
Indicatorul AUTO se stinge, dar funcţiile inde-
pendente de butonul apăsat vor fi  controlate 
în mod automat.

Pentru a preveni intrarea aerului rece din exte-
rior, ventilatorul poate să nu pornească imediat 
după apăsarea butonului AUTO.

Modele cu funcţia de oprire automată a motorului
În timpul perioadei de oprire automată a mo-
torului, sistemul de climatizare este oprit.

Dacă în interior este foarte cald, îl puteţi 
răci mai repede prin deschiderea parţială a 
geamurilor şi comutarea sistemului în modul 
AUTO. Schimbaţi modul de funcţionare cu aer 
proaspăt în modul de recirculare, până când 
temperatura coboară.

Atunci când setaţi temperatura la limita 
inferioară sau superioară, sunt afi şate indi-
catoarele Lo, respectiv Hi.

Utilizarea sistemului automat de climatizare

Sistemul de climatizare menţine temperatura interioară pe care o selectaţi. În 
plus, sistemul selectează amestecul adecvat de aer cald sau aer din exterior care 
va ridica sau reduce temperatura interioară cât mai repede posibil, conform 
preferinţelor dumneavoastră.

  *1: 

Utilizaţi sistemul atunci când motorul este pornit.
1. Apăsaţi butonul AUTO.
2. Reglaţi temperatura interioară cu ajutorul butonului de control a temperaturii pe 

partea şoferului sau a pasagerului.
3. Apăsaţi butonul  pentru anulare.

Sistemul de climatizare

Flux de aer de la 
grilele de ventilaţie 
de pe planşa de bord 
şi din spatele consolei 
centrale*

Flux de aer de la grilele 
de ventilaţie dinspre 
podea, pe planşa de 
bord şi din spatele 
consolei centrale* 

Flux de aer de la 
grilele de ventilaţie 
orientate către podea

Flux de aer de la 
grilele de ventilaţie 
dinspre podea şi 
cele de dezaburire a 
parbrizului

Comutator 
de control al 
temperaturii 
pe partea 
şoferului*1

Butonul A/C (aer condiţionat)

Butonul (Recirculare)*1

Comutatorul de con-
trol al temperaturii 
pe partea pasageru-
lui*1

Butonul AUTO*1

Butonul de reglare a vitezei 
ventilatorului*1

Modelul ilustrat are volanul situat pe partea stângă. În cazul modelelor cu volanul pe partea dreaptă, aceste 
comenzi sunt amplasate în partea simetric opusă comparativ cu modelul cu volanul pe partea stângă.

*Nu este disponibil pentru toate modelele



213

C
o

m
en

zi

 Utilizarea sistemului automat de control al climatizării
Apăsarea butonului  porneşte şi opreşte 
sistemul de climatizare. Când este pornit, siste-
mul revine la ultima setare selectată.

În modul ECON, sistemul poate permite 
fl uctuaţii mai mari de temperatură.

 Degivrarea parbrizului şi geamurilor
Pentru siguranţa dumneavoastră, înainte de a 
porni la drum, aveţi grijă ca vizibilitatea să fi e 
bună prin toate geamurile.

Nu setaţi temperatura la valorile extreme.
Atunci când pe parbriz sufl ă aer rece, exteriorul 
acestuia se poate aburi.

Dacă geamurile laterale se aburesc, reglaţi 
fantele de ventilaţie astfel încât aerul să atingă 
geamurile laterale.

 Degivrarea sau dezaburirea rapidă a geamurilor
După ce geamurile s-au dezgheţat, comutaţi 
pe modul de funcţionare cu aer proaspăt. 
Dacă sistemul rămâne în modul de recirculare, 
ferestrele se pot aburi de la umiditate. Aceasta 
împiedică vizibilitatea.

▶▶Sistemul de climatizare ▶ Utilizarea sistemului automat de climatizare

 n Comutarea între modurile de recirculare şi de funcţionare cu aer proaspăt
Apăsaţi butonul  şi comutaţi modul în funcţie de condiţiile de mediu. 
Modul de recirculare (indicatorul este aprins): recirculă prin sistem aerul din interi-
orul autovehiculului.
Modul de funcţionare cu aer proaspăt (indicatorul este stins): menţine ventilaţia 
din exterior. În condiţii normale, păstraţi sistemul în modul de funcţionare cu aer 
proaspăt.

 n Degivrarea parbrizului şi geamurilor
Apăsarea butonului  porneşte aerul 
condiţionat şi comută automat sistemul la modul 
de funcţionare cu aer proaspăt. 

La o nouă apăsare a butonului , aerul 
condiţionat se opreşte. Sistemul de climatizare 
revine la setările anterioare.

 n Degivrarea sau dezaburirea rapidă a parbrizului
1. Apăsaţi butonul .
2. Apăsaţi butonul .
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 Modul sincronizat
Când apăsaţi butonul , sistemul se comută în 
modul sincronizat.

Când sistemul este în modul dual, temperatura 
de pe partea şoferului şi a pasagerului poate fi  
setată în mod separat.

Modele cu sistem de navigaţie
În modul AUTO, sistemul reglează fi ecare 
temperatură pe baza informaţiilor primite de la 
senzorul de lumină şi a poziţiei soarelui, astfel 
cum este transmisă de antena GPS a sistemului 
de navigaţie.

▶▶Sistemul de climatizare ▶ Modul sincronizat

Modul sincronizat

În modul sincronizat, puteţi seta aceeaşi temperatură pentru şofer şi pasager.
1. Apăsaţi butonul SYNC.
▶Sistemul se comută în modul sincronizat.

2.Reglaţi temperatura folosind butonul de control a temperaturii pentru partea 
şoferului.

Apăsaţi butonul SYNC sau modifi caţi temperatura pasagerului pentru a reveni la 
modul dual.
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▶▶Sistemul de climatizare ▶ Senzorii pentru controlul automat al sistemului de climatizare

Senzorii pentru controlul automat al sistemului de climatizare

Sistemul automat de climatizare este dotat cu un 
senzor de lumină exterioară şi cu un senzor de 
temperatură şi umiditate interioară. Nu acoperiţi 
şi nu vărsaţi lichide pe aceşti senzori.

Senzorul de 
lumină exterioară

enzorul de umiditate 
şi temperatură
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▶▶Indicatoare▶

Sistemul audio*
Despre sistemul audio .............................  218
Cablul adaptor USB* .................................219
Priza de intrare auxiliară* .........................219
Protecţia antifurt a sistemului audio ....  220

Funcţiile de bază ale sistemului audio ...  ..221
Telecomanda sistemului audio ...........  ..222
Reglarea sunetului ................................   223
Ascultarea posturilor digitale (DAB) ...  .230
Ascultarea radio-ului AM/FM ...............   224
Ascultarea unui CD ................................  .234
Redarea de pe un iPod ..........................  237
Redarea de pe un stick USB ................  .240
Redarea Bluetooth® Audio .................   243

Mesaje de eroare audio*
CD Player .................................................. ..245
iPod / Stick USB ..........................................246

Informaţii generale despre sistemul audio
CD-uri recomandate ...............................   247
iPod, iPhone şi stick-uri de memorie USB 

compatibile ...........................................  249
Sistemul hands-free pentru telefon (HFT)*

Utilizarea HFT ..........................................  .250
Meniuri HFT ............................................   .252

Dotări

Acest capitol descrie modul de operare a sistemului audio şi a altor dotări tehnice

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶xxx▶

 Despre sistemul audio
Video CD-urile, DVD-urile şi mini CD-urile de 8 
cm (3 inci) nu sunt recunoscute.

iPod şi iPhone sunt mărci înregistrate ale Apple 
Inc.

După ce rotiţi contactul în poziţia LOCK 0 *1, 
puteţi utiliza sistemul audio timp de 30 minute 
la fi ecare ciclu de condus. Totuşi, continuarea 
utilizării sistemului audio depinde de starea 
bateriei. Utilizarea repetată a acestei facilităţi 
poate descărca bateria.

 *1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton 

ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Despre sistemul audio

Modele cu sistem de navigaţie
Consultaţi manualul sistemului de navigaţie pentru funcţionarea sistemului audio 
şi a sistemului hands-free pentru telefon.

Sistemul audio este dotat cu un radio AM/FM. Acesta poate citi CD-uri audio, 
fi şiere WMA/MP3/AAC, iPod-uri, stick-uri USB şi dispozitive Bluetooth®.

Puteţi comanda sistemul audio de la butoanele şi comutatoarele de pe bord sau 
telecomanda de pe volan.

Sistemul audio*

Stick de 
memorie 

USBTelecomandă

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Cablul adaptor USB*

• Nu lăsaţi iPod-ul sau stick-ul de memorie USB în 
autovehicul. Razele directe ale soarelui şi tem-
peraturile ridicate le pot deteriora.

• Nu utilizaţi un cablu de extensie împreună cu 
cablul adaptor USB.

• Nu conectaţi iPod-ul sau stick-ul de memorie USB 
prin intermediul unui hub.

• Nu utilizaţi un dispozitiv precum un cititor de car-
duri sau un hard-disk, deoarece dispozitivul sau 
fi şierele pot fi  deteriorate.

• Vă recomandăm să salvaţi o copie de rezervă a 
fi şierelor înainte de a utiliza dispozitivul în auto-
vehicul.

• Mesajele afi şate pot varia în funcţie de modelul 
şi versiunea software a dispozitivului.

Dacă sistemul audio nu recunoaşte iPod-ul, 
încercaţi să îl reconectaţi de mai multe ori sau 
să restartaţi dispozitivul. Pentru restartare, 
consultaţi instrucţiunile iPod-ului.

 Priza de intrare auxiliară*
Pentru a schimba modul, apăsaţi oricare dintre 
butoanele pentru modul audio. Puteţi reveni la 
modul AUX prin apăsarea butonului CD/AUX.

Nu puteţi utiliza priza de intrare auxiliară 
atunci când înlocuiţi sistemul audio.

Cablul adaptor USB*

1.Decuplaţi mufa USB şi slăbiţi cablul adaptor.
2. Instalaţi mufa iPod-ului sau stick-ul de memorie 
USB în mufa USB.

Priza de intrare auxiliară*

Utilizaţi priza pentru a conecta dispozitive audio standard.
1. Deschideţi capacul.
2. Conectaţi un dispozitiv audio standard la priza de 

intrare folosind o mufă stereo de 3,5 mm (1/8 inci).
▶ Sistemul audio se comută automat în modul 

AUX.

▶▶Sistemul audio*▶ Cablul adaptor USB*

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Protecţia antifurt a sistemului audio
Codul de securitate al sistemului audio şi eti-
cheta cu numărul de serie sunt ataşate manu-
alului autovehiculului.

Vă recomandăm să scrieţi numărul de serie în 
manualul de utilizare.

Nu păstraţi eticheta în vehicul. Dacă o pierdeţi, 
trebuie mai întâi să recuperaţi seria, apoi să 
obţineţi codul de la o reprezentanţă.

Detalii privind numărul de serie şi codul de 
securitate sunt disponibile la reprezentanţa 
dumneavoastră.

▶▶Sistemul audio*▶ Protecţia antifurt a sistemului audio

Protecţia antifurt a sistemului audio

Sistemul audio este dezactivat atunci când este deconectat de la sursa de alimen-
tare, precum cazurile în care bateria este deconectată sau se descarcă.

 n Reactivarea sistemului audio
1. Rotiţi contactul în poziţia ON II *1 şi porniţi sistemul audio.
▶Dacă rotiţi contactul în poziţia ACCESSORY I*1, vi se va cere să introduceţi codul de 

securitate al sistemului audio. A se vedea punctul 3.
2. Ţineţi apăsat butonul de pornire timp de peste două secunde.
▶Sistemul audio este reactivat atunci când unitatea de control recunoaşte că sistemul 

este în interiorul autovehiculului. 
Dacă unitatea de control nu recunoaşte acest lucru, pe afi şajul interactiv  
multiplu apare mesajul ENTER CODE.

3. Introduceţi codul de securitate audio folosind butoanele preconfi gurate. Dacă 
introduceţi un caracter incorect, continuaţi până la ultimul caracter, apoi reîncercaţi. 
Dacă nu introduceţi codul corect după 10 încercări, aşteptaţi o oră înainte de a încerca 
din nou sau vizitaţi o reprezentanţă pentru resetarea sistemului.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.



221

D
o

tări
▶▶xxx▶

 Funcţiile de bază ale sistemului audio
Aceste indicatoare au rolul de a ilustra modul 
de operare a butonului selector.
Rotiţi  pentru selectare.
Apăsaţi  pentru memorare.

Apăsaţi butonul SOURCE, +  ,  -   , sau 
de pe volan pentru a modifi ca setările audio.

 Telecomanda audio p. 222

Opţiunile din meniul SETUP
 Setări sunet p. 223
 Setări RDS p. 227
 Setări DAB p. 233
 Modul Play p. 236
 Reluare / Pauză p. 244

Pentru a utiliza sistemul audio, contactul de pornire trebuie să fi e rotit în poziţia 
ACCESSORY  sau ON *1.

Folosiţi butonul selector sau butonul SETUP pen-
tru a accesa câteva dintre funcţiile audio.

Apăsaţi butonul  pentru a comuta între 
afi şarea normală şi extinsă a unor funcţii.

Butonul selector: Rotiţi la dreapta sau la stânga 
pentru a derula prin opţiunile disponibile. 
Apăsaţi butonul  pentru a memora selecţia.
Butonul SETUP: Apăsaţi şi selectaţi orice mod 
precum Sound settings (setări audio), RDS 
(Sistem de date radio) settings (Setări RDS), DAB 
settings (setări DAB), Play Mode (Mod redare), 
Resume / Pause* (Reluare / Pauză), Radio text 
sau Adjust clock (Reglare ceas).
Butonul : Apăsaţi pentru a reveni la ecranul 
anterior.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton 

ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Funcţiile de bază ale sistemului audio

Buton selector

Buton

Buton SETUP
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 Telecomanda audio

Modul CD este afi şat numai atunci când este 
introdus un CD.

În modul AUX, următoarele opţiuni pot fi  cont-
rolate din telecomandă:
• iPod / stick-ul USB conectat la cablul adaptor USB
• Bluetooth® audio (doar anumite telefoane)

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Telecomanda audio

Telecomanda audio

Vă permite să comandaţi sistemul audio în timpul conducerii.
Butonul Source
Selectează modurile audio în următoarea ordine:
FM1>FM2>LW>MW>CD>AUX

Butoanele +  / -   (Volum)
Apăsaţi +   pentru a creşte volumul
Apăsaţi -   pentru a reduce volumul

Butoanele 
• Atunci când ascultaţi radioul

Apăsaţi  pentru a selecta următorul post de radio preconfi gurat.
Apăsaţi  pentru a selecta postul radio preconfi gurat anterior.
Ţineţi apăsat  pentru a selecta următorul post cu semnal puternic.
Selectaţi următorul serviciu (DAB)
Ţineţi apăsat  pentru a selecta postul radio cu semnal puternic anterior.
Selectaţi serviciul anterior (DAB)

• Atunci când ascultaţi un CD, iPod, stick USB sau sursă audio* Bluetooth®
Apăsaţi pentru a sări la următoarea piesă.
Apăsaţi  pentru a reveni la piesa curentă sau anterioară.

• Atunci când ascultaţi un CD sau stick USB
Ţineţi apăsat pentru a sări la următorul director.
Ţineţi apăsat  pentru a reveni la directorul anterior.

Butonul Source

Butonul

Butonul
Butonul +  

Butonul -  

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Reglarea sunetului

SVC are patru moduri: Off, Low, Mid şi High 
(dezactivat, redus, mediu şi înalt). SVC reglează 
nivelul volumului în funcţie de viteza auto-
vehiculului. Pe măsură ce acceleraţi, volumul 
audio creşte, iar pe măsură ce reduceţi viteza, 
scade.

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Reglarea sunetului

Reglarea sunetului

Apăsaţi butonul SETUP şi rotiţi  până la 
opţiunea Sound settings (Setări audio), apoi 
apăsaţi . Rotiţi  pentru a derula între 
următoarele opţiuni:

frecvenţe joase

frecvenţe înalte

Balans faţă/spate

balans

SUBWOOFER*

compensarea volumului 
în funcţie de viteză

Butonul SETUP

Butonul selector

Este selectată opţiunea 
„frecvenţe înalte”

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Ascultarea radioului AM/FM

Ascultarea radioului AM/FM

Butonul  
Apăsaţi pentru a selecta un post

Butonul AM 

Butonul FM/DAB
Apăsaţi pentru a selecta o bandă

Butonul SCAN
Apăsaţi pentru a reda un fragment de 
10 secunde din fi ecare din posturile cele 
mai puternice din banda selectată. Pen-
tru oprire, apăsaţi butonul din nou

Butoanele  /  (Seek/Skip)
AM: apăsaţi pentru a căuta posturi radio 
cu semnal puternic în partea superioară 
şi inferioară a benzii selectate
FM: Apăsaţi pentru a actualiza lista de 
posturi sau a sări la următorul post

Butonul  (Power)
Apăsaţi pentru a porni şi opri sistemul 
audio.

Butoanele preconfi gurate (1-6) 
Pentru a memora un post:
1. Căutaţi postul dorit.
2. Alegeţi un buton preconfi gurat şi 
ţineţi-l apăsat până auziţi un semnal 
sonor.
Pentru a asculta un post memorat, 
selectaţi o bandă, apoi apăsaţi bu-
tonul preconfi gurat.
Butonul TA
Apăsaţi pentru a activa funcţia de 
aşteptare a mesajelor TA
Butonul selector
Rotiţi pentru a regla volumul. Când 
este selectat modul FM, apăsaţi şi 
rotiţi pentru a selecta un post.

Butonul SETUP
Apăsaţi pentru a afi şa meniurile



225

D
o

tări

 Ascultarea radio-ului AM/FM

Indicatorul ST apare pe afi şaj, indicând 
recepţionarea de programe în FM stereo.
Reproducerea stereo în banda AM nu este 
disponibilă.

Comutarea modului audio
Apăsaţi butonul SOURCE de pe volan.

 Telecomanda audio p. 222

Puteţi memora 12 posturi AM şi 12 posturi FM 
în memoria preconfi gurată. AM are tipurile de 
frecvenţe LW şi MW, iar pentru fi ecare din ace-
stea pot fi  memorate şase posturi. FM1 şi FM2 
permit memorarea a câte şase posturi.

 Sistemul de date radio (RDS)

Atunci când selectaţi un post FM cu RDS, RDS 
se activează automat, iar frecvenţa afi şată se 
modifi că în numele postului. Când semnalul 
postului devine slab, numele afi şat al postului 
se modifi că în numărul frecvenţei.

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Ascultarea radioului AM/FM

 n Sistemul de date radio (RDS)
Oferă servicii automate comode puse la dispoziţie de postul FM cu RDS pe care 
l-aţi selectat.

Continuare
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 Sistemul de date radio (RDS)
În timp ce ascultaţi un post FM din lista de pos-
turi, apăsaţi  /  pentru a schimba postul.

Dacă sistemul nu găseşte niciun post în lista de 
posturi, apare un mesaj de confi rmare pentru 
actualizarea listei. Rotiţi  pentru a selecta Yes 
(da), apoi apăsaţi  pentru a actualiza lista.

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Ascultarea radioului AM/FM

 n Găsirea unui post RDS din lista de posturi
1. Apăsaţi  în timp ce ascultaţi un post FM.
2. Rotiţi  pentru a selecta postul, apoi apăsaţi .

 n Actualizare manuală
Actualizează în orice moment lista de posturi 

disponibile.
1. Apăsaţi  în timp ce ascultaţi un post FM.
2. Rotiţi  pentru a selecta Update list (Actualizare listă), apoi apăsaţi .

 n Funcţii RDS disponibile
Frecvenţă alternativă (AF):
Schimbă automat frecvenţa aceluiaşi program atunci când treceţi dintr-o regiune 
în alta.
Program regional (REG):
Păstrează aceeaşi frecvenţă a posturilor din regiune, chiar şi atunci când semnalul 
devine slab.
Program de ştiri (NEWS):
Caută automat programele de ştiri.
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 Sistemul de date radio (RDS)
Activarea şi dezactivarea funcţiei de 
frecvenţă alternativă (AF) activează, respectiv 
dezactivează RDS.

Apăsarea  comută funcţia între activat şi 
dezactivat.

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Ascultarea radioului AM/FM

 n Setarea funcţiei RDS
1. Când banda FM este selectată, apăsaţi butonul 

SETUP.
2. Rotiţi  pentru a selecta RDS settings (setări 

RDS) şi apăsaţi X.

3. Fiecare funcţie RDS este afi şată atunci când rotiţi 
.

4. Apăsaţi  pentru a selecta o funcţie.

Continuare
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 Sistemul de date radio (RDS)
TA
Când apăsaţi butonul TA, pe afi şaj apare indi-
catorul TA.

Dacă apăsaţi butonul SCAN în timp ce funcţia 
de aşteptare TA este activă, sistemul caută 
numai posturile TP.

Apăsarea butonului TA în timpul anunţului de-
spre trafi c nu anulează funcţia de aşteptare TA.

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Ascultarea radioului AM/FM

 n Butonul TA (anunţuri trafi c)
Funcţia de standby TA permite sistemului să intre în aşteptare pentru anunţurile 
despre trafi c, în orice mod. Ultimul post găsit trebuie să fi e un post RDS care 
poate emite anunţuri despre trafi c.

Pentru a activa funcţia: Apăsaţi butonul TA. Atunci când începe un anunţ despre 
trafi c pe ultimul post găsit, sistemul trece automat în modul FM. Pe afi şaj apare 
TA-INFO. După terminarea anunţului despre trafi c, sistemul revine la ultimul mod 
selectat.

Dacă doriţi să reveniţi la ultimul mod selectat în timpul anunţului despre trafi c, 
apăsaţi din nou butonul TA.

Pentru a anula funcţia: Apăsaţi butonul TA.
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▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Ascultarea radioului AM/FM

 n Funcţia de întrerupere pentru PTY (tip de program)/ştiri
Permite sistemului să întrerupă programul în orice moment pentru a difuza ştiri. 
Ultimul post găsit trebuie să fi e post codat NEWS PTY.

Pentru a activa funcţia: Selectaţi NEWS din RDS settings (Setări RDS) şi afi şaţi 
NEWS PTY înainte de a schimba în alte moduri. Când ultimul post găsit începe să 
emită ştiri, sistemul trece automat în modul FM.

 Setarea funcţiilor RDS p. 227

Sistemul revine la ultimul mod selectat dacă este schimbat pe un alt program sau 
pierde din intensitatea semnalului.

 n Alarma PTY
Codul PTY ALARM este utilizat pentru anunţuri de urgenţă, cum ar fi  dezastre 
naturale. Când este primit acest cod, pe afi şaj apare mesajul ALARM, iar sistemul 
întrerupe programul ascultat.

Ascultarea posturilor digitale (DAB)
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▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Ascultarea posturilor digitale (DAB)

Butonul  
• Apăsaţi pentru a căuta un ansamblu DAB
• Ţineţi apăsat pentru a căuta posturi cu 

semnalul cel mai puternic în ansamblul 
DAB cu semnal puternic. Este selectat pos-
tul cu semnalul cel mai puternic din acest 
ansamblu.

Butonul SCAN
Apăsaţi pentru a reda un fragment de 10 
secunde din fi ecare din posturile cele mai 
puternice din banda selectată. Pentru 
oprire, apăsaţi butonul din nou

Butonul FM/DAB
Apăsaţi pentru a selecta o bandă

Butoanele  /  (Seek/Skip) 
Apăsaţi pentru a sări la posturile de pe 
lista de posturi

Indicatorul DAB apare pe afi şaj 
atunci când este selectată banda 
DAB 

Butonul  (Power)
Apăsaţi pentru a porni şi opri 
sistemul audio.

Butoanele preconfi gurate (1-6)
Pentru a memora un post:
1. Căutaţi postul dorit.
2. Alegeţi un buton preconfi gurat şi 
ţineţi-l apăsat până auziţi un semnal 
sonor.

Pentru a asculta un post memorat, 
selectaţi o bandă, apoi apăsaţi 
butonul preconfi gurat.
Butonul selector
Rotiţi pentru a regla volumul. 
Când este selectat modul FM, 
apăsaţi şi rotiţi pentru a selecta 
un post.
Butonul SETUP
Apăsaţi pentru a afi şa meniurile
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 Ascultarea posturilor digitale (DAB)
Acest sistem nu suportă DAB+.

 Găsirea unui post DAB din lista de servicii sau lista de 
ansambluri
Dacă sistemul nu poate găsi un post, se afi şează 
un mesaj de confi rmare pentru actualizarea 
listei. Rotiţi  pentru a selecta Yes (da), apoi 
apăsaţi  pentru a actualiza lista.

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Ascultarea posturilor digitale (DAB)

 n Găsirea unui post DAB din lista de servicii sau lista de ansambluri
1. Apăsaţi  în timp ce selectaţi modul DAB.

2. Rotiţi  pentru a selecta postul, apoi apăsaţi .
▶Dacă aţi selectat Update list (actualizare listă), 

sistemul actualizează lista de posturi.

Continuare
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▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Ascultarea posturilor digitale (DAB)

 n Setarea funcţiilor DAB
1. Apăsaţi butonul SETUP când este selectat DAB.

2. Rotiţi  pentru a selecta DAB settings şi apăsaţi 
.

3. Funcţiile DAB sunt afi şate la fi ecare rotire a .
4. Apăsaţi  pentru a selecta o funcţie.

5. Rotiţi  pentru a selecta o setare, apoi apăsaţi 
.
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 Radio text
Pe afi şajul care indică textul radio apare indica-
torul TEXT.

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Ascultarea posturilor digitale (DAB)

 n Setări DAB
 n DAB-link

Caută automat acelaşi post din Ansambluri, apoi îl comută pe acesta.

 n FM-Link
Dacă sistemul găseşte acelaşi post pe o bandă FM, se comută automat pe această 
bandă.

 n Selectare bandă
Puteţi selecta anumite benzi. Aceasta reduce perioada necesară de actualizare a 
listelor şi de căutare a unui post.

 n Radio Text
1. Apăsaţi butonul SETUP când este selectat DAB.

2. Rotiţi  pentru a selecta Radio text şi apăsaţi .

Ascultarea unui CD
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▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Ascultarea unui CD

Sistemul dumneavoastră audio poate reda CD-uri de tip audio, CD-R şi CD-RW în 
format MP3 sau WMA. Când CD-ul este încărcat, apăsaţi butonul CD/AUX.

Butonul SCAN
Redă un fragment de 10 secunde din fi ecare 
piesă.
• Apăsaţi pentru a reda parţial toate piesele de pe 

CD (toate fi şierele din directorul curent, în format 
MP3 sau WMA).

• Apăsaţi de două ori pentru a reda parţial primul 
fi şier din fi ecare dintre directoarele principale (MP3 
sau WMA)

• Pentru a opri redarea parţială, ţineţi apăsat bu-
tonul.

Butonul  
Apăsaţi  pentru a sări la următorul director, 
şi  pentru a sări la începutul directorului prec-
edent în format MP3 sau WMA.

Butoanele  /  (Seek/Skip)
Apăsaţi  /  pentru a schimba piesele 
(fi şiere în format MP3 sau WMA).

Butonul  (Power)
Apăsaţi pentru a porni şi opri sistemul 
audio.

Fanta CD
Introduceţi un CD până la jumătate în 
fanta CD.

Butonul CD/AUX Apăsaţi pentru a 
asculta un CD.

Butonul  (CD Eject)
Păsaţi pentru a ejecta un CD.

Butonul selector
Rotiţi pentru a regla volumul. Apăsaţi 
şi rotiţi pentru a selecta o piesă, apoi 
apăsaţi pentru selectare.

Butonul SETUP Apăsaţi pentru a 
afi şa meniurile.
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 Ascultarea unui CD

NOTĂ
Nu folosiţi un CD cu etichetă adezivă. Eticheta 
poate provoca blocarea CD-ului în unitate.

Fişierele WMA protejate sistemul de admin-
istrare a drepturilor digitale (DRM) nu pot fi  
redate.
Sistemul audio afi şează mesajul Unsupported 
(nu poate fi  redat), apoi sare la următorul 
fi şier.

Informaţiile text apar pe afi şaj în următoarele 
condiţii:

• Când selectaţi un director, fi şier sau o piesă nouă.
• Când schimbaţi modul audio în CD.
• Când introduceţi un CD.

Dacă ejectaţi CD-ul, dar nu îl scoateţi din fantă, 
sistemul îl reîncarcă automat după câteva 
secunde.

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Ascultarea unui CD

 n Selectarea unui fi şier dintr-un director cu butonul selector (MP3/WMA)

1. Apăsaţi  pentru a afi şa lista directoarelor.

2. Rotiţi  pentru a selecta un director.

3. Apăsaţi  pentru a comuta afi şajul la lista de 
fi şiere din directorul respectiv.
4. Rotiţi  pentru a selecta un fi şier, apoi apăsaţi 

.

Selecţia directoarelor

Selecţia pieselor

Continuare
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 Selectarea unui mod de redare
Apăsaţi butonul  pentru a reveni la ecranul 
anterior, apoi apăsaţi butonul SETUP pentru a 
anula acest mod de setare.

Opţiuni în meniul Play Mode (mod de redare)
Normal play (Redare normală)
Repeat one track (Repetare o piesă): Repetă 
pista / fi şierele curente 
Repeat one folder (Repetare un director) (MP3/
WMA): Repetă toate fi şierele în directorul 
curent.
Random in folder (Redare aleatorie în director): 
Redă toate fi şierele din directorul curent în 
ordine aleatorie.
Random all (Redare aleatorie tot): Redă toate 
piesele / fi şierele în ordine aleatorie

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Ascultarea unui CD

 n Selectarea unui mod de redare
În timpul redării unei piese sau fi şier, puteţi selecta opţiunile de repetare, redare 
aleatorie sau parţială.

1. Apăsaţi butonul SETUP.

2. Rotiţi  pentru a selecta Play mode (mod de 
redare), apoi apăsaţi .

3. Rotiţi  pentru a selecta un mod, apoi apăsaţi 
.

 n Pentru a dezactiva un mod de redare
1. Apăsaţi butonul SETUP.
2. Rotiţi  pentru a selecta Play mode (mod de redare), apoi apăsaţi .
3. Rotiţi  pentru a selecta Normal play (redare normală), apoi apăsaţi .

Redarea de pe un iPod

Conectaţi iPod-ul la cablul adaptor USB folosind conectorul dock, apoi apăsaţi 

Opţiuni pen-
tru modul de 
redare
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▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Redarea de pe un iPod

butonul CD/AUX.
 Cablul adaptor USB* p. 219

 n Selectarea unui fi şier din meniul iPod

                      Pictogramă album

Butonul /
Apăsaţi  pentru a reveni la 
ecranul anterior.
Apăsaţi  pentru a memora 
selecţia.

Butoanele  /  (Seek/Skip)
Apăsaţi   sau  pentru a 
schimba piesele.

Indicatorul USB
Se aprinde la conectarea unui iPod.

Butonul  (Power)
Apăsaţi pentru a porni şi opri sistemul 
audio.

Butonul CD/AUX
Apăsaţi pentru a selecta iPod (dacă 
este conectat).
Butonul selector
Rotiţi pentru a regla volumul. Apăsaţi 
şi rotiţi pentru a selecta o piesă, apoi 
apăsaţi pentru selectare.

Butonul SETUP
Apăsaţi pentru a afi şa meniurile.

Continuare
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 Redarea unui iPod

Funcţiile disponibile variază în funcţie de 
modele sau versiuni. Unele funcţii pot să nu fi e 
disponibile la sistemul audio al autovehiculului.

În cazul apariţiei unei erori, pe ecranul interac-
tiv multiplu se afi şează un mesaj de eroare.

 iPod / Stick de memorie USB p. 246

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Redarea de pe un iPod

1. Apăsaţi  pentru a afi şa meniul iPod

2. Rotiţi  pentru a selecta un meniu.

3. Apăsaţi  pentru a afi şa piesele din acest meniu.
4. Rotiţi  pentru a selecta o piesă, apoi apăsaţi .

 n Selectarea unui mod de redare

meniul iPod
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 Selectarea unui mod de redare

Opţiuni în meniul Play Mode (mod de redare)
Normal play (Redare normală)
Shuffl e off (oprire redare aleatorie): Opreşte 
modul de redare aleatorie
Shuffl e (redare aleatorie): Redă toate fi şierele 
disponibile dintr-o listă selectată (liste de piese, 
artişti, albume, cântece, genuri sau compozi-
tori), în ordine aleatorie.
Shuffl e albums (redare aleatorie albume): 
Redă toate albumele disponibile dintr-o 
listă selectată (liste de piese, artişti, albume, 
cântece, genuri sau compozitori), în ordine 
aleatorie.
Repeat off (Dezactivare repetare): Dezactivează 
modul de repetare
Repeat one track (Repetare o piesă): Repetă 
piesa curentă

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Redarea de pe un iPod

În timpul ascultării unui fi şier puteţi selecta modurile repetare şi redare aleatorie.

1. Apăsaţi butonul SETUP.

2. Rotiţi  pentru a selecta Play mode (mod de 
redare), apoi apăsaţi .
3. Rotiţi  pentru a selecta un mod, apoi apăsaţi 

.

 n Pentru a dezactiva un mod de redare
1. Apăsaţi butonul SETUP

2. Rotiţi  pentru a selecta Play mode (mod de redare), apoi apăsaţi .
3. Rotiţi  pentru a selecta Normal play (redare normală), apoi apăsaţi .

Redarea unui stick de memorie USB
Sistemul dumneavoastră audio poate citi şi reda fi şiere audio de pe un stick de 
memorie USB în format MP3, WMA sau AAC*1.
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▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Redarea de pe un stick de memorie USB

Conectaţi stick-ul de memorie USB la cablul adaptor USB, apoi apăsaţi butonul 
CD/AUX.

 Cablul adaptor USB* p. 219
*1: Pe această unitate pot fi  redate numai fi şierele în format AAC înregistrate cu iTunes.

Butonul 
Apăsaţi  pentru a sări la următorul 
director, şi  pentru a sări la începutul 
directorului precedent.

Butonul SCAN
Redă un fragment de 10 secunde din 
fi ecare piesă.
• Apăsaţi pentru a reda parţial toate 

fi şierele din directorul curent.
• Apăsaţi de două ori pentru a reda 

parţial primul fi şier din fi ecare dintre 
directoarele principale

• Pentru a opri redarea parţială, ţineţi 
apăsat butonul.

Butoanele  / (Seek/Skip)
Apăsaţi   sau  pentru a schimba 
fi şierele.

Indicatorul USB
Se aprinde la conectarea unui stick de 
memorie USB

Butonul  (Power)
Apăsaţi pentru a porni şi opri sistemul 
audio.

Butonul CD/AUX
Apăsaţi pentru a selecta stick-ul de 
memorie USB (dacă este conectat)

Butonul selector
Rotiţi pentru a regla volumul. Apăsaţi 
şi rotiţi pentru a selecta un fi şier, apoi 
apăsaţi pentru selectare.

Butonul SETUP
Apăsaţi pentru a afi şa meniurile.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Redarea unui stick de memorie USB
Utilizaţi stickurile de memorie recomandate.

 Informaţii generale despre sistemul audio 
p. 247

Fişierele în format WMA care sunt protejate 
prin sistemul de administrare a drepturilor 
digitale (DRM) nu pot fi  redate.
Sistemul audio afi şează mesajul Unplayable fi le 
şi trece la fi şierul următor.

În cazul apariţiei unei erori, pe ecranul interac-
tiv multiplu se afi şează un mesaj de eroare.

 iPod / Stick-ul de memorie USB p. 246

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Redarea de pe un stick de memorie USB

 n Selectarea unui fi şier dintr-un director cu butonul selector

1. Apăsaţi  pentru a deschide o listă cu directoare.

2. Rotiţi  pentru a selecta un director.

3. Apăsaţi  pentru a deschide lista fi şierelor din 
directorul respectiv.
4. Rotiţi  pentru a selecta un fi şier, apoi apăsaţi 

.

Continuare

selecţie director

selecţie fi șier
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 Selectarea unui mod de redare

Opţiuni în meniul Play Mode (mod de redare)
Normal play (Redare normală)
Repeat one track (Repetare o piesă): Repetă 
piesa / fi şierele curente
Repeat one folder (Repetare un director) (MP3/
WMA): Repetă toate fi şierele în directorul 
curent.
Random in folder (Redare aleatorie în director): 
Redă toate fi şierele din directorul curent în 
ordine aleatorie.
Random all (Redare aleatorie tot): Redă toate 
piesele / fi şierele în ordine aleatorie.

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Redarea unui stick de memorie USB

 n Selectarea unui mod de redare
În timpul ascultării unui fi şier puteţi selecta modurile repetare şi redare aleatorie.

Play mode items – Opţiuni în modul Play
1. Apăsaţi butonul SETUP.

2. Rotiţi  pentru a selecta Play mode (mod de 
redare), apoi apăsaţi .

3. Rotiţi  pentru a selecta un mod, apoi apăsaţi 
.

 n Pentru a dezactiva un mod de redare
1. Apăsaţi butonul SETUP
2. Rotiţi  pentru a selecta Play mode (mod de redare), apoi apăsaţi .
3. Rotiţi  pentru a selecta Normal play (redare normală), apoi apăsaţi .

Modele cu sistem hands-free pentru telefon

Redarea Bluetooth® Audio
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 Redarea Bluetooth® Audio
Nu toate telefoanele Bluetooth® având capaci-
tatea de transmisie audio sunt compatibile 
cu acest sistem. Consultaţi lista cu telefoane 
acceptate la:
• Europa:

http://www.hondahandsfree.com/.

În unele ţări, efectuarea anumitor operaţiuni 
la telefonul mobil în timpul condusului poate 
fi  ilegală.

Dacă la sistemul HFT sunt conectate mai multe 
telefoane, sistemul va începe să redea sunetul 
cu o anumită întârziere.

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Redarea Bluetooth® Audio

Sistemul dumneavoastră audio permite redarea de muzică de pe un telefon com-
patibil Bluetooth®.
Această funcţie este disponibilă când telefonul este înregistrat şi conectat la siste-
mul cu hands-free pentru telefon (HFT).

 Setarea telefonului p. 256

Butonul (Power)
Apăsaţi pentru a porni 
şi opri sistemul audio.

Butoanele  / (Seek/Skip)
Apăsaţi  sau  pentru a 
schimba fi şierele.

Indicatorul Bluetooth®

Se aprinde când tele-
fonul dumneavoastră 
este conectat la HFT.

Butonul selector
Rotiţi pentru a regla 
volumul. Apăsaţi 
pentru a afi şa numele 
dispozitivului.

Butonul AUX
Apăsaţi pentru a 
selecta Bluetooth® 
Audio

Butonul SETUP 
Apăsaţi pentru a 
afi şa meniurile.

Continuare



244

D
o

tări

 Redarea fi şierelor audio Bluetooth®

Pentru a reda fi şiere audio, poate fi  necesar 
să vă utilizaţi telefonul. Într-un astfel de caz, 
respectaţi instrucţiunile producătorului aces-
tuia.

Funcţia de pauză poate să nu fi e disponibilă la 
unele telefoane.

Dacă la priza de intrare auxiliară este conectat 
un dispozitiv audio, poate fi  necesar să apăsaţi 
butonul CD/AUX repetat pentru a selecta siste-
mul Bluetooth® audio.

Transferul la un alt mod întrerupe redarea de 
muzică de pe telefonul dumneavoastră.

 Comutarea la HFT

Dacă primiţi un apel în timp ce Bluetooth® Au-
dio este în modul pauză, redarea va fi  reluată 
după încheierea apelului.

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ Redarea Bluetooth® Audio

 n Redarea fi şierelor audio Bluetooth®
1. Asiguraţi-vă că telefonul este înregistrat şi conectat la HFT.
2. Apăsaţi butonul CD/AUX.

Dacă telefonul nu este recunoscut, poate fi  deja 
conectat un alt telefon compatibil HFT care nu 
este compatibil cu Bluetooth® Audio.

 n Pentru a întrerupe sau relua redarea 
unui fi şier
1. Apăsaţi butonul SETUP.

2. Rotiţi  pentru a selecta Resume / Pause (Reluare / Pauză), apoi apăsaţi .
De fi ecare dată când apăsaţi , setarea se schimbă între Pauză şi Reluare.

 n Comutarea la HFT
Apăsaţi butonul  (răspuns) de pe volan pentru a prelua un apel atunci când 
este redat sunetul de la o sursă Bluetooth®.

 Sistemul hands-free pentru telefon* p. 250

Apăsaţi butonul  (încheiere / înapoi) de pe 
volan pentru a încheia apelul şi a reveni la Blue-
tooth® Audio.

CD-Player

În cazul unei erori a discului, pot fi  afi şate următoarele mesaje de eroare.

Buton

Buton

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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Mesaj de eroare Cauză Soluţie

Heat Error Temperatură înaltă • Opriţi sistemul audio şi permiteţi playerului să se răcească până când mesajul de eroare 
dispare.

Unsupported
Formatul piesei / 
fi şierului nu este recu-
noscut

• Se va sări peste piesa curentă şi se va reda automat următoarea piesă / următorul fi şier cu 
format recunoscut

Bad Disc
Please check
owners 
manual.
Push eject

Eroare mecanică
• Apăsaţi butonul  (eject) şi scoateţi discul. Verifi caţi dacă mesajul de eroare a fost şters. 
• Verifi caţi dacă discul este deteriorat sau deformat şi reintroduceţi-l.

 Protejarea CD-urilor p. 248
• Dacă mesajul de eroare reapare, apăsaţi butonul  şi scoateţi discul.
• Introduceţi un alt disc. Dacă discul nou este redat, primul disc are o eroare.
• Dacă mesajul de eroare reapare sau discul nu poate fi  scos, contactaţi reprezentanţa.
Nu încercaţi să forţaţi discul din player.

Mecha Error

Bad Disk
Please check owners 
manual.

Eroare servomecanism

Check Disk Eroare disc
Verifi caţi dacă discul este deteriorat sau deformat.

 Protejarea CD-urilor p. 248

iPod / Stick USB

În cazul unei erori apărute în timpul redării unui iPod sau a unui stick USB, pot fi  

Mesaje de eroare audio*

*Nu este disponibil pentru toate modelele



246

D
o

tări

afi şate următoarele mesaje de eroare. Dacă nu puteţi şterge mesajul de eroare, 
contactaţi o reprezentanţă.

Mesaj de eroare Soluţie

USB Error Apare atunci când există o problemă cu unitatea USB. Verifi caţi dacă dispozitivul este 
compatibil cu unitatea USB.

Bad USB Device
Please check owners manual.

Apare în cazul conectării unui dispozitiv incompatibil. Deconectaţi dispozitivul. Apoi 
opriţi sistemul audio şi porniţi-l din nou. Nu reconectaţi dispozitivul care a cauzat eroar-
ea.

No song Apare atunci când dispozitivul iPod este gol. Verifi caţi dacă pe dispozitiv sunt prezente 
fi şiere compatibile.

Unsupported Ver
Apare în cazul în care se conectează un iPod fără suport. În cazul în care acest mesaj 
apare atunci când este conectat un iPod cu suport, actualizaţi software-ul dispozitivului 
iPod la o versiune mai nouă.

Retry connection Apare în cazul în care sistemul nu recunoaşte dispozitivul iPod. Reconectaţi dispozitivul 
iPod.

Unplayable File Apare în cazul în care fi şierele de pe stick-ul USB sunt DRM sau în alt format fără suport. 
Acest mesaj de eroare apare timp de 3 secunde, apoi se redă următoarea melodie.

No Data Apare atunci când stick-ul de memorie USB este gol sau când pe acesta nu există fi şiere 
MP3, WMA sau AAC. Verifi caţi dacă pe dispozitiv sunt stocate fi şiere compatibile.

Unsupported Apare în cazul în care se conectează un dispozitiv fără suport. În cazul în care acest mesaj 
apare atunci când este conectat un dispozitiv cu suport, reconectaţi dispozitivul.

▶▶Funcţiile de bază ale sistemului audio▶ iPod / Stick USB
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 CD-uri recomandate
Discurile duale nu pot fi  redate pe această uni-
tate. De asemenea, nu pot fi  redate nici unele 
discuri CD-R sau CD-RW înregistrate în anumite 
condiţii.

CD-uri recomandate

• Folosiţi numai discuri CD-R sau CD-RW de înaltă calitate, adecvate pentru utilizare 
audio.

• Folosiţi numai discuri CD-R sau CD-RW a căror sesiune de înregistrare este închisă.
• Redaţi numai CD-uri cu formă rotundă standard.

 n CD-uri cu fi şiere MP3 sau WMA
• Unele fi şiere conţinând software pot să nu permită redarea audio sau afi şare de text.
• Unele versiuni ale formatelor MP3 sau WMA pot să nu fi e acceptate.

Informaţii generale privind sistemul audio

Ambalajele CD-urilor trebuie să conţină una din următoarele mărci.

Continuare
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 Protejarea CD-urilor

NOTĂ
Nu introduceţi un CD deteriorat. Acesta se 
poate bloca şi deteriora unitatea audio.

▶▶Informaţii generale privind sistemul audio▶ CD-uri recomandate

 n Protejarea CD-urilor
Respectaţi următoarele precauţii pentru manipularea şi păstrarea CD-urilor:
• Păstraţi CD-ul în carcasa proprie atunci când nu este folosit.
• Ştergeţi CD-urile cu o cârpă moale şi curată, radial, dinspre mijloc spre marginea 

exterioară.
• Prindeţi discul de margini. Nu atingeţi niciodată suprafeţele.
• Nu introduceţi niciodată corpuri străine în CD-player.
• Păstraţi discurile ferite de acţiunea directă a razelor solare sau de căldură excesivă.
• Nu aplicaţi pe CD inele de stabilizare sau etichete.
• Evitaţi urmele de degete, lichidele şi scrierea cu marcatoare pe CD-uri.

Exemple:
• CD-uri cu deformări, cu etichete şi 
discuri foarte groase

Cu deformări   Cu etichetă  Cu imprimări

    Sigilate    Cu inel de plastic

• CD-uri deteriorate • CD-uri de slabă calitate

Ciobite / crăpate   Îndoite       Cu margini 
                                             neregulate
• CD-uri mici

CD de 8 cm (3 inci)
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 Compatibilitatea variantelor iPod
Acest sistem ar putea să nu funcţioneze cu 
toate versiunile software ale acestor dispozi-
tive.

 Stick-uri de memorie USB
Fişierele de pe stick-ul de memorie USB sunt 
redate în ordinea în care sunt stocate. Această 
ordine poate fi  diferită de cea afi şată pe PC sau 
în dispozitiv.

▶▶Informaţii generale privind sistemul audio▶ iPod, iPhone şi stick-uri de memorie USB compatibile

iPod, iPhone şi stick-uri de memorie USB compatibile

 n Compatibilitatea modelelor iPod şi iPhone

Model

iPod (generaţia a cincea)

iPod classic 80 GB/160 GB (lansat în 2007)

iPod classic 120 GB (lansat în 2008)

iPod classic 160 GB (lansat în 2009)

iPod nano (lansat în 2011)

iPod touch (lansat în 2010)

iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4

 n Stick-uri de memorie USB
• Recomandăm folosirea unui stick de memorie USB cu o capacitate de 256 MB sau 

superior.
• Unele playere digitale audio pot să nu fi e compatibile.
• Unele stick-uri de memorie USB (de exemplu, cele protejate) pot să nu funcţioneze.
• Unele fi şiere conţinând software pot să nu permită redarea audio sau afi şare de text.
• Unele versiuni ale formatelor MP3, WMA sau AAC pot să nu fi e acceptate.
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▶▶xxx▶

 Sistemul hands-free pentru telefon*
Pentru a utiliza HFT, aveţi nevoie de un telefon 
mobil compatibil cu standardul Bluetooth. Pen-
tru lista de telefoane compatibile, proceduri de 
înregistrare şi funcţii speciale:

• Europa: Vizitaţi
http://www.hondahandsfree.com/.

Sugestii pentru comanda vocală
• Direcţionaţi grilele de aerisire la distanţă de 

plafon şi închideţi geamurile, deoarece zgomotul 
acestora poate interfera cu microfonul.

• Apăsaţi scurt butonul  (Vorbire) atunci când 
doriţi să apelaţi un număr folosind o etichetă 
vocală memorată. Vorbiţi clar şi cu voce normală 
după semnalul sonor.

• Dacă microfonul recepţionează voci altele decât 
a dumneavoastră, comanda poate fi  interpretată 
greşit.

• Pentru a modifi ca volumul, folosiţi butonul de 
volum al sistemului audio sau telecomanda de pe 
volan.

Modele cu sistem de navigaţie
Pentru a opera sistemul HFT (hands-free pentru telefon) la modelele cu sistem de 
navigaţie, consultaţi manualul sistemului de navigaţie.
Modele fără sistem de navigaţie
Sistemul HFT (hands-free pentru telefon) vă permite să efectuaţi şi să primiţi ape-
luri telefonice folosind sistemul audio al autovehiculului, fără a atinge telefonul 
mobil.

Utilizarea HFT

 n Butoanele HFT

Butonul  (preluare apel): Apăsaţi pentru a merge direct la ecranul Phone (telefon) sau 
pentru a prelua un apel.
Butonul  (închidere / revenire): Apăsaţi pentru a încheia o convorbire, a reveni la 
comanda anterioară sau anula o comandă.
Butonul  (vorbire): Apăsaţi pentru o comandă vocală sau pentru a răspunde la un 
apel.
Butonul TEL: Apăsaţi pentru a merge direct la ecranul Phone.
Butonul selector: Rotiţi  pentru a selecta o opţiune de pe ecran, apoi apăsaţi .

Sistemul hands-free pentru telefon*

Butonul 
selector

Butonul 
telefon

Microfon

Butonul de vorbire
Buton de închidere / revenire

Buton pre-
luare apel

Volum descrescător

Volum crescător

Butonul Source

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Sistemul hands-free pentru telefon*
Tehnologia fără fi r Bluetooth®

Marca şi logo-urile Bluetooth® sunt mărci înreg-
istrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi folosirea 
acestora de către Honda Motor Co., Ltd se face sub 
licenţă. Alte mărci comerciale şi denumiri comer-
ciale sunt cele ale proprietarilor lor.

Limitări HFT
Un apel primit prin HFT va întrerupe sistemul audio 
din redare. Redarea va fi  reluată în momentul 
încheierii convorbirii.

Modele europene
Pentru informaţii privind DoC (Declaraţia de Con-
formitate)
Johnson Controls Automotive declară prin prezenta 
faptul că acest Sistem hands-free pentru telefon 
este conform cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte 
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. 
www.jciblueconnect.com/faq/EU_DoC.pdf

Alte modele decât cele pentru UE
Pentru informaţii suplimentare privind conformi-
tatea, vizitaţi www.jciblueconnect.com/faq

 Afi şarea statutului HFT
Informaţiile care apar pe afi şajul interactiv multiplu 
variază în funcţie de modulul de telefon.

Puteţi schimba limba de utilizare a sistemului din 
engleză în altă limbă disponibilă.

 Funcţii personalizate p. 127

▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Afi şarea statutului HFT

 n � Afi şarea statutului HFT
Afi şajul interactiv multiplu vă informează atunci 
când sunteţi apelat.

Numele apelantului

Modul HFT
Nivelul bateriei

Intensitatea semnalului
Statutul Roam

Indicatorul Bluetooth
Se aprinde când telefonul este 
conectat la HFT.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 meniuri HFT
Pentru a utiliza HFT, trebuie mai întâi să 
înregistraţi în sistem telefonul dumneavoastră 
mobil cu Bluetooth, în timp ce autovehiculul 
este parcat.

▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

Meniuri HFT

Pentru a utiliza HFT, contactul de pornire trebuie să fi e în poziţia ACCESSORY   
sau ON *1.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

*2: Apare numai atunci când la HFT este conectat un telefon.

TEL sau 

 Telefon

                         Apel. rapidă*2   – Afi şează numerele memorate pentru apelare rapidă 
                                                   (max. 15 pentru fi ecare telefon înregistrat).

                        Istoric apeluri*2                   Nr. apelate        – Afi şează ultimele 20 de numere 
                                                                                             formate

                                                                  Apeluri primite  – Afi şează ultimele 20 de apeluri primite

                                                                   Apeluri ratate   – Afi şează ultimele 20 de apeluri ratate

                            Agendă*2          – Afi şează agenda telefonului înregistrat.

                           Formare*2         – Introduceţi numărul de telefon pe care doriţi să îl formaţi.
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▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

Reapelare*1    – Reapelează ultimul număr format din istoricul telefonului.

Setare tel.                             Conectare                         Adaugă telefon nou   – Înregistrează un telefon în sistem.

                                                                                        Conectare telefon    – Conectează un telefon în sistem.

                                                                                      Deconectare telefon  – deconectează un telefon înregistrat de la sistem.

                                                                                         Ştergere telefon     – Şterge un telefon înregistrat anterior.

                                                                                          Cod înregistrare    – Creează un cod pentru un telefon înregistrat

*1: Apare numai atunci când la HFT este conectat un telefon.
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▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

Apelare rapidă*1                              Agendă              – Selectează un număr de telefon din agendă 
                                                                                   pentru memorare în lista de reapelare rapidă

                                                   Istoric apeluri       – Selectează un număr de telefon din istoricul 
                                                                                   apelurilor pentru memorare în lista de reapelare 
                                                                                   rapidă

                                                      Nr. telefon         – Introduce un număr de telefon pentru memorare în 
                                                                                   lista de reapelare rapidă

                                                Modifi care număr    – Schimbă un număr memorat anterior în lista de 
                                                                                   apelare rapidă

                                                Ştergere număr       – Şterge un număr memorat anterior în lista de 
                                                                                   apelare rapidă

                                             Mem. etichetă voce    – Creează o etichetă de voce pentru un număr 
                                                                                   din lista de apelare rapidă

                                            Schimb. etichetă voce    – Modifi că o etichetă de voce pentru un număr 
                                                                                  din lista de apelare rapidă

                                             Ştergere etichetă voce  – Şterge o etichetă de voce pentru un număr 
                                                                                   din lista de apelare rapidă

*1: Apare numai atunci când la HFT este conectat un telefon.

Adăugare nr. nou

Lista existentă
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▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 Auto transfer  – Setează transferarea automată a apelurilor de pe telefonul dvs. 
     către HFT atunci când intraţi în autovehicul.

 Info apelant     Prioritate nume           – Prioritizează numele apelantului ca info apelant.

      Prioritate număr          – Prioritizează numărul apelantului ca info apelant.

 Parolă*1                            – Creează un PIN de securitate pentru un telefon înregistrat.

 Ştergere din sistem  – Şterge din sistem toate telefoanele înregistrate, intrările 
     din agendă şi codurile de securitate.

*1: Apare numai atunci când la HFT este conectat un telefon. Continuare
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 Setarea telefonului
Înainte de a primi şi efectua apeluri hands-free, 
telefonul dumneavoastră compatibil Bluetooth 
trebuie să fi e înregistrat în HFT.

Sugestii de înregistrare a telefonului:
• Nu puteţi înregistra telefonul în timp ce autove-

hiculul este în mişcare.
• Pot fi  înregistrate până la şase telefoane.
• Bateria telefonului dumneavoastră se poate 

descărca mai repede atunci când acesta este 
înregistrat în HFT.

• Dacă telefonul dumneavoastră nu poate fi  înreg-
istrat sau nu este găsit de sistem în trei minute, 
sistemul se dezactivează şi revine în modul de 
aşteptare.

După ce aţi înregistrat un telefon, acesta este 
afi şat pe ecran împreună cu una sau două pic-
tograme în partea dreaptă.
Aceste pictograme indică următoarele:

: Telefonul poate fi  utilizat cu HFT.
: Telefonul este compatibil cu Bluetooth® 

Audio.

▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Setarea telefonului
 n Înregistrarea unui telefon mobil (atunci când nu există niciun telefon 
înregistrat în sistem)

1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Yes (da), apoi apăsaţi 

.
3. Asiguraţi-vă că telefonul dumneavoastră este 

în modul vizibil sau în modul de căutare, apoi 
apăsaţi .
▶ HFT caută automat un dispozitiv Bluetooth

4. Când telefonul dumneavoastră apare pe listă, 
selectaţi-l apăsând .
▶ Dacă telefonul dumneavoastră nu apare, 

selectaţi Phone not found (Telefonul nu a fost 
găsit?) şi căutaţi dispozitivul Bluetooth folosind 
telefonul dumneavoastră. În telefon, selectaţi 
conexiunea Honda HFT.

5. HFT vă dă un cod din patru cifre pe care să îl 
introduceţi în telefonul dumneavoastră. 

 Când telefonul vă solicită, introduceţi codul de 
înregistrare din patru cifre.

6. Dacă înregistrarea este efectuată cu succes, pe 
ecran se afi şează o notifi care.
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▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Înregistrarea unui telefon mobil (telefonul a fost deja înregistrat în sistem)
1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Phone setup (setarea 

telefonului), apoi apăsaţi .
▶ dacă apare un mesaj prin care vi se cere să 

conectaţi un telefon, selectaţi No şi continuaţi 
cu punctul 2.

3. Rotiţi  pentru a selecta Connection (conex-
iune), apoi apăsaţi .

4. Rotiţi  pentru a selecta Add a new phone 
(adăugare telefon nou), apoi apăsaţi .
▶ Ecranul se modifi că în Select location.

5. Rotiţi  pentru a selecta Empty (neocupat), apoi 
apăsaţi .

Continuare
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▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

6. Asiguraţi-vă că telefonul dumneavoastră este în 
modul de căutare sau de vizibilitate, apoi apăsaţi 

.
▶ HFT caută automat un dispozitiv Bluetooth.

7. Când telefonul dumneavoastră apare pe listă, 
selectaţi-l apăsând .
▶ Dacă telefonul dumneavoastră nu apare, 

selectaţi Phone not found? (Telefonul nu a fost 
găsit?) şi căutaţi dispozitivul Bluetooth folosind 
telefonul dumneavoastră. În telefon, selectaţi 
conexiunea Honda HFT.

8. HFT vă dă un cod din patru cifre pe care să îl 
introduceţi în telefonul dumneavoastră.

Când telefonul vă solicită, introduceţi codul de 
înregistrare din patru cifre.

9. Dacă înregistrarea este efectuată cu succes, pe 
ecran se afi şează o notifi care.
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 Modifi carea codului de înregistrare
Înainte de a fi  modifi cat, codul de înregistrare 
implicit este 0000.
Pentru a crea propriul cod, selectaţi Fixed (fi x) 
şi ştergeţi codul curent, apoi introduceţi un cod 
nou.

Pentru a genera un cod aleatoriu de fi ecare 
dată când înregistraţi un telefon, selectaţi 
Random.

▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Modifi carea codului de înregistrare
1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
▶ Rotiţi  pentru a selecta Phone setup (setarea 

telefonului), apoi apăsaţi .

2. Rotiţi  pentru a selecta Connection (conex-
iune), apoi apăsaţi .

3. Rotiţi  pentru a selecta Pairing code (cod de 
înregistrare), apoi apăsaţi .

4. Rotiţi  pentru a selecta Fixed sau Random (fi x 
sau aleatoriu), apoi apăsaţi .

Continuare
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▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Ştergerea unui telefon înregistrat

1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Phone setup (setarea 

telefonului), apoi apăsaţi .
▶ Repetaţi procedura pentru a selecta Con-

nection (Conexiune), apoi Delete a phone 
(ştergere telefon).

3. Rotiţi  pentru a selecta telefonul pe care doriţi 
să îl ştergeţi, apoi apăsaţi .

4. Veţi primi un mesaj de confi rmare pe ecran. 
Rotiţi  pentru a selecta Yes (da), apoi apăsaţi 

.
▶ Dacă ştergerea este efectuată cu succes, pe 

ecran se afi şează o notifi care.
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 Crearea unui PIN de securitate
Dacă telefonul este deja protejat cu un PIN, 
trebuie să introduceţi PIN-ul curent înainte de 
a-l şterge sau crea un PIN nou.

▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Crearea unui PIN de securitate
Puteţi proteja fi ecare din cele şase telefoane mobile cu un PIN de securitate.

1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Phone setup (setarea 

telefonului), apoi apăsaţi .
▶ Repetaţi procedura pentru a selecta Passcode.

3. Selectaţi un telefon căruia doriţi să îi adăugaţi un 
PIN de securitate.
▶ Rotiţi  pentru a selecta un telefon căruia 

doriţi să îi adăugaţi un PIN de securitate, apoi 
apăsaţi .

4. Veţi primi un mesaj de confi rmare pe ecran.
▶ Rotiţi  pentru a selecta Yes (da), apoi apăsaţi 

.

5. Introduceţi un cod nou din patru cifre.
▶ Rotiţi  pentru selectare, apoi apăsaţi . 

Apăsaţi  pentru ştergere. Apăsaţi  pentru 
a introduce PIN-ul de securitate.

6. Reintroduceţi numărul din patru cifre.
▶ Afi şajul revine la ecranul de la punctul 2.

Continuare
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 Informaţii apelant
Modul Name priority: dacă este salvat în 
agendă, se afi şează numele apelantului.
Modul Number priority: se afi şează numărul de 
telefon al apelantului.

▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Transferul automat
Dacă intraţi în autovehicul în timp ce vorbiţi la telefon, apelul poate fi  transferat 
automat la HFT.

1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Phone setup (setarea 

telefonului), apoi apăsaţi .
▶ Repetaţi procedura pentru a selecta Auto 

transfer.
3. Rotiţi  pentru a selecta On (activ), apoi apăsaţi 

.
4. Dacă transferul este efectuat cu succes, pe ecran 

se afi şează o notifi care.

 n Informaţii apelant
Puteţi selecta opţiunea de afi şare a informaţiilor despre apelant în momentul în 
care primiţi un apel.

1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Phone setup (setarea 

telefonului), apoi apăsaţi .
▶ Repetaţi procedura pentru a selecta Caller ID 

info (informaţii apelant).
3. Rotiţi  pentru a selecta modul dorit, apoi 

apăsaţi .
4. Dacă modifi carea este efectuată cu succes, pe 

ecran se afi şează o notifi care.



263

D
o

tări
▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Ştergerea din sistem
Şterge codurile de securitate, telefoanele înregistrate, toate etichetele vocale 
memorate, toate locaţiile de apelare rapidă şi toate datele din agendă importate.

1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Phone setup (setarea 

telefonului), apoi apăsaţi .
▶ Repetaţi procedura pentru a selecta System 

clear (ştergere din sistem).
3. Rotiţi  pentru a selecta Yes (da), apoi apăsaţi 

.

4. Veţi primi o notifi care pe ecran. Rotiţi  pentru 
a selecta Yes (da), apoi apăsaţi .

5. Veţi primi un mesaj de confi rmare pe ecran. 
Apăsaţi  pentru fi nalizare.

Continuare
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 Importul automat al agendei telefonice şi a istoricului 
apelurilor din telefonul celular
Atunci când selectaţi o persoană din agenda 
telefonului celular, puteţi vizualiza până la trei 
pictograme pentru categorii. 

Dacă pentru un nume sunt memorate patru 
sau mai multe numere, în locul pictogramelor 
pentru categorii este afi şat simbolul  

În cazul anumitor telefoane, importarea picto-
gramelor de categorii în HFT nu este posibilă.

Agenda telefonică este actualizată după fi ecare 
conexiune. Istoricul apelurilor este actualizat 
după fi ecare conexiune sau apel.

▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Importul automat al agendei telefonice şi al istoricului apelurilor din telefonul celular
Atunci când telefonul dumneavoastră este înregistrat, conţinutul agendei tel-
efonice şi a istoricului apelurilor este automat importat în HFT.

Preferat

Acasă

Mobil

Lucru

Pager

Fax

Auto

Mesaj

Altele

Voce
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▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 Apelare rapidă
Puteţi folosi butonul audio preconfi gurat pen-
tru a memora un număr pentru apelare rapidă 
în timpul unui apel.
1. În timpul unui apel, ţineţi apăsat butonul audio 

preconfi gurat dorit.
2. Informaţiile de contact ale apelului activ vor fi  

memorate pentru poziţia corespunzătoare de 
apelare rapidă.

 n Apelare rapidă
În fi ecare telefon pot fi  memorate 15 numere pentru apelare rapidă.

Pentru a stoca un număr în lista pentru apelare 
rapidă:
1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Phone setup (setarea 

telefonului), apoi apăsaţi .
▶ Repetaţi procedura pentru a selecta Speed 

dial (apelare rapidă), apoi apăsaţi Add new 
(adăugare număr nou).

3. Rotiţi  pentru a selecta o metodă de intro-
ducere a numărului de telefon, apoi apăsaţi .

 Din agenda telefonică (Phonebook):
▶ selectaţi un număr din agenda importată a 

telefonului mobil conectat.
Din istoricul apelurilor (Call history):
▶ selectaţi un număr din istoricul apelurilor.

După număr de telefon (Phone number):
▶ ntroduceţi numărul manual.

4. După ce numărul pentru apelare rapidă a fost 
memorat, vi se solicită să înregistraţi o etichetă 
vocală pentru număr. Rotiţi  pentru a selecta 
Yes (da) sau No (nu), apoi apăsaţi .

5. Folosind butonul , urmaţi instrucţiunile pentru 
a înregistra numele alocat numărului pentru 
apelare rapidă.

Continuare
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 Apelare rapidă
Evitaţi utilizarea unor etichete vocale duble.
Evitaţi utilizarea cuvântului „acasă” ca etichetă 
vocală.
HFT recunoaşte cu o mai mare uşurinţă numele 
lungi. De exemplu, folosiţi „Ion Popescu” în loc 
de „Ion”.

▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Adăugarea unei etichete vocale la un număr pentru apelare rapidă memorat.
1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Phone setup (se-
tarea telefonului), apoi apăsaţi .
▶ Repetaţi procedura pentru a selecta Speed dial 

(apelare rapidă).
3. Selectaţi un număr pentru apelare rapidă 
existent.
4. Rotiţi  pentru a selecta Store voice tag 
(memorare etichetă vocală), apoi apăsaţi .
5. Folosind butonul , urmaţi instrucţiunile 
pentru a fi naliza înregistrarea etichetei vocale.
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▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Ştergerea unei etichete vocale
1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Phone setup (setarea 

telefonului), apoi apăsaţi .
▶ Repetaţi procedura pentru a selecta Speed dial 

(apelare rapidă).
3. Selectaţi un număr pentru apelare rapidă exist-

ent.
4. Rotiţi  pentru a selecta Delete voice tag 

(ştergere etichetă vocală), apoi apăsaţi .
▶ Veţi primi un mesaj de confi rmare pe ecran. 

Rotiţi  pentru a selecta Yes (da), apoi apăsaţi 
.

 n Ştergerea unei poziţii de apelare rapidă
1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Phone setup (setarea 

telefonului), apoi apăsaţi .
▶Repetaţi procedura pentru a selecta Speed dial 

(apelare rapidă).
3. Selectaţi un număr pentru apelare rapidă exist-

ent.
4. Rotiţi  pentru a selecta Delete speed dial 

(ştergere număr apelare rapidă), apoi apăsaţi .
▶ Veţi primi un mesaj de confi rmare pe ecran. 

Rotiţi  pentru a selecta Yes (da), apoi apăsaţi 
.

Continuare
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 Iniţierea unui apel
Distanţa maximă între telefonul 
dumneavoastră şi autoturism este de 10 metri 
(30 de picioare).

După ce apelul s-a conectat, puteţi auzi vocea 
interlocutorului prin boxele autovehiculului.

Un număr pentru apelare rapidă căruia i-a fost 
alocată o etichetă vocală poate fi  format vocal 
din orice ecran.
Apăsaţi butonul  şi urmaţi indicaţiile.

▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Efectuarea unui apel
Puteţi efectua apeluri prin introducerea unui număr de telefon sau folosind 
agenda, istoricul apelurilor, numerele memorate pentru apelare rapidă sau lista 
de reapelare importate.
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▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Efectuarea unui apel din agenda telefonică importată
Când telefonul este înregistrat, conţinutul agendei este importat automat în HFT.

1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Phonebook (agendă 

telefonică), apoi apăsaţi .
3. Agenda telefonică este memorată alfabetic.
 Rotiţi  pentru a selecta prima literă, apoi 

apăsaţi .
4. Rotiţi  pentru a selecta un nume, apoi apăsaţi 

.
5. Rotiţi  pentru a selecta un număr, apoi apăsaţi 

.
▶ Formarea numărului începe automat.

Continuare
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▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Efectuarea unui apel folosind un număr de telefon
1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Dial (formare), apoi 

apăsaţi .
3. Rotiţi  pentru a selecta un număr, apoi apăsaţi 

.
4. Rotiţi  pentru a selecta , apoi apăsaţi .
▶ Formarea numărului începe automat.

 n Efectuarea unui apel folosind funcţia de reapelare
1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Redial (Reapelare), 

apoi apăsaţi .
▶ Formarea numărului începe automat.
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▶▶xxx▶

 Efectuarea unui apel folosind istoricul apelurilor
În istoricul apelurilor sunt afi şate cel puţin 20 
de apeluri formate, primite sau ratate.
(Apare numai atunci când un telefon este 
conectat la HFT).

 Efectuarea unui apel folosind un număr pentru apelare 
rapidă memorat
În meniul Phone (Telefon), primele şase nu-
mere pentru formare rapidă memorate din listă 
pot fi  selectate direct prin apăsarea butonului 
audio preconfi gurate corespunzătoare (1-6).

Selectaţi More speed dial lists (alte liste de 
apelare rapidă suplimentare) pentru a vizualiza 
lista de numere pentru apelare rapidă din alt 
telefon înregistrat.

Orice etichetă vocală din lista de apelare rapidă 
poate fi  formată prin comandă vocală, în orice 
ecran. Apăsaţi butonul  şi urmaţi indicaţiile.

 n Efectuarea unui apel folosind istoricul apelurilor
Istoricul apelurilor este memorat în Dialled calls (Apeluri formate), Received calls 
(Apeluri primite) şi Missed calls (apeluri ratate).

1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Call history (istoric 

apeluri), apoi apăsaţi .
3. Rotiţi  pentru a selecta Dialled calls (Ape-

luri formate), Received calls (Apeluri primite) şi 
Missed calls (apeluri ratate), apoi apăsaţi .

4. Rotiţi  pentru a selecta un număr, apoi apăsaţi 
.

▶ Formarea numărului începe automat.

 n Efectuarea unui apel folosind un număr pentru apelare rapidă memorat
1. Apăsaţi butonul TEL sau butonul .
2. Rotiţi  pentru a selecta Speed dial (Apelare 

rapidă), apoi apăsaţi .
3. Rotiţi  pentru a selecta un număr, apoi apăsaţi 

.
▶ Formarea numărului începe automat.

Continuare
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 Primirea unui apel
Apel în aşteptare
Apăsaţi butonul  pentru a pune apelul 
curent în aşteptare şi a răspunde apelului 
primit.
Apăsaţi butonul  din nou pentru a reveni la 
apelul curent.
Ignoraţi apelul primit dacă nu doriţi să 
răspundeţi.
Apăsaţi butonul  dacă doriţi să încheiaţi 
apelul curent.

▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

,

 n Primirea unui apel

În cazul primirii unui apel, se aude un semnal 
sonor (dacă este activat), iar pe ecran apare me-
sajul Incoming call (primire apel).

Apăsaţi butonul  pentru a accepta apelul.
Apăsaţi butonul  pentru a respinge sau 
încheia apelul.

Mod HFT Nume apelant
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 Opţiuni în timpul unui apel
Touch tones (tonuri DTMF): Disponibil pentru 
unele telefoane.

▶▶Sistemul hands-free pentru telefon*▶ Meniuri HFT

 n Opţiuni în timpul unui apel
Următoarele opţiuni sunt disponibile în timpul unui apel.
Mute: Opriţi microfonul.
Transfer call: Transferaţi un apel de la HFT la telefon.
Touch tones: Trimiteţi numere în timpul unui apel. Această funcţie este utilă 
atunci când apelaţi un sistem telefonic automat.

1. Pentru a vizualiza opţiunile disponibile, apăsaţi 
butonul TEL.

2. Rotiţi  pentru a selecta opţiunea, apoi apăsaţi 
.

▶ Caseta este marcată atunci când este selectată 
opţiunea Mute. Selectaţi Mute din nou pentru 
a o dezactiva.
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Înainte de conducere
 Pregătirea pentru conducere .................. .276
 Limita de încărcare ....................................  279
Tractarea unei remorci
 Pregătirea tractării .....................................280
 Conducerea în siguranţă cu o remorcă ..  283
Recomandări pentru conducerea 4x4 .......286
În timpul conducerii
 Pornirea motorului ........................... .288, 291
 Precauţii în timpul conducerii ..................294
 Transmisia automată* ...............................294
 Modele cu transmisie automată
 Schimbarea vitezelor ...............................  .295
 Modele cu transmisie manuală
 Schimbarea vitezelor ............................... .300
 Butonul ECON ...........................................  .303
 Cruise control* ............................................304

 Limitatorul reglabil de viteză* ................. 307
 ACC (Cruise Control cu reglare)* ............. .311
 Sistemul direcţiei asistate (LKAS)* ............319
 Sistemul VSA .............................................. .324
 Indicatorul presiunii în pneuri ...............   .326
 Transmisie 4x4 în timp real cu sistem de 

control inteligent ...................................   ..329
Frânare
 Sistemul de frânare ..................................   330
 ABS (Sistemul de frânare anti-blocare) ....332
 Sistemul de asistenţă la frânare ............. ..333
 Semnalul de oprire de urgenţă .............   .334
 CMBS (sistemul de frânare pentru preve-

nirea coliziunilor)* .335
Parcarea vehiculului
 În timpul opririi .........................................  339
 Modele cu transmisie manuală

 Oprire automată ....................................... 340
 Sistemul de senzori de parcare* ...........  ..343
Camera retrovizoare* ..................................348
Realimentare
 Modele pe benzină
 Informaţii despre combustibil ..................349
 Modele Diesel
 Informaţii despre combustibil ..................350
 Modele pe benzină
 Modul de realimentare ..............................351
 Modele Diesel
 Modul de realimentare ........................... ..352
Economia de combustibil
 Creşterea economiei de combustibil ...... 353
Accesorii şi modifi cări ..................................354

Conducere

În acest capitol sunt prezentate conducerea, realimentarea şi informaţii privind accesorii.
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 Verifi cări exterioare

NOTĂ
Atunci când uşile îngheaţă în poziţia închisă, 
turnaţi apă caldă pe marginile uşilor pentru a 
topi gheaţa. Nu încercaţi să forţaţi deschiderea, 
aceasta putând provoca deteriorarea chederu-
lui de cauciuc din jurul uşii. După ce aţi termi-
nat, ştergeţi urmele de apă pentru a preveni un 
nou îngheţ.

Nu turnaţi apă caldă în cilindrul cheii. Nu veţi 
putea introduce cheia dacă apa îngheaţă în 
orifi ciu.

Căldura provenită de la motor şi gazele de 
evacuare pot provoca aprinderea şi incendierea 
materialelor infl amabile rămase sub capotă. 
Dacă parcaţi vehiculul pentru o perioadă mai 
lungă, verifi caţi şi îndepărtaţi orice resturi care 
ar fi  putut fi  colectate, cum ar fi  iarbă uscată 
şi frunze căzute sau care au fost folosite drept 
cuib de animale mici. De asemenea, verifi caţi 
dacă sub capotă au rămas materiale infl ama-
bile după ce au fost efectuate intervenţii de 
întreţinere la vehicul.

Pregătirea pentru conducere

Efectuaţi următoarele verifi cări înainte de a începe să conduceţi.

 n Verifi cări exterioare
• Asiguraţi-vă că nu există obstrucţii la geamuri, uşi, lumini exterioare sau alte părţi ale 

autovehiculului.
▶Îndepărtaţi chiciura, zăpada sau gheaţa.
▶Îndepărtaţi zăpada de pe acoperiş, deoarece aceasta poate aluneca în faţă şi 

obstrucţiona câmpul vizual în timpul conducerii. Dacă este îngheţată, gheaţa se va 
îndepărta după ce începe să se topească.

▶Când îndepărtaţi gheaţa din jurul roţilor, asiguraţi-vă că nu deterioraţi roata sau 
componentele roţii.

• Verifi caţi dacă capota este bine închisă.
▶În cazul în care capota se deschide în timpul conducerii, vizibilitatea dumneavoastră 

frontală va fi  blocată.
• Asiguraţi-vă că pneurile sunt în stare bună.
▶Verifi caţi presiunea aerului, integritatea şi semnele de uzură excesivă.

   Verifi carea şi întreţinerea pneurilor p. 407
• Asiguraţi-vă că nu sunt persoane sau obiecte în spatele sau în jurul maşinii.
▶Vizibilitatea din interior este împiedicată de unele unghiuri moarte.

Înainte de conducere
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 Verifi cări anterioare
Fasciculul farurilor este reglat din fabricaţie 
şi nu trebuie să fi e modifi cat. Totuşi, dacă 
transportaţi în mod regulat obiecte grele în 
portbagaj sau tractaţi o remorcă, fasciculul 
trebuie reglat la reprezentanţă sau de către un 
tehnician califi cat.

Modele cu regulator faruri
Puteţi regla singur unghiul luminilor de întâl-
nire.

 Regulator faruri* p. 171

Modele dotate cu faruri cu tub de descărcare 
de înaltă tensiune
Autovehiculul dumneavoastră este echipat 
cu un sistem de reglare automată a farurilor, 
care ajustează unghiul vertical al luminilor de 
întâlnire.

▶▶Înainte de conducere▶ Pregătirea pentru conducere

 n Verifi cări interioare
• Aşezaţi sau fi xaţi în mod adecvat toate obiectele de la bord.
▶Încărcarea cu prea multe bagaje sau aşezarea incorectă a acestora poate afecta 

manevrabilitatea, stabilitatea, distanţa de oprire şi pneurile autovehiculului, care 
poate deveni nesigur.

   Limita de încărcare p. 279
• Nu aranjaţi obiecte astfel încât să depăşească înălţimea scaunului.
▶Acestea vă pot bloca vizibilitatea şi pot fi  aruncate în faţă în cazul unei frânări 

bruşte.
• Nu aşezaţi obiecte în spaţiul pentru picioare al locurilor din faţă. Asiguraţi-vă că aţi 
fi xat bine covoraşele*.
▶Un obiect sau un covoraş nefi xat vă pot incomoda acţionarea pedalei de frână şi 

acceleraţie în timpul conducerii.
• Dacă aveţi animale la bord, nu le lăsaţi libere în interiorul autovehiculului.
▶Acestea vă pot incomoda la condus, ceea ce poate provoca un accident.

• Închideţi bine şi încuiaţi toate uşile şi hayonul.
• Reglaţi poziţia scaunului în mod adecvat.
▶Reglaţi, de asemenea, poziţia tetierelor.

   Reglarea scaunelor p. 190
   Reglarea tetierelor p. 193
• Reglaţi oglinzile şi volanul în mod corespunzător.
▶Efectuaţi aceste reglaje în timp ce sunteţi aşezat în poziţie de conducere.

   Reglarea oglinzilor p. 187
   Reglarea volanului p. 186

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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▶▶Înainte de conducere▶ Pregătirea pentru conducere

• Asiguraţi-vă că obiectele plasate pe podea, în spatele scaunelor faţă, nu pot aluneca 
sub scaune.
▶ Acestea pot afecta capacitatea şoferului de a apăsa pedalele sau de a regla scaunele.

• Toţi pasagerii din autovehicul trebuie să îşi fi xeze centura de siguranţă.
   Prinderea centurii de siguranţă p. 39
• Asiguraţi-vă că indicatoarele de pe tabloul de bord se aprind la pornirea autovehiculu-

lui şi se sting la scurt timp după aceasta. 
▶ Dacă pe tabloul de bord este semnalată o defecţiune, autovehiculul trebuie să fi e 

verifi cat de o reprezentanţă.
   Indicatoare p. 82
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 Limita de încărcare

▶▶Înainte de conducere▶ Limita de încărcare

Limita de încărcare

Atunci când încărcaţi bagaje, greutatea totală a autovehiculului, pasagerilor şi 
bagajelor nu trebuie să depăşească greutatea maximă admisă.

  Specifi caţii p. 472, 475

Sarcina pe osiile faţă şi spate nu trebuie să depăşească greutatea maximă admisă.
  Specifi caţii p. 472, 475

Supraîncărcarea sau încărcarea 
necorespunzătoare pot afecta manevrabili-
tatea şi stabilitatea, provocând accidente în 
care puteţi fi  rănit sau ucis. 

Respectaţi limitele de încărcare şi celelalte 
instrucţiuni de încărcare din acest manual.
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 Limitele sarcinii remorcate

Verifi caţi la un cântar public dacă toate 
încărcăturile se situează în limitele prevăzute. 
Dacă nu este disponibil un cântar public, 
adunaţi greutatea estimativă a bagajelor la 
greutatea remorcii (astfel cum este menţionată 
de producător) şi a cârligului. 

Perioada de rodaj
Evitaţi tractarea unei remorci în primii 1000 km 
ai autovehiculului (625 mile).

Dacă tractaţi o remorcă pe drumuri de munte, 
nu uitaţi să reduceţi câte 10% din greutăţile 
combinate ale autovehiculului şi remorcii din 
greutatea maximă de tractare pentru fi ecare 
1.000 de metri în altitudine.

Nu depăşiţi niciodată sarcina maximă de trac-
tare şi alte sarcini specifi cate.

  Specifi caţii p. 474, 477

Pregătirea remorcării

 n Limite ale sarcinii tractate
Autovehiculul dumneavoastră poate tracta o remorcă dacă respectaţi limitele 
de greutate, utilizaţi echipamente adecvate şi respectaţi regulile de remorcare. 
Verifi caţi limitele de încărcare înainte de a conduce.

 nGreutatea totală a remorcii
Nu depăşiţi greutatea maximă de remorcare a 
remorcii şi barei de remorcare (cu / fără frâne), 
plus bagajele şi conţinutul acestora.

Sarcinile remorcate care depăşesc greutatea 
maximă de remorcare poate afecta în mod grav 
manevrabilitatea şi performanţele autovehiculu-
lui şi pot avaria motorul şi trenul de rulare.

Tractarea unei remorci

Greutate totală

Depăşirea limitelor de încărcare ale automobi-
lului şi remorcii poate cauza accidente care se 
pot solda cu rănirea gravă sau pierderea vieţii.  

Verifi caţi cu atenţie încărcarea automobilului 
şi remorcii înainte de a porni la drum.
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▶▶Tractarea unei remorci▶ Pregătirea remorcării

 nGreutatea remorcii la cârlig
Greutatea remorcii la cârlig nu trebuie să 
depăşească niciodată 100 kg (220 lbs). Aceasta 
este sarcina pe care remorca o aplică asupra 
barei de tractare atunci când este complet 
încărcată. Regula empirică este că pentru o greu-
tate a remorcii de până la 1000 kg (2205 lbs), 
greutatea la cârlig reprezintă 10% din greutatea 
totală a remorcii.

• O greutate excesivă a remorcii la cârlig reduce tracţiunea roţilor faţă şi controlul asu-
pra direcţiei. O greutate prea mică poate face remorca instabilă, aceasta putând devia 
de la curs.

• Pentru a obţine o greutate adecvată a remorcii la cârlig, începeţi prin a încărca 60% 
din bagaje înspre partea din faţă a remorcii şi 40% înspre partea din spate. Reaşezaţi 
bagajele după cum este necesar.

Greutatea remorcii la cârlig
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 Echipamentul şi accesoriile de tractare
Asiguraţi-vă că toate echipamentele să fi e 
corect instalate şi întreţinute şi să respecte 
reglementările în vigoare în ţara în care vă 
deplasaţi.

Consultaţi vânzătorul remorcii sau agenţia 
de închirieri privind orice alte echipamente 
care pot fi  recomandate sau necesare pentru 
situaţia dumneavoastră specifi că.

Sistemul de iluminare şi cablajele remorcilor 
pot varia în funcţie de tip şi marcă. Dacă este 
necesar un conector, acesta trebuie să fi e insta-
lat de un tehnician califi cat.

▶▶Tractarea unei remorci▶ Pregătirea remorcării

 n Echipamentul şi accesoriile de tractare
Echipamentele de tractare variază în funcţie de dimensiunea remorcii, încărcătură 
şi distanţa de deplasare.

 n Barele de tractare
Barele de tractare trebuie să fi e omologate şi fi xate corect în şuruburi de şasiul 
automobilului.

 n Lanţurile de siguranţă
Utilizaţi întotdeauna lanţuri de siguranţă atunci când tractaţi o remorcă. Lăsaţi joc 
sufi cient pentru a permite remorcii să ia virajele, dar lanţurile nu trebuie să atingă 
solul.

 n Sistemul de frânare al remorcii
Dacă doriţi să vă procuraţi o remorcă dotată cu sistem de frânare, aveţi grijă ca 
acesta să fi e acţionat electronic. Nu încercaţi să conectaţi sistemul de frânare al 
remorcii la sistemul hidraulic al automobilului. Chiar dacă poate părea o soluţie 
bună, orice încercare de conectare a frânelor remorcii la sistemul hidraulic al auto-
mobilului va reduce efi cienţa frânării, creând un potenţial pericol.

 n Echipamente suplimentare pentru remorcă
Este posibil ca reglementările în vigoare să impună montarea de oglinzi exte-
rioare speciale pentru tractarea remorcii. Chiar dacă reglementările din zona 
dumneavoastră nu impun utilizarea de oglinzi, trebuie să instalaţi oglinzi speciale 
dacă vizibilitatea este restricţionată în orice mod.

 n Sistemul de iluminat al remorcii
Sistemul şi echipamentele de iluminat ale remorcii trebuie să respecte 
reglementările în vigoare în ţara în care vă deplasaţi. Consultaţi vânzătorul remor-
cii sau agenţia de închirieri în privinţa cerinţelor din zona în care vă deplasaţi.



283

C
o

n
d

u
cere

 Conducerea în siguranţă cu o remorcă
Viteza de deplasare cu o remorcă este 
restricţionată la 100 km/h (62 mph).

Parcare
Pe lângă măsurile de precauţie normale, plasaţi 
cale pentru roţi la fi ecare dintre roţile remorcii.

Nu se recomandă conducerea pe rampe 
cu o înclinaţie de peste 12%. Respectaţi 
recomandările asociaţiei utilizatorilor de re-
morci privind drumurile adecvate.

Turbulenţele cauzate de trecerea autovehi-
culelor mari pot provoca deraparea remorcii. 
Menţineţi o viteză constantă şi ţineţi volanul 
drept.

▶▶Tractarea unei remorci▶ Conducerea în siguranţă cu o remorcă

Conducerea în siguranţă cu o remorcă

 n Ce trebuie să ştiţi înainte de a conduce o remorcă
• Remorca trebuie să fi e întreţinută corect şi în stare bună.
• Asiguraţi-vă că toate greutăţile şi sarcinile sunt în limitele admise.

  Limitele sarcinilor de remorcare p. 280
• Bara de tractare, lanţurile de siguranţă şi toate celelalte elemente necesare sunt bine 

ataşate.
• Fixaţi bine elementele remorcii şi din interiorul acesteia, astfel încât să nu se deplaseze 

în timpul mersului.
• Verifi caţi dacă sistemele de iluminat şi frânare ale automobilului şi remorcii 

funcţionează corespunzător.
• Verifi caţi dacă pneurile remorcii şi ale roţii de rezervă sunt corect umfl ate.
• Aveţi grijă să consultaţi reglementările referitoare la limita de viteză şi restricţiile de 

deplasare pentru autovehiculele care tractează remorci. Dacă urmează să traversaţi 
mai multe ţări, consultaţi reglementările în vigoare în fi ecare ţară înainte de a porni la 
drum, întrucât acestea pot să difere de la o ţară la alta.

Modele cu funcţie de oprire automată a motorului
• Dezactivaţi sistemul de oprire automată a motorului prin apăsarea butonului Auto 

Idle Stop OFF. Greutatea remorcii poate infl uenţa efi cienţa frânelor autovehiculului 
dacă funcţia de oprire automată a motorului se activează în rampă în timpul tractării 
unei remorci.
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 Viteza de deplasare şi treptele de viteză utilizate în 
timpul tractării
Indicatorul de cuplare în treaptă inferioară 
nu va solicita trecerea în viteza întâi. 
Dumneavoastră trebuie să schimbaţi în viteza 
întâi pentru a creşte frâna de motor. Evitaţi 
frânele bruşte de motor. 

Drumul şi condiţiile de trafi c pot necesita 
schimbarea vitezei şi în alte momente decât 
cele indicate.

▶▶Tractarea unei remorci▶ Conducerea în siguranţă cu o remorcă

 n Viteza de deplasare şi treptele de viteză utilizate în timpul tractării
• Conduceţi mai încet decât de obicei
• Respectaţi limitele de viteză indicate de semnele de circulaţie pentru vehiculele cu 

remorcă.
Modele cu transmisie automată
• Folosiţi poziţia D   la deplasarea cu remorcă pe drum drept.

Modele cu transmisie manuală
• Indicatorul de cuplare în treaptă inferioară sau cel de cuplare în treaptă superioară 

se va aprinde în momentul potrivit pentru a cupla într-o treaptă superioară sau 
inferioară pentru a reduce consumul de combustibil.
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▶▶Tractarea unei remorci▶ Conducerea în siguranţă cu o remorcă

 n Luarea virajelor şi frânarea
• Luaţi virajele mai încet şi mai larg decât în mod normal.
• Alocaţi o distanţă şi un timp mai mare de frânare.
• Nu frânaţi şi nu viraţi brusc.

 n Conducerea pe drumuri în pantă
• Urmăriţi indicatorul de temperatură. Dacă acesta se apropie de zona roşie, opriţi aerul 

condiţionat, reduceţi viteza şi, dacă este nevoie, trageţi pe marginea drumului şi lăsaţi 
motorul să se răcească.

Modele cu transmisie automată
• Dacă transmisia schimbă prea frecvent, cuplaţi schimbătorul de viteze în poziţia S  .
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 Recomandări pentru conducerea pe teren accidentat

Exploatarea incorectă a vehiculului poate con-
duce la accidente sau răsturnare.

 Informaţii importante despre conducere p. 32
 Precauţii în timpul condusului p. 294

Informaţii generale

Vehiculul dumneavoastră a fost proiectat pentru utilizarea în principal pe asfalt, 
chiar dacă garda înaltă la sol vă permite să conduceţi uneori pe drumuri neasfal-
tate. Vehiculul nu este proiectat pentru drumeţii sau alte utilizări difi cile în teren 
accidentat.

Dacă decideţi să conduceţi pe drumuri neasfaltate, veţi constata că aceasta 
necesită aptitudini diferite de condus şi că vehiculul dumneavoastră va avea un 
comportament diferit faţă de cel de pe asfalt. Acordaţi atenţie precauţiilor şi 
sugestiilor din această secţiune şi familiarizaţi-vă că vehiculul înainte de a conduce 
pe drumuri neasfaltate.

Precauţii importante de securitate

Pentru a evita pierderea controlului sau răsturnarea, respectaţi următoarele 
precauţii şi recomandări:

• Aşezaţi bagajele în mod corect şi nu depăşiţi limitele de încărcare.
  Specifi caţii p. 472, 475
• Asiguraţi-vă că toţi pasagerii poartă centura de siguranţă în timpul conducerii.
• Menţineţi o viteză redusă şi nu conduceţi mai repede decât permit condiţiile de drum.
• Evaluaţi permanent situaţia şi nu depăşiţi limitele.

Recomandări pentru conducerea pe teren accidentat

Exploatarea incorectă a vehiculului pe drumuri 
asfaltate sau neasfaltate poate provoca ac-
cidente sau răsturnarea şi rănirea gravă sau 
decesul şoferului sau pasagerilor.

• Respectaţi toate instrucţiunile şi recomandările 
din prezentul manual

• Menţineţi o viteză redusă şi nu conduceţi mai 
repede decât permit condiţiile de drum.
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▶▶Recomandări pentru conducerea pe teren accidentat▶ Evitarea situaţiilor periculoase

Evitarea situaţiilor periculoase

• Verifi caţi vehiculul înainte de a părăsi drumul asfaltat şi asiguraţi-vă că aţi efectuat 
toate intervenţiile de service necesare. Acordaţi o atenţie specială stării pneurilor şi 
verifi caţi presiunea acestora.

• Reţineţi că ruta aleasă are anumite limite (prea înclinată sau accidentată), că aveţi lim-
ite (aptitudini de conducere şi confort), la fel ca vehiculul dumneavoastră (tracţiune, 
stabilitate şi putere). Necunoaşterea acestor limite riscă să vă aducă pe dumneavoastră 
şi pasagerii dumneavoastră în situaţii periculoase.

• Accelerarea şi frânarea trebuie să fi e lentă şi progresivă. Încercarea de a porni sau opri 
prea repede poate provoca pierderea tracţiunii şi a controlului.

• Evitarea obstacolelor şi fragmentelor de pe drum reduce riscul de răsturnare sau 
deteriorare a suspensiei sau altor componente.

• Conducerea pe suprafeţe înclinate creşte riscul de răsturnare, în special dacă încercaţi 
să traversaţi o pantă prea abruptă. Parcurgerea unei pante în unghi drept este, de 
obicei, cea mai sigură soluţie. Dacă nu aveţi vizibilitate asupra tuturor condiţiilor şi ob-
stacolelor, parcurgeţi distanţa pe jos înainte de a conduce. Dacă aveţi dubii că puteţi 
trece în siguranţă, nu încercaţi. Căutaţi altă rută. Dacă vă împotmoliţi atunci când 
urcaţi, nu încercaţi să întoarceţi. Mergeţi încet în marşarier pe acelaşi drum pe care aţi 
urcat.

• Traversarea unei ape – evitaţi să conduceţi prin apă adâncă. Dacă întâlniţi un corp 
de apă (un pârău sau o baltă, de exemplu), evaluaţi-l cu atenţie înainte de a continua 
drumul. Asiguraţi-vă că nu este adânc, că nu curge repede şi că fundul este stabil. 
Dacă nu puteţi afl a adâncimea sau stabilitatea fundului apei, întoarceţi-vă şi căutaţi 
altă rută. În plus, conducerea prin apă adâncă poate avaria vehiculul. Apa poate intra 
în transmisie şi diferenţial, diluând lubrifi antul şi provocând defecţiuni. De asemenea, 
poate dilua unsoarea de pe rulmenţii roţilor.

• Dacă vă împotmoliţi, conduceţi cu grijă în direcţia în care credeţi că vă puteţi elibera. 
Nu patinaţi roţile, deoarece vă veţi împotmoli şi mai mult şi riscaţi să avariaţi transmi-
sia. Dacă nu vă puteţi elibera, vehiculul va trebui tractat, fi ind dotat cu câte un cârlig 
faţă şi spate în acest scop.
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 Pornirea motorului
Apăsaţi cu fermitate pedala de frână atunci 
când porniţi motorul.

Modele pe benzină
Motorul porneşte mai greu pe vreme rece şi în 
condiţii de aer rarefi at, la altitudini de peste 
2.400 m (8.000 picioare).

În condiţii de vreme rece, opriţi toate accesori-
ile electrice, precum lumini, aer condiţionat şi 
dezaburitor lunetă, pentru a reduce solicitarea 
bateriei.

Dacă sistemul de evacuare produce un su-
net neobişnuit sau simţiţi miros de gaze de 
eşapament în autovehicul, acesta trebuie să 
fi e verifi cat la reprezentanţă. Este posibil să fi  
apărut o defecţiune motor sau la sistemul de 
evacuare.

Sistemul de imobilizare protejează automobilul 
împotriva furtului. Dacă se foloseşte o cheie cu 
un cod incorect (sau alt dispozitiv inadecvat), 
sistemul de alimentare cu combustibil al moto-
rului este dezactivat.

  Sistemul de imobilizare p. 155

Modele fără sistem de acces fără cheie

Pornirea motorului

1. Asiguraţi-vă că frâna de parcare este cuplată.

Modele cu transmisie automată
2. Verifi caţi dacă schimbătorul de viteze este în 

poziţia P  , apoi apăsaţi pedala de frână.
▶ Deşi autovehiculul poate fi  pornit în poziţia N  , 

este mai sigur să porniţi în poziţia P  .

Modele cu transmisie manuală
2. Verifi caţi dacă schimbătorul este în poziţia N  . 

Apoi apăsaţi pedala de frână cu piciorul drept şi 
pedala de ambreiaj cu piciorul stâng.
▶ Pedala de ambreiaj trebuie să fi e apăsată până 

la capăt pentru a porni motorul.

În timpul conducerii

Pedala de frână

Pedala de ambreiaj

Pedala de frână
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 Pornirea motorului
Nu ţineţi cheia în poziţia START  mai mult de 
15 secunde.
• Dacă motorul nu porneşte imediat, aşteptaţi cel 

puţin 10 de secunde înainte de a încerca din nou.
• Dacă motorul porneşte, dar se opreşte imediat, 

aşteptaţi cel puţin 10 secunde înainte de a repeta 
punctul 3. Atingeţi uşor pedala de acceleraţie în 
timp ce porniţi. Eliberaţi pedala de acceleraţia 
după ce motorul porneşte.

Modele Diesel
Atunci când temperatura ambiantă este foarte 
scăzută, puterea maximă a motorului poate 
fi  limitată la pornire. Aceasta are rolul de a 
permite combustibilului să circule sufi cient de 
mult pentru a asigura o funcţionare normală a 
motorului.
Modele Diesel

NOTĂ
Pentru o ungere corectă, motorul nu trebuie 
să fi e turat peste turaţia superioară de ralanti 
înainte să se stingă indicatoarele de presiune a 
uleiului.
Evitaţi acceleraţiile bruşte sau supraturarea 
motorului înainte de atingerea temperaturii 
normale de funcţionare.

▶▶În timpul conducerii▶ Pornirea motorului

3. Rotiţi contactul în poziţia START  fără a apăsa 
pedala de acceleraţie.

Continuare
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 Sistemul de asistenţă la pornirea din pantă
Asistenţa la pornire din pantă poate să nu 
împiedice deplasarea înapoi pe o suprafaţa 
foarte înclinată sau foarte alunecoasă şi nu va 
funcţiona la înclinaţii reduse.

Asistenţa la pornirea din pantă nu înlocuieşte 
frâna de parcare.

▶▶În timpul conducerii▶ Pornirea motorului

 n Începerea conducerii
Modele cu transmisie automată
1. Ţinând piciorul drept pe pedala de frână, eliberaţi frâna de parcare. Verifi caţi dacă 

indicatorul frânei de parcare se stinge.
  Frâna de parcare p. 330

2. Cuplaţi schimbătorul de viteze în poziţia D  . Selectaţi R   pentru a cupla marşarierul.
3. Eliberaţi progresiv pedala de frână şi apăsaţi uşor acceleraţia pentru a pleca.

 n Sistemul de asistenţă la pornirea din pantă
Sistemul de asistenţă la pornirea din pantă activează frânele pentru scurt timp 
pentru a preveni deplasarea înapoi a vehiculului pe suprafeţele înclinate, atunci 
când mutaţi piciorul de pe pedala de frână pe pedala de acceleraţie.
Modele cu transmisie manuală
Apăsaţi pedala de ambreiaj şi cuplaţi în treapta 1  atunci când sunteţi în rampă, 
sau R când sunteţi în pantă, apoi eliberaţi pedala de frână.
Modele cu transmisie automată
Cuplaţi schimbătorul de viteze în treptele D   sau S   când sunteţi în rampă, sau 
R   când sunteţi în pantă, apoi eliberaţi pedala de frână.

Frânele rămân cuplate pentru o perioadă scurtă de timp după ce eliberaţi pedala 
de frână.
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 Pornirea motorului
Apăsaţi cu fermitate pedala de frână atunci 
când porniţi motorul.

Modele pe benzină
Motorul porneşte mai greu pe vreme rece şi în 
condiţii de aer rarefi at, la altitudini de peste 
2.400 m (8.000 picioare).

În condiţii de vreme rece, opriţi toate accesori-
ile electrice, precum lumini, aer condiţionat şi 
dezaburitor lunetă, pentru a reduce solicitarea 
bateriei.

Dacă sistemul de evacuare produce un su-
net neobişnuit sau simţiţi miros de gaze de 
eşapament în autovehicul, acesta trebuie să 
fi e verifi cat la reprezentanţă. Este posibil să fi  
apărut o defecţiune motor sau la sistemul de 
evacuare.

Sistemul de imobilizare protejează automobilul 
împotriva furtului. Dacă se foloseşte o cheie cu 
un cod incorect (sau alt dispozitiv inadecvat), 
sistemul de alimentare cu combustibil al moto-
rului este dezactivat.

 Sistemul de imobilizare p. 155

▶▶În timpul conducerii▶ Pornirea motorului

Modele cu sistem de acces fără cheie

Pornirea motorului

1. Asiguraţi-vă că frâna de parcare este trasă.

Modele cu transmisie automată
2. Verifi caţi dacă schimbătorul de viteze este în 

poziţia P  , apoi apăsaţi pedala de frână.
▶ Deşi autovehiculul poate fi  pornit în poziţia N  , 

este mai sigur să porniţi în poziţia P  .

Modele cu transmisie manuală
2. Verifi caţi dacă schimbătorul este în poziţia N  . 

Apoi apăsaţi pedala de frână cu piciorul drept şi 
pedala de ambreiaj cu piciorul stâng.
▶ Pedala de ambreiaj trebuie să fi e apăsată până 

la capăt pentru a porni motorul.

Pedala de acceleraţie

Pedala de frână

Pedala de frână
Continuare
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 Pornirea motorului
Dacă bateria din telecomanda fără cheie este 
slabă, aduceţi telecomanda aproape de bu-
tonul ENGINE START/STOP.

 Dacă bateria telecomenzii fără cheie este slabă 
p. 446

Este posibil ca motorul să nu pornească dacă 
telecomanda fără cheie se interferează cu unde 
radio puternice.

Nu trebuie să ţineţi apăsat butonul ENGINE 
START/STOP pentru a porni motorul.
Dacă motorul nu porneşte, aşteptaţi cel puţin 
10 secunde înainte de a încerca din nou.

Modele Diesel
Atunci când temperatura ambiantă este foarte 
scăzută, puterea maximă a motorului poate 
fi  limitată la pornire. Aceasta are rolul de a 
permite combustibilului să circule sufi cient de 
mult pentru a asigura o funcţionare normală a 
motorului.

Modele Diesel

NOTĂ
Pentru o ungere corectă, motorul nu trebuie 
să fi e turat peste turaţia superioară de ralanti 
înainte să se stingă indicatoarele de presiune a 
uleiului.
Evitaţi acceleraţiile bruşte sau supraturarea 
motorului înainte de atingerea temperaturii 
normale de funcţionare.

▶▶În timpul conducerii▶ Pornirea motorului

Toate modelele
3. Apăsaţi butonul ENGINE START/STOP fără a 

apăsa pedala de acceleraţie.

 n Oprirea motorului
Motorul poate fi  oprit atunci când autovehiculul s-a oprit complet.
Modele Diesel
Lăsaţi motorul să funcţioneze la ralanti 10 secunde înainte de a-l opri.
Modele cu transmisie automată
1. Cuplaţi în poziţia P  .
2. Apăsaţi butonul ENGINE START/STOP.
Modele cu transmisie manuală
• Dacă schimbătorul de viteze este în poziţia N  , apăsaţi butonul ENGINE START/STOP.
• Dacă schimbătorul de viteze este în altă poziţie decât N  , apăsaţi pedala de ambreiaj, 

apoi apăsaţi butonul ENGINE START/STOP.



293

C
o

n
d

u
cere

 Sistemul de asistenţă la pornirea din pantă
Asistenţa la pornire din pantă poate să nu 
împiedice deplasarea înapoi pe o suprafaţa 
foarte înclinată sau foarte alunecoasă şi nu va 
funcţiona la înclinaţii reduse.

Asistenţa la pornirea din pantă nu înlocuieşte 
frâna de parcare.

▶▶În timpul conducerii▶ Pornirea motorului

 n Începerea conducerii

Modele cu transmisie automată
1. Ţinând piciorul drept pe pedala de frână, eliberaţi frâna de parcare. Verifi caţi dacă 

indicatorul frânei de parcare se stinge.
 Frâna de parcare p. 330

2. Cuplaţi schimbătorul de viteze în poziţia D  . Selectaţi R   pentru a cupla marşarierul.
3. Eliberaţi progresiv pedala de frână şi apăsaţi uşor acceleraţia pentru a pleca.

 n Sistemul de asistenţă la pornirea din pantă
Asistenţa la pornirea din pantă previne deplasarea înapoi a autovehiculului pe 
suprafeţele înclinate atunci când mutaţi piciorul de pe pedala de frână pe pedala 
de acceleraţie.

Modele cu transmisie manuală
Apăsaţi pedala de ambreiaj şi cuplaţi în treapta 1  atunci când sunteţi în rampă, 
sau R   când sunteţi în pantă, apoi eliberaţi pedala de frână.
Modele cu transmisie automată
Cuplaţi schimbătorul de viteze în treptele D   sau S când sunteţi în rampă, 
sau R   când sunteţi în pantă, apoi eliberaţi pedala de frână.

Frânele rămân cuplate pentru o perioadă scurtă de timp după ce eliberaţi pedala 
de frână.
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 Măsuri de precauţie în timpul condusului
ATENŢIE: Nu conduceţi pe drumuri unde apa 
este adâncă. Conducerea prin apă adâncă 
poate avaria motorul sau provoca defecţiuni 
ale componentelor electrice, iar autovehiculul 
se va opri.

NOTĂ
Nu manevraţi schimbătorul de viteze în timp ce 
apăsaţi pe pedala de acceleraţie. Puteţi avaria 
transmisia.

Dacă contactul de pornire este rotit în poziţia 
ACCESSORY  sau LOCK *1 în timpul con-
ducerii, motorul se va opri şi toate funcţii de 
asistenţă a direcţiei şi frânelor se vor întrerupe, 
autovehiculul devenind astfel foarte greu de 
condus.

Nu cuplaţi schimbătorul de viteze în poziţia N  
, deoarece autovehiculul nu va mai avea frână 
de motor şi nu va mai putea accelera.

În primii 1000 de kilometri (625 mile) de 
funcţionare, evitaţi acceleraţii bruşte sau 
rularea la putere maximă, pentru a preveni 
avarierea motorului sau a trenului de rulare.

Evitaţi frânările bruşte în primii 300 de kilo-
metri (200 de mile). Respectaţi această regulă şi 
atunci când plăcuţele de frână sunt noi.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt 
dotate cu un buton ENGINE START/STOP în 
locul unui contact de pornire.

▶▶În timpul conducerii▶ Măsuri de precauţie în timpul condusului

Măsuri de precauţie în timpul condusului

 n Pe timp de ploaie
Evitaţi conducerea în apă adâncă şi pe drumuri inundate. Aceasta poate avaria 
motorul sau trenul de rulare sau provoca defecţiuni ale componentelor electrice.

 n Alte precauţii
Dacă simţiţi un impact puternic cu un obstacol afl at sub autovehicul, opriţi într-un 
loc sigur şi verifi caţi partea de dedesubt a autovehiculului pentru avarii sau scur-
geri de lichide.

Transmisia automată*

 n Alunecarea
Motorul funcţionează la o turaţie mai ridicată, ceea ce creşte alunecarea. Ţineţi 
pedala de frână apăsată ferm în timpul opririi.
• Imediat după pornirea motorului.
• În timpul funcţionării sistemului de climatizare.
Ţineţi pedala de frână apăsată ferm în timpul opririi.

 n Kickdown
Apăsarea rapidă a pedalei de acceleraţie în timpul conducerii în rampă poate 
determina trecerea transmisiei într-o viteză inferioară, crescând neaşteptat viteza 
autovehiculului. Apăsaţi pedala de acceleraţie cu atenţie, în special pe suprafeţe 
alunecoase şi în curbe.

 *Nu este disponibil pentru toate modelele.

Modele cu transmisie automată
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 Schimbarea treptelor de viteză

Contactul de pornire poate fi  rotit în poziţia 
LOCK *1 şi cheia poate fi  scoasă din contact 
numai atunci când schimbătorul este în poziţia 
P  .

Atunci când motorul este rece, autovehiculul 
se poate foarte uşor deplasa înainte chiar şi în 
poziţia N  .
Apăsaţi ferm pedala de frână şi, dacă este nec-
esar, aplicaţi frâna de parcare.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt 
dotate cu un buton ENGINE START/STOP în 
locul unui contact de pornire.

▶▶În timpul conducerii▶ Schimbarea treptelor de viteză

Schimbarea treptelor de viteză

Schimbaţi poziţiile schimbătorului în funcţie de nevoile dumneavoastră de con-
ducere.

 n Poziţiile schimbătorului de viteze

Park (Parcare)
Este folosit în momentul parcării sau al 
pornirii motorului.

Reverse (Marşarier)
Folosit pentru mersul înapoi

Neutral (Neutru)
Folosit pentru mersul la ralanti

Drive (Conducere)
Folosit pentru:
• Conducere normală (treptele 1-5 se 

schimbă automat)
• Conducere temporară în modul 

secvenţial

Drive (S) Conducere (S)
Folosit pentru:
• Schimbare automată a treptelor 1-4 

(treapta 4 este folosită numai la viteze 
mari)

• Conducere în modul secvenţial

Butonul de deblocare
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 Acţionarea schimbătorului de viteze

NOTĂ
Când deplasaţi schimbătorul din poziţia D   în 
poziţia R   şi viceversa, opriţi complet şi ţineţi 
pedala de frână apăsată.
Deplasarea schimbătorului de viteze înainte 
de oprirea completă a autovehiculului poate 
avaria transmisia.

Folosiţi indicatorul poziţiei schimbătorului de 
viteze pentru a verifi ca poziţia schimbătorului 
înainte de a începe deplasarea.

Indiferent de poziţia în care se afl ă 
schimbătorul în timpul conducerii, clipirea indi-
catorului D   indică o problemă la transmisie.
Evitaţi acceleraţiile bruşte şi verifi caţi transmi-
sia la o reprezentanţă cât mai repede posibil.

Alimentarea cu combustibil poate fi  întreruptă 
atunci când conduceţi la turaţii ale motorului 
afl ate în zona roşie a tahometrului (limita de 
turaţie a motorului). Într-un astfel de caz, este 
posibil să simţiţi un şoc uşor.

Este posibil să nu puteţi acţiona schimbătorul 
de viteze dacă pedala de frână este apăsată în 
timp ce butonul de deblocare a schimbătorului 
este ţinut apăsat.
Apăsaţi mai întâi pedala de frână.

▶▶În timpul conducerii▶ Schimbarea treptelor de viteză

 n Acţionarea schimbătorului de viteze

Zona roşie a tahometrului

Indicatorul poziţiei schimbătorului de 
viteze

Indicatorul M (Modul de schimbare 
secvenţială) / Indicatorul treptei de viteză

Apăsaţi pedala de frână, apoi apăsaţi butonul 
de deblocare pentru a mişca schimbătorul

Schimbaţi fără a apăsa butonul de deblo-
care

Apăsaţi butonul de deblocare pentru a 
mişca schimbătorul
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▶▶În timpul conducerii▶ Schimbarea treptelor de viteză

 n Modul de schimbare secvenţială 
Folosiţi schimbătoarele padelă pentru a schimba între treptele 1 şi 5 fără a lua 
mâinile de pe volan. Transmisia trece în modul de schimbare secvenţială.

 n Când schimbătorul este în poziţia D  .
Autovehiculul va intra imediat în modul de schimbare secvenţială şi se va aprinde 
indicatorul treptei selectate.

După ce începeţi să rulaţi cu viteză constantă, modul de schimbare secvenţială se 
va dezactiva automat, iar indicator treptei selectate se va stinge.

Acţionaţi schimbătorul +   timp de două secunde pentru a reveni la condusul 
normal.

 n Când schimbătorul este în poziţia S  :
Autovehiculul va trece în modul de schimbare secvenţială şi se aprind indicatorul 
M (schimbare secvenţială) şi indicatorul treptei selectate. La viteze de 10 km/h (6 
mph) sau mai mici, autovehiculul schimbă automat treapta 1. Nu va selecta auto-
mat o treaptă superioară, chiar dacă viteza creşte.

Puteţi pleca de pe loc doar cu treptele 1 sau 2.

Când dezactivaţi modul de schimbare secvenţială, mutaţi schimbătorul din poziţia  
S   în poziţia D  . Când modul de schimbare secvenţială este anulat, indicatorul 
modului de schimbare secvenţială şi indicatorul treptei se sting.

Continuare
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 Modul de schimbare secvenţială
Fiecare acţionare a unui schimbător padelă 
schimbă o singură treaptă.
Pentru a schimba treptele în mod continuu, 
eliberaţi schimbătorul padelă înainte de a-l 
acţiona din nou pentru a schimba următoarea 
treaptă.

Dacă indicatorul treptei selectate clipeşte când 
încercaţi să schimbaţi în sus sau în jos, aceasta 
înseamnă că viteza autovehiculului nu este 
situată în intervalul permis pentru treapta 
respectivă.
În timp ce indicatorul clipeşte, acceleraţi uşor şi 
schimbaţi în sus şi deceleraţi pentru a schimba 
în jos.

▶▶În timpul conducerii▶ Schimbarea treptelor de viteză

 n Modul de blocare al treptei a doua
Dacă acţionaţi schimbătorul +   în timp ce sunteţi oprit sau vă deplasaţi cu 10 km/h 
(6 mph) sau mai puţin, transmisia va fi  blocată în treapta 2. Aceasta va face mai 
uşoară plecarea pe suprafeţe alunecoase precum drumurile acoperite de zăpadă.

Pentru a anula modul de blocare a treptei a doua, acţionaţi schimbătorul -   sau 
deplasaţi schimbătorul din poziţia S   în poziţia D  .

 n Modul de schimbare secvenţială

Schimbător padelă -   
(schimbare în jos)

Schimbătorul padelă +  
(schimbare în sus)

Acţionaţi schimbătorul 
-   pentru a schimba 

într-o treaptă 
inferioară

Acţionaţi schimbătorul +  
pentru a schimba într-o 
treaptă superioară
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 Indicatoarele de trecere în treaptă superioară / 
inferioară de viteză
 

AVERTIZARE

Acest indicator nu vă arată când trebuie să 
schimbaţi într-o treaptă inferioară pentru frână 
de motor. Dumneavoastră trebuie să fi ţi atent 
să schimbaţi într-o treaptă inferioară când 
coborâţi o pantă.

Schimbaţi întotdeauna într-o treaptă inferioară 
la viteza adecvată.

Modele cu sistem ECON
Atunci când modul ECON este activat, culoarea 
indicatorului ecologic se poate schimba dacă 
nu schimbaţi treptele conform indicatoarelor. 
Aceasta poate avea ca rezulta o creştere a con-
sumului de combustibil.

Starea drumului şi condiţiile de trafi c vă pot 
obliga să schimbaţi treapta de viteză în alte 
momente decât cele indicate.

▶▶În timpul conducerii▶ Schimbarea treptelor de viteză

 n Indicatoarele de trecere în treaptă superioară / inferioară de viteză

Se aprind când vehiculul este în modul de schim-
bare secvenţială, indicând momentul în care 
este recomandată schimbarea treptei pentru a 
menţine cel mai economic stil de conducere.

Indicatorul de trecere în treapta inferioară: Se 
aprinde când este recomandată schimbarea în 
treapta inferioară.

Indicatorul de treapta superioară: Se aprinde 
când este recomandată schimbarea în treapta 
superioară.

Indicatorul de cuplare vă arată doar cum să 
realizaţi cea mai mare economie de combus-
tibil. Nu  urmaţi indicaţiile indicatoarelor de 
cuplare în cazul în care condiţiile de drum şi 
de trafi c nu sunt adecvate sau dacă acestea vă 
distrag atenţia.
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 Schimbarea treptelor de viteză

NOTĂ
Nu schimbaţi în R   înainte de oprirea completă 
a autovehiculului.
În caz contrar, riscaţi să avariaţi transmisia.

NOTĂ
Înainte de a schimba într-o viteză inferioară, 
asiguraţi-vă că motorul nu va intra în zona 
roşie a tahometrului. În caz contrar, motorul 
poate fi  grav avariat.

Schimbătorul de viteze conţine o piesă 
metalică. Dacă lăsaţi autovehiculului parcat în 
exterior pentru o perioadă îndelungată într-o 
zi foarte caldă, fi ţi atent înainte de a atinge 
schimbătorul, acesta putând fi  extrem de 
fi erbinte din cauza căldurii. Dacă temperatura 
exterioară este scăzută, schimbătorul de viteze 
poate fi  rece.

Dacă depăşiţi viteza maximă pentru treapta 
cuplată, turaţia motorului va intra în zona roşie 
a tahometrului. Într-un astfel de caz, este posi-
bil să simţiţi un şoc uşor.

▶▶În timpul conducerii▶ Schimbarea treptelor de viteză

Modele cu transmisie manuală

Schimbarea treptelor de viteză

 n Acţionarea schimbătorului de viteze
Apăsaţi complet pedala de ambreiaj pentru a acţiona schimbătorul de viteze şi a 
schimba treptele de viteză, apoi eliberaţi-o uşor.

Apăsaţi pedala de ambreiaj şi aşteptaţi câteva secunde înainte de a schimba în 
poziţia R sau schimbaţi pentru câteva momente în una din treptele pentru mers 
înainte. Aceasta previne „încălecarea” treptelor.

Atunci când nu schimbaţi treptele, nu rezemaţi 
piciorul de pedala de ambreiaj. Aceasta poate 
provoca uzarea mai rapidă a ambreiajului.
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▶▶În timpul conducerii▶ Schimbarea treptelor de viteză

 Indicatoarele de trecere în treaptă superioară / 
inferioară de viteză
 

Acest indicator nu vă arată când trebuie să 
schimbaţi într-o treaptă inferioară pentru frână 
de motor. Dumneavoastră trebuie să fi ţi atent să 
schimbaţi într-o treaptă inferioară când coborâţi 
o pantă.

Schimbaţi întotdeauna într-o treaptă superioară 
la viteza adecvată.

Indicatorul de trecere în treaptă inferioară nu se 
aprinde atunci se retrogradează din treapta 2  în 
treapta 1 .

Modele cu sistem ECON
Atunci când modul ECON este activat, culoarea 
indicatorului ecologic se poate schimba dacă nu 
schimbaţi treptele conform indicatoarelor. Aceas-
ta poate avea ca rezulta o creştere a consumului 
de combustibil.

Starea drumului şi condiţiile de trafi c vă pot 
obliga să schimbaţi treapta de viteză în alte mo-
mente decât cele indicate.

 n Indicatoarele de trecere în treaptă superioară / inferioară de viteză
Se aprind pentru a indica momentul în care 
este recomandată schimbarea treptei pentru a 
menţine cel mai economic stil de conducere.

Indicatorul de trecere în treapta inferioară: Se 
aprinde când este recomandată schimbarea în 
treapta inferioară.

Indicatorul de treapta superioară: Se aprinde 
când este recomandată schimbarea în treapta 
superioară.

Indicatorul de cuplare vă arată doar cum să 
realizaţi cea mai mare economie de combus-
tibil. Nu  urmaţi indicaţiile indicatoarelor de 
cuplare în cazul în care condiţiile de drum şi 
de trafi c nu sunt adecvate sau dacă acestea vă 
distrag atenţia.

Continuare
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▶▶În timpul conducerii▶ Schimbarea treptelor de viteză

 n Blocarea marşarierului
Transmisia manuală are o funcţie de blocare pentru marşarier care împiedică cu-
plarea accidentală în poziţia R   din orice viteză de mers înainte.

Dacă nu puteţi să introduceţi schimbătorul în poziţia R   atunci când autovehiculul 
este opri:

1. Apăsaţi pedala de ambreiaj, mutaţi schimbătorul 
de viteze în partea stângă, până la capăt, şi cuplaţi 
treapta R  .

2. Dacă tot nu puteţi să cuplaţi treapta R  , cuplaţi 
frâna de parcare şi rotiţi contactul în poziţia AC-
CESSORY  sau LOCK *1.

3. Apăsaţi pedala de ambreiaj şi cuplaţi în treapta 
R  .

4. Menţineţi ambreiajul apăsat şi porniţi motorul.

Dacă sunteţi obligat să aplicaţi această 
procedură în mod repetat, verifi caţi autovehicu-
lul la o reprezentanţă.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.
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▶▶În timpul conducerii▶ Butonul ECON*

Butonul ECON*

Butonul ECON activează / dezactivează modul ECON.

Modele pe benzină
Modul ECON vă ajută să creşteţi economia de combustibil prin modifi carea 
performanţelor motorului, transmisiei, sistemului de climatizare şi sistemului de 
cruise control.

Modele Diesel
Modul ECON vă ajută să creşteţi economia de combustibil prin modifi carea 
performanţelor transmisiei, sistemului de climatizare şi sistemului de cruise con-
trol.
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 Cruise control*

Menţinerea unei viteze constante în rampă sau 
în pantă poate să nu fi e posibilă.

Modele cu transmisie manuală
Atunci când viteza de deplasare scade, încercaţi 
să schimbaţi o treaptă inferioară. Puteţi 
menţine viteza selectată dacă schimbaţi treapta 
în cel mult cinci secunde.

Atunci când nu utilizaţi sistemul cruise control:
Dezactivaţi sistemul apăsând butonul MAIN.

Modele cu sistem ECON
Perioada de acceleraţie necesară poate fi  mai 
lungă în modul ECON.

Nu puteţi folosi sistemul cruise control şi limita-
torul reglabil de viteză în acelaşi timp.

▶▶În timpul conducerii▶ Cruise Control*

Cruise Control*

Menţine o viteză constantă a autovehiculului fără a fi  necesară menţinerea 
apăsată a pedalei de acceleraţie. Folosiţi sistemul de cruise control pe autostrăzi 
sau şosele drepte, pe care puteţi călători cu o viteză constantă şi cu un minim de 
acceleraţie şi deceleraţie.

Când se utilizează
 n Viteza pentru cruise control: viteza 

recomandată se situează între 30 
km/h (18 mph) şi aprox. 200 km/h 
(125 mph).

Modele cu transmisie automată
 n Poziţiile schimbătorului de viteze 

pentru cruise control: D sau S.

Menţineţi întotdeauna o distanţă 
sufi cientă faţă de autovehiculele care 
circulă în acelaşi sens.

Utilizare
 n Apăsaţi butonul MAIN de 

pe volan

Dacă se afi şează un ecran 
diferit, apăsaţi butonul LIM 
pentru a afi şa ecranul cruise 
control.

Indicatorul se aprinde pe 
tabloul de bord.
Sistemul cruise control poate 
fi  activat.

Utilizarea necorespunzătoare a sistemului de 
control al regimului de croazieră poate pro-
voca accidente. 

Folosiţi sistemul de control al regimului de 
croazieră numai la deplasarea pe autostrăzi 
deschise, pe vreme bună.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Setarea vitezei autovehiculului
Puteţi opta pentru a afi şa viteza setată în km/h 
sau mph pe afi şajul multiplu.

 Funcţii personalizate p. 117

▶▶În timpul conducerii▶ Cruise Control*

 n Setarea vitezei autovehiculului

Când atingeţi viteza dorită, luaţi piciorul de pe pedală şi apăsaţi butonul -/SET.

Viteza setată este memorată în momentul în care eliberaţi butonul -/SET şi începe 
rularea în regimul cruise control. Viteza setată este afi şată.

Se aprinde când 
începe rularea 
în regimul cruise 
control.
Butonul SET
Apăsaţi scurt

-/Butonul SET

Apăsaţi scurt

Continuare
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 Anulare
Reactivarea vitezei setate anterior:
După anularea regimului de cruise control, 
puteţi reactiva viteza setată anterior prin 
apăsarea butonului RES/+ în timp ce rulaţi cu o 
viteză de cel puţin 30 km/h (18 mph).

Nu puteţi seta sau reactiva viteza în 
următoarele situaţii:
• Când viteza autovehiculului este sub 30 km/h (18 

mph)
• Când butonul MAIN este dezactivat.

La viteze egale cu 25 km/h (16 mph) sau mai 
mici, sistemul de cruise control se dezactivează 
automat.

▶▶În timpul conducerii▶ Cruise Control*

 n Reglarea vitezei autovehiculului
Creşteţi sau reduceţi viteza autovehiculului apăsând butoanele RES/+ sau –/SET de 
pe volan.

• La fi ecare apăsare a butonului, viteza creşte sau scade cu aprox 1 km/h, respectiv 1 
mph.

• Dacă ţineţi butonul apăsat, viteza autovehiculului creşte sau scade cu aprox. 10 km/h, 
respectiv 10 mph.

 n Anulare
Pentru a anula rularea în regim de cruise control, 
efectuaţi una dintre următoarele:
• Apăsaţi butonul CANCEL.
• Apăsaţi butonul MAIN.
• Apăsaţi butonul LIM.
• Apăsaţi pedala de frână.
• Apăsaţi pedala de ambreiaj timp de cel puţin cinci 
secunde.

Viteza setată afi şată este anulată.

Creşterea vitezei

Reducerea vitezei

Butonul 
MAIN

Butonul 
LIM

Butonul 
CANCEL
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 Limitatorul reglabil de viteză*
Limitatorul reglabil de viteză nu poate menţine 
viteza setată atunci când conduceţi în pantă. 
Într-un astfel de caz, reduceţi viteza apăsând 
pedala de frână.

Atunci când nu utilizaţi limitatorul de viteză:
Dezactivaţi sistemul apăsând butonul MAIN.

Nu puteţi folosi limitatorul de viteză şi sistemul 
cruise control / ACC (cruise control cu reglare) 
în acelaşi timp.

Modele cu transmisie manuală
Când turaţia motorului se reduce, încercaţi să 
schimbaţi într-o treaptă inferioară.

▶▶În timpul conducerii▶ Limitatorul reglabil de viteză*

Limitatorul reglabil de viteză*

Acest sistem vă permite să setaţi o viteză maximă, care nu poate fi  depăşită nici 
atunci când apăsaţi pedala de acceleraţie.
Limitatorul de viteză poate fi  setat între aprox. 30 km/h (18 mph) şi aprox. 250 
km/h (156 mph).

Utilizare

 n Apăsaţi butonul MAIN de pe volan

Dacă se afi şează un ecran diferit, apăsaţi 
butonul LIM pentru a afi şa ecranul cruise 
control.

Indicatorul se 
aprinde pe tabloul 
de bord.
Limitatorul de viteză 
poate fi  activat.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Setarea vitezei autovehiculului
Dacă setaţi limita de viteză în timp ce rulaţi cu 
mai puţin de 30 km/h (19 mph), viteza limită 
setată este de 30 km/h (19 mph).

Semnalele sonore şi limita de viteză afi şată 
clipesc dacă viteza autovehiculului depăşeşte 
limita cu 3 km/h (2 mph) sau mai mult pe o 
suprafaţă de drum foarte înclinată.

Limitatorul de viteză este setat la viteza 
curentă dacă aceasta este mai mare decât 
limita de viteză setată anterior atunci când 
apăsaţi butonul RES/+.

Puteţi opta pentru a afi şa viteza setată în km/h 
sau mph pe afi şajul multiplu.

 Funcţii personalizate p. 117

▶▶În timpul conducerii▶ Limitatorul reglabil de viteză*

 n Setarea vitezei autovehiculului

• Luaţi piciorul de pe pedală şi apăsaţi butonul –/SET când atingeţi viteza dorită. Când 
eliberaţi butonul –/SET, viteza este memorată şi limitatorul de viteză este activat. 
Viteza setată este afi şată.

• Puteţi seta limita de viteză memorată anterior prin apăsarea butonului RES/+.

Se aprinde la se-
tarea limitatorului 
de viteză

Butonul –/SET
Butonul RES/+

Apăsaţi scurt
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 Depăşirea temporară a limitei de viteză
Semnalul sonor se activează atunci viteza 
vehiculului depăşeşte viteza setată şi pedala de 
acceleraţie este apăsată complet.

Limitatorul de viteză este reactivat după ce 
viteza autovehiculului scade sub viteza limită 
setată.

▶▶În timpul conducerii▶ Limitatorul reglabil de viteză*

 n Reglarea limitei de viteză
Creşteţi sau reduceţi limita de viteză folosind butoanele RES/+ sau –/SET de pe 
volan.

• La fi ecare apăsare a butonului, viteza creşte sau scade cu aprox 1 km/h, respectiv 1 
mph.

• Dacă ţineţi butonul apăsat, viteza autovehiculului creşte sau scade cu aprox. 10 km/h, 
respectiv 10 mph.

 n Depăşirea temporară a limitei de viteză
Limita de viteză poate fi  depăşită prin apăsarea completă a pedalei de acceleraţie.
▶Viteza limită afi şată clipeşte.
 Semnalul sonor se activează atunci când limita de viteză este depăşită.

Creştere viteză

Reducere viteză

Continuare
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 Anulare
Dacă este apăsat butonul LIM, limitatorul de 
viteză se comută în modul cruise control / ACC 
(cruise control cu redare).

În cazul în care apare o problemă la sistem 
atunci când folosiţi limitatorul de viteză, se 
activează un semnal sonor şi se aprinde indica-
torul OFF. Limitatorul de viteză este dezactivat.

▶▶În timpul conducerii▶ Limitatorul reglabil de viteză*

 n Anulare
Pentru a anula limitatorul de viteză, executaţi 
una din următoarele:
• Apăsaţi butonul CANCEL.
• Apăsaţi butonul MAIN.
• Apăsaţi butonul LIM.

Butonul 
MAIN

Butonul 
LIM

Butonul 
CANCEL
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 ACC (Cruise Control cu reglare)*

Notă importantă privind siguranţa
Asemeni oricărui sistem, ACC are anumite lim-
ite. Utilizarea inadecvată a ACC poate conduce 
la accidente grave. Folosiţi pedala de frână de 
fi ecare dată când este necesar şi menţineţi în-
totdeauna o distanţă sigură între autovehiculul 
dumneavoastră şi alte autovehicule.

Senzorul radar al ACC este comun cu CMBS 
(sistemul de frânare pentru prevenirea coli-
ziunilor).

 CMBS (Sistemul de frânare pentru prevenirea 
coliziunilor)* p. 335

Modele cu sistem ECON
Perioada de acceleraţie necesară poate fi  mai 
lungă în modul ECON.

Nu puteţi folosi sistemul cruise control şi limita-
torul de viteză în acelaşi timp.

▶▶În timpul conducerii▶ ACC (cruise control cu reglare)*

ACC (cruise control cu reglare)*

Menţine autovehiculul la o viteză constantă şi o distanţă sigură între autovehicu-
lul dumneavoastră şi autovehiculul din faţă, fără a fi  necesară menţinerea picioru-
lui pe pedala de frână sau de acceleraţie.

Utilizarea necorespunzătoare a ACC poate 
provoca accidente. 

Folosiţi ACC numai la deplasarea pe autostrăzi 
deschise, pe vreme bună.

Când se utilizează

 n Viteza recomandată pentru cruise control 
cu reglare: viteza dorită într-un interval de 
peste aprox. 30 km/h (19 mph)

Modele cu transmisie automată
 n Poziţiile schimbătorului de viteze pentru 

cruise control cu reglare:  D   sau S  

Mod de utilizare

 n Apăsaţi butonul MAIN de pe volan

Dacă se afi şează un ecran diferit, apăsaţi 
butonul LIM pentru a afi şa ecranul ACC.

Senzorul radarului este situat 
în spatele emblemei de pe grila 
frontală.

Indicatorul ACC se 
aprinde pe tabloul de 
bord.
Sistemul cruise control cu 
reglare poate fi  activat.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 ACC (Cruise control cu reglare)*
Sistemul ACC nu se va folosi în următoarele 
condiţii: 
• În condiţii de vizibilitate redusă.
• În trafi c aglomerat.
• Când trebuie să încetiniţi şi să acceleraţi în mod 

repetat. 
• Pe drumuri cu multe curbe.
• La intrarea pe porţile de plată a taxelor de 

autostradă, la intersecţiile de autostrăzi, în 
zonele de servicii, parcări etc. În astfel de zone, 
chiar dacă în faţă nu este niciun automobil, siste-
mul ACC va încerca să accelereze până la viteza 
fi xată de dumneavoastră. 

• Pe timp nefavorabil (ploaie, ceaţă, ninsoare 
etc.)
• Pe drum alunecos (de exemplu, drumuri aco-
perite cu zăpadă sau gheaţă).
• Când este montată o roată de rezervă.
• Când se coboară o pantă abruptă, iar frâna 
de motor nu este sufi cientă.

Atunci când nu utilizaţi sistemul ACC, 
dezactivaţi-l prin apăsarea butonului MAIN.

 Setarea vitezei autovehiculului
Puteţi opta pentru a afi şa viteza setată în km/h 
sau mph pe afi şajul multiplu.

 Funcţii personalizate p. 117

▶▶În timpul conducerii▶ ACC (cruise control cu reglare)*

 n Setarea vitezei autovehiculului

Luaţi piciorul de pe pedală şi apăsaţi butonul -/SET când vehiculul atinge viteza 
dorită.

Viteza setată este memorată în momentul în 
care eliberaţi butonul -/SET şi începe rularea în 
regimul ACC.
▶Pe afi şajul multiplu apar o pictogramă 

reprezentând un autovehicul şi o bară de indi-
care a distanţei.

 

Se aprinde la activarea ACC

Butonul -/SET

Apăsaţi scurt

Distanţă autovehicul setată

Viteză autovehicul setată

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Funcţionare
Dacă automobilul din faţă încetineşte brusc 
sau în faţa dumneavoastră se intercalează un 
alt automobil, sistemul ACC vă avertizează 
declanşând un semnal sonor şi afi şând un mesaj 
de avertizare pe afi şajul multiplu.

Apăsaţi pedala de frână şi menţineţi o distanţă 
adecvată de autovehiculul din faţă.

Chiar dacă distanţa între cele două autovehicule este 
redusă, ACC poate începe să accelereze autovehiculul 
dumneavoastră în următoarele condiţii:
• Autovehiculul din faţă se deplasează cu o viteză aproape 

identică sau mai mare decât a dumneavoastră.
• Un autovehicul intercalat în faţă se deplasează mai 

repede decât dumneavoastră şi se distanţează treptat.

Dacă nu doriţi să fi ţi avertizat printr-un semnal 
sonor atunci când sistemul detectează un autovehi-
cul sau când autovehiculul iese din raza de acţiune 
a ACC, puteţi modifi ca opţiunea de semnalizare 
sonoră a unui autovehicul care se deplasează în faţa 
dumneavoastră.

 Funcţii personalizate p. 127

▶▶În timpul conducerii▶ ACC (cruise control cu reglare)*

 n Funcţionare
Senzorul radar monitorizează distanţa între autovehiculul dumneavoastră şi 
cel din faţă. Când senzorul detectează o modifi care a acestei distanţe, sistemul 
compensează prin accelerarea sau frânarea vehiculului dumneavoastră pentru a 
menţine viteza de croazieră pe care aţi setat-o anterior.

 n Când ACC detectează un 
autovehicul în raza de acţiune a 
senzorului: 

se emite un singur semnal sonor şi 
pe afi şajul multiplu este afi şată o 
pictogramă a unui autovehicul.

 n Când autovehiculul iese din raza de 
acţiune a ACC:

Se emite un singur semnal sonor, 
iar pictograma autovehiculului 
de pe afi şajul multiplu devine un 
contur punctat.

Raza de acţiune a ACC: 120 m (394 picioare)

Beep – 
Semnal 
sonor

Continuare
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 Funcţionare
Limitări
Apăsaţi pedala de frână pentru a menţine 
o distanţă sigură de alte autovehicule 
în următoarele cazuri. ACC poate să nu 
funcţioneze corect atunci când:
• Autovehiculele din faţă merg cu o viteză mai 

mică de 20 km/h (13 mph) sau autovehiculele sunt 
parcate.

• În faţa dumneavoastră sunt motociclete sau alte 
vehicule mici.

ACC poate acţiona frâna imediat sau să 
producă un semnal sonor de detectare a unui 
autovehicul sau clădiri din apropiere dacă:
• Parcurgeţi o curbă strânsă sau vă afl aţi pe un 

drum îngust.
• Mişcaţi brusc volanul
• Vă afl aţi într-o poziţie neobişnuită pe banda de 

circulaţie.

▶▶În timpul conducerii▶ ACC (cruise control cu reglare)*

 n Nu există niciun autovehicul în faţă
Autovehiculul dumneavoastră circulă la viteza setată.

 n Un autovehicul din faţă se afl ă în raza de acţiune a ACC şi circulă mai încet 
decât viteza setată

Autovehiculul dumneavoastră încetineşte şi menţine aceeaşi viteză ca autovehicu-
lul din faţă.

 n Un autovehicul din faţă se afl ă în raza ACC şi circulă cu o viteză constantă
Autovehiculul dumneavoastră urmează autovehiculul din faţă menţinând o 
distanţă constantă, fără a depăşi viteza setată.

 n Un autovehicul din faţa dumneavoastră iese din raza de acţiune
ACC accelerează până la viteza setată, pe care o menţine.

 n Când apăsaţi pedala de acceleraţie
Puteţi creşte temporar viteza autovehiculului. În acest caz, nu există alerte sonore 
sau vizuale nici atunci când în raza ACC se afl ă un autovehicul.
ACC rămâne activ până când îl dezactivaţi. După ce eliberaţi pedala de acceleraţie, 
sistemul reia viteza setată.
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 Reglarea vitezei autovehiculului
Dacă un autovehicul din faţă circulă cu o 
viteză mai mică decât viteza dumneavoastră 
setată superioară, ACC poate să nu accelereze 
autovehiculul. Astfel, se menţine distanţa între 
autovehiculul dumneavoastră şi autovehiculul 
din faţă.

 Modifi carea distanţei între autovehicule
Şoferul trebuie să păstreze în mod permanent 
o distanţă de frânare sufi cientă în relaţie cu 
vehiculul din faţa sa şi să respecte întotdeauna 
distanţele sau intervalele de timp minime 
dintre vehicule prevăzute de codurile rutiere 
locale.

▶▶În timpul conducerii▶ ACC (cruise control cu reglare)*

 n Reglarea vitezei autovehiculului
Creşteţi sau reduceţi viteza autovehiculului apăsând butoanele RES/+ sau RES/- de 
pe volan.

• La fi ecare apăsare a butonului, viteza creşte sau scade cu aprox 1 km/h, respectiv 1 
mph.

• Dacă ţineţi butonul apăsat, viteza autovehiculului creşte sau scade cu aprox. 10 km/h, 
respectiv 10 mph.

 n Modifi carea distanţei între autovehicule

Apăsaţi butonul  (de reglare a distanţei) pen-
tru a modifi ca raza de acţiune a ACC.
De fi ecare dată când apăsaţi butonul, raza de 
acţiune a ACC pentru distanţa între autovehicu-
lul dumneavoastră şi autovehiculul din faţă se 
modifi că la scurtă, medie şi lungă.

Creştere viteză

Reducere viteză

Butonul de 
reglare a 
distanţei
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▶▶În timpul conducerii▶ ACC (cruise control cu reglare)*

Cu cât viteza selectată este mai mare, cu atât cresc distanţele scurtă, medie şi 
lungă. Consultaţi următoarele exemple orientative.

Distanţa faţă 
de autove-

hicul

Când viteza setată este:

80 km/h (50 mph) 104 km/h (65 mph)

Scurtă

26 metri
85 picioare

1,2 sec.

31 metri
101 picioare

1,1 sec.

Medie

34 metri
111 picioare

1,5 sec.

42 metri
138 picioare

1,5 sec.

Lungă

47 metri
154 picioare

2,1 sec

61 metri
200 picioare

2,1 sec.

Foarte lungă

65 metri
215 picioare

2,9 sec

86 metri
284 picioare

3,0 sec.
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 Anulare
Reactivarea vitezei setate anterior: După ce aţi 
anulat sistem ACC, puteţi reactiva viteza setată 
anterior în timp ce aceasta este încă afi şată. 
Apăsaţi butonul RES/+ în timp ce rulaţi cu o 
viteză de cel puţin 30 km/h (18 mph).

Nu puteţi seta sau reactiva viteza în 
următoarele situaţii:
• Când viteza autovehiculului este sub 30 km/h (18 

mph)
• Când butonul MAIN este dezactivat

▶▶În timpul conducerii▶ ACC (cruise control cu reglare)*

 n Anulare
Pentru a anula ACC, executaţi una dintre 
următoarele:
• Apăsaţi butonul CANCEL.
• Apăsaţi butonul MAIN.
• Apăsaţi butonul LIM.
• Apăsaţi pedala de frână.
• Apăsaţi pedala de ambreiaj timp de cel puţin cinci 
secunde.

Continuare
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 Anulare automată
Indicatorul OFF se aprinde timp de aprox. trei 
secunde atunci când ACC a fost dezactivat.

Chiar dacă ACC a fost anulat automat, puteţi 
relua viteza setată anterior. Aşteptaţi până 
când condiţiile care au determinat dezactivarea 
ACC se îmbunătăţesc, apoi apăsaţi butonul 
RES/+.

▶▶În timpul conducerii▶ ACC (cruise control cu reglare)*

 n Anulare automată
În momentul în care funcţia ACC este dezactivată automat, se aude un semnal so-
nor, iar pe afi şajul superior apare un mesaj. Oricare din situaţiile următoare poate 
duce la dezactivarea sistemului ACC:
• Viteza automobilului scade sub aproximativ 25 km/h (16 mph).
• Condiţii meteo nefavorabile (ploaie, ceaţă, ninsoare etc.).
• Senzorul radar de pe mască este murdar. 
• Vehiculul din faţă nu poate fi  detectat. 
• Este detectată o stare anormală a pneurilor sau pneurile derapează. 
• Deplasarea e un drum de munte sau pe teren accidentat pe o perioadă mai 

îndelungată. 
• Acţionarea bruscă a volanului. 
• Activarea sistemului ABS sau VSA.
• Se aprinde indicatorul VSA.
Modele cu transmisie manuală
• Ignorarea indicatorului de schimbare a vitezei într-o treaptă inferioară de pe cadranul 

tahometrului duce la dezactivarea sistemului ACC după aproximativ 10 secunde.
• Turaţia motorului intră în zona roşie a tahometrului. 
• Turaţia motorului coboară sub 1000 rpm.
• Trecerea într-o treaptă superioară sau inferioară de viteză rămânând temporar în 

punctul mort.
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 Sistemul de menţinere a benzii de circulaţie (LKAS)*
Sistemul LKAS are doar rol de asistenţă. Acesta 
nu înlocuieşte reacţiile dumneavoastră la volan. 
Sistemul nu funcţionează dacă luaţi mâinile de 
pe volan sau nu acţionaţi direcţia.

Nu aşezaţi obiecte pe bord. Acestea se pot 
refl ecta în parbriz şi să împiedice sistemul să 
detecteze în mod corect liniile de demarcaţie.

Nu utilizaţi sistemul LKAS atunci când tractaţi o 
remorcă.

Dacă vehiculul se abate către una din liniile de 
demarcaţie ca urmare a impulsurilor transmise 
volanului, dezactivaţi sistemul LKAS şi adresaţi-
vă unei reprezentanţe.

Nu utilizaţi LKAS atunci când rulaţi cu o roată 
de rezervă compactă.
Puteţi utiliza LKAS atunci când pneul a fost 
vulcanizat folosind kitul Honda de vulcanizare 
temporară (TRK).
Atunci când conduceţi cu un pneu vulcanizat, 
nu depăşiţi limita de viteză specifi cată.

Utilizarea de roţi sau pneuri de dimensiuni 
şi forme diferite poate provoca funcţionarea 
incorectă a LKAS.

▶▶În timpul conducerii▶ Sistemul de menţinere a benzii de circulaţie (LKAS)*

Sistemul de menţinere a benzii de circulaţie (LKAS)*

Monitorizează liniile de demarcaţie de pe şoselele cu două benzi de circulaţie pe 
sens, vă avertizează când vehiculul se abate de la banda pe care circulă şi trimite 
impulsuri în volan pentru a vă ajuta să păstraţi vehiculul între cele două linii de 
demarcaţie.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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 Camera LKAS
Nu lipiţi folii sau obiecte de parbriz care pot 
obstrucţiona câmpul de vizibilitate al camerei 
LKAS.
Zgârieturile, loviturile şi alte neregularităţi ale 
parbrizului din câmpul de vizibilitate al camerei 
LKAS pot provoca funcţionarea incorectă a 
sistemului. În acest caz, vă recomandăm să 
înlocuiţi parbrizul cu un parbriz original Honda. 
Efectuarea de reparaţii, chiar şi minore, în 
câmpul de vizibilitate al camerei LKAS sau in-
stalarea unui parbriz aftermarket pot provoca, 
de asemenea, funcţionarea incorectă a siste-
mului. Reprezentanţa trebuie să recalibreze 
camera după înlocuirea parbrizului. Calibrarea 
corectă a camerei LKAS este necesară pentru 
funcţionarea corespunzătoare a sistemului.

▶▶În timpul conducerii▶ Sistemul de menţinere a benzii de circulaţie (LKAS)*

Sistemul se dezactivează atunci când schimbaţi benzile de circulaţie după aţi acţionat 
semnalizarea, şi se reactivează când semnalizarea este oprită.

   Dacă schimbaţi banda de circulaţie fără să semnalizaţi, alerta LKAS se 
activează şi se transmit impulsuri în volan.

 n Transmiterea de impulsuri 
în direcţie

Sistemul transmite impulsuri în 
volan pentru menţinerea vehicu-
lului între liniile de demarcaţie. 
Impulsurile transmise devin mai 
puternice pe măsură ce vehiculul 
se apropie mai mult de oricare 
dintre liniile de demarcaţie.

 n Camera LKAS
Monitorizează liniile 
de demarcaţie

 n Alerte sonore şi vizuale
Emite semnale sonore şi vizuale atunci 
când vehiculul se abate de la banda de 
circulaţie detectată.
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 Condiţii de utilizare a sistemului

Limitările sistemului LKAS
Sistemul poate să nu detecteze benzile de 
circulaţie în următoarele situaţii:
• Conduceţi pe drumuri în care numărul de benzi 

creşte sau scade sau există mai multe intersecţii.
• Liniile de demarcaţie au fost şterse sau sunt difi -

cil de detectat de către sistem.
• Vehiculul din faţa dumneavoastră circulă în 

apropierea uneia dintre liniile de demarcaţie, 
identifi carea de către sistem a ambelor linii fi ind 
astfel îngreunată.

• Conduceţi în condiţii meteo difi cile (ploaie, 
ceaţă, zăpadă etc.)

• Unele benzi sunt închise sau sunt create benzi 
temporare ca urmare a unor lucrări la suprafaţa 
carosabilă.

• Conduceţi pe şosele recent construite sau pe 
care liniile de demarcaţie vechi sunt insufi cient 
vizibile.

• Lumina înconjurătoare se modifi că brusc (la 
intrarea sau ieşirea dintr-un tunel).

• Geamurile farurilor sunt murdare sau unghiurile 
farurilor sunt reglate incorect.

▶▶În timpul conducerii▶ Sistemul de menţinere a benzii de circulaţie (LKAS)*

 n Condiţii de utilizare a sistemului
Sistemul poate fi  utilizat când sunt îndeplinite următoarele condiţii:
• Banda pe care circulaţi este delimitată de linii pe ambele părţi şi vehiculul se afl ă în 

centrul benzii.
• Viteza vehiculului este între 45 – 112 mph (72 – 180 km/h).
• Conduceţi pe un drum drept sau uşor virajat.
• Semnalizatoarele sunt oprite.
• Pedala de frână nu este apăsată.
• Comutatorul ştergătoarelor este în poziţia OFF, AUTO* sau MIST.

 n Activarea sistemului
1. Apăsaţi butonul MAIN.
▶ Indicatorul LKAS apare pe afi şajul multiplu.

2. Apăsaţi butonul LKAS.
▶ Pe afi şajul multiplu apare simbolul a două 

benzi de circulaţie.
Sistemul este activ.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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 Condiţii de utilizare a sistemului
• Parbrizul este murdar sau aburit.
• Pe suprafaţa carosabilă se refl ectă lumina 

puternică a unui stop.
• Suprafaţă carosabilă este udă sau acoperită cu 

bălţi.
• Liniile de demarcaţie sunt acoperite de umbra 

parapetelor sau zidurilor de protecţie.
• Banda pe care circulaţi este prea lată sau prea 

îngustă.
• Conduceţi pe drumuri virajate.
• Conduceţi pe drumuri deteriorate.
• Există unul sau mai multe indicatoare de 

circulaţie (de exemplu, la o intersecţie).
• Când vehiculul se apropie de un vârf de pantă.

Sistemul LKAS se dezactivează temporar atunci 
când nu poate detecta liniile de demarcaţie. 
Când acestea sunt detectate din nou, sistemul 
se reactivează automat.

 Dezactivare
Apăsarea butonului 
AIN activează / dezactivează şi sistemul ACC.

Dezactivaţi sistemul LKAS atunci când nu îl 
utilizaţi.

▶▶În timpul conducerii▶ Sistemul de menţinere a benzii de circulaţie (LKAS)*

3. În timpul conducerii, menţineţi vehiculul în cen-
trul benzii de circulaţie.
▶ Liniile simbolului benzii de circulaţie se 

modifi că din linii întrerupte în linii continue 
atunci când sistemul detectează marcaje de 
demarcaţie. 
Sistemul monitorizează liniile de demarcaţie 
din partea stângă şi din partea dreaptă.

 n Dezactivare
Pentru a dezactiva sistemul LKAS:
Apăsaţi butonul MAIN sau LKAS.

Sistemul LKAS se dezactivează de fi ecare dată 
când opriţi motorul, chiar dacă l-aţi activat ul-
tima dată când aţi condus vehiculul.

Butonul MAIN

Butonul LKAS
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▶▶În timpul conducerii▶ Sistemul de menţinere a benzii de circulaţie (LKAS)*

 nDezactivarea sistemului în timpul funcţionării
• Comutaţi maneta ştergătoarelor în poziţia LO, HI 

sau MIST.
▶ La oprirea ştergătoarelor, sistemul LKAS este 

reactivat.
• Reduceţi viteza vehiculului la maxim 64 km/h (40 

mph).
▶ Creşterea vitezei vehiculului la minim72 km/h 

(45 mph) reactivează sistemul LKAS.
• Apăsaţi pedala de frână.
▶ Sistemul LKAS se reactivează şi începe să de-

tecteze liniile de demarcaţie imediat după ce 
eliberaţi pedala de frână.

 n Dezactivarea automată a sistemului LKAS
LKAS se dezactivează automat atunci când:
• Sistemul nu detectează liniile de demarcaţie.
• Direcţia este acţionată rapid.
• Nu schimbaţi direcţia vehiculului.
• Vehiculul se afl ă pe un drum foarte virajat.
• Temperatura camerei scade sau creşte la valori extreme.

După ce aceste condiţii încetează, sistemul LKAS se reactivează automat.

Atunci când sistemul LKAS este 
dezactivat, simbolul benzii de 
circulaţie de pe afi şajul multiplu se 
modifi că în linii întrerupte şi se aude 
un semnal sonor.
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 Sistemul VSA (asistare a stabilităţii autovehiculului)
Sistemul VSA poate să nu funcţioneze corect 
dacă tipul şi dimensiunea pneurilor nu sunt 
similare. Asiguraţi-vă că utilizaţi pneuri de di-
mensiuni şi tipuri identice, umfl ate la presiunea 
specifi cată.

Atunci când indicatorul VSA se aprinde şi 
rămâne aprins în timpul conducerii, aceasta 
poate indica o defecţiune a sistemului. Deşi 
aceasta ar putea să nu afecteze condusul nor-
mal, autovehiculul dumneavoastră trebuie să 
fi e verifi cat imediat la o reprezentanţă.

Sistemul VSA nu poate ameliora stabilitatea 
în orice situaţie şi nu controlează întregul 
sistem de frânare. Este responsabilitatea 
dumneavoastră să conduceţi şi să viraţi la o 
viteză adecvată condiţiilor de drum şi să vă 
luaţi o marjă sufi cientă de siguranţă.

▶▶În timpul conducerii▶ Sistemul VSA (asistare a stabilităţii autovehiculului)

Sistemul VSA (asistare a stabilităţii autovehiculului)

VSA ajută la stabilizarea automobilului în timpul virajelor dacă acesta se înto-
arce mai mult sau mai puţin decât se doreşte. De asemenea, ajută la menţinerea 
tracţiunii pe suprafeţe alunecoase. Acest lucru se realizează prin reglarea puterii 
motorului şi acţionarea selectivă a frânelor.

 n Funcţionarea VSA
În momentul în care se activează sistemul VSA, 
este posibil să observaţi că motorul nu răspunde 
la apăsarea acceleraţiei. În plus, se poate auzi 
unele zgomote de la sistemul hidraulic. De ase-
menea, indicatorul VSA va clipi.

Indicatorul sistemu-
lui VSA
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▶▶xxx▶

 Sistemul VSA (asistare a stabilităţii autovehiculului)
Fără VSA, automobilul va avea capacitatea de 
frânare şi virare normală, însă nu va benefi -
cia de îmbunătăţirea tracţiunii şi stabilităţii 
asigurată de VSA.

În anumite situaţii excepţionale, când auto-
mobilul se împotmoleşte în noroi sau zăpadă 
proaspătă, este posibil să fi e mai uşor să ieşiţi 
dacă dezactivaţi temporar sistemul VSA. 

Când sistemul VSA este oprit, sistemul de con-
trol al tracţiunii este şi el dezactivat. Încercaţi 
să degajaţi automobilul cu sistemul VSA dezac-
tivat dacă nu reuşiţi cu el activat.

Aveţi grijă să reactivaţi sistemul VSA ime-
diat ce aţi reuşit să degajaţi automobilul. Nu 
recomandăm conducerea automobilului cu 
sistemele VSA şi de control al tracţiunii dezac-
tivate.

Este posibil să auziţi un sunet mecanic din 
compartimentul motorului în timp ce sunt 
executate verifi cări ale sistemului imediat după 
pornirea motorului sau în timpul conducerii. 
Acest lucru este normal.

 n Activarea şi dezactivarea VSA
Acest buton este situat pe tabloul de bord. 
Pentru a activa şi dezactiva sistemul VSA, ţineţi 
apăsat butonul până când auziţi un semnal 
sonor.

VSA se dezactivează, iar indicatorul se aprinde.

Pentru reactivare, apăsaţi butonul  (dezac-
tivare VSA) până când auziţi un semnal sonor.

Sistemul VSA se activează la fi ecare pornire a 
motorului, chiar dacă l-aţi dezactivat ultima 
dată când aţi condus autovehiculul.

Indicatorul de 
dezactivare a VSA
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 Sistemul de avertizare a dezumfl ării pneurilor
Atunci când se detectează o scădere a presiunii 
în pneuri, indicatorul sistemului de avertizare a 
dezumfl ării pneurilor se aprinde cu simbolul  
pe afi şajul interactiv multiplu.

 Indicatorul sistemului de avertizare a 
dezumfl ării pneurilor p. 89, 328

Indicatorul sistemului de avertizare a 
dezumfl ării pneurilor poate să nu funcţioneze 
corect dacă tipul şi dimensiunile pneurilor nu 
sunt identice. Asiguraţi-vă că utilizaţi pneuri de 
aceleaşi dimensiuni şi acelaşi tip.

 Verifi carea şi întreţinerea pneurilor p. 407

▶▶În timpul conducerii▶ Sistemul de avertizare a dezumfl ării pneurilor

Sistemul de avertizare a dezumfl ării pneurilor

Monitorizează rotaţiile roţilor în timp ce conduceţi cu viteze de peste 30 km/h (19 
mph).
Atunci când numărul de rotaţii se modifi că, sistemul detectează o scădere a pre-
siunii în pneuri.

 n Iniţializarea sistemului de avertizare a dezumfl ării pneurilor
Pentru o utilizare corectă, iniţializaţi sistemul după ce pneurile sunt:
• Umfl ate la presiunea recomandată
• Schimbate sau permutate
Sistemul poate fi  iniţializat din funcţiile personalizate ale afi şajului multiplu.

1. Apăsaţi butonul  până când pe afi şaj 
apare simbolul , apoi apăsaţi butonul SEL / 
RESET.

2. Apăsaţi butonul  până când pe afi şaj 
apare mesajul DEFLATION WARNING SYSTEM (sis-
tem de avertizare a dezumfl ării pneurilor), apoi 
apăsaţi butonul SEL/RESET.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶În timpul conducerii▶ Sistemul de avertizare a dezumfl ării pneurilor

3. Apăsaţi butonul SEL/RESET şi selectaţi INITIALISE.

4. Apăsaţi butonul  până când pe afi şaj 
apare simbolul , apoi apăsaţi butonul SEL / 
RESET.
▶ Afi şajul revine la ecranul normal.

Continuare
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 Indicatorul sistemului de avertizare a dezumfl ării 
pneurilor
Indicatorul se poate aprinde cu o întârziere sau 
nu se poate aprinde deloc atunci când:
• Două sau mai mult pneuri au presiunea scăzută.
• Acceleraţi, deceleraţi şi rotiţi rapid volanul.
• Conduceţi pe drumuri înzăpezite sau alunecoase.
• Utilizaţi lanţuri de zăpadă.

▶▶În timpul conducerii▶ Sistemul de avertizare a dezumfl ării pneurilor

 n Indicatorul sistemului de avertizare a dezumfl ării pneurilor
 nIndicatorul se poate aprinde în următoarele 
condiţii:

• Presiunea oricăruia dintre pneuri este redusă.
• Sistemul nu a fost iniţializat.
• Este utilizată o roată de rezervă de tip compact* 

sau kitul de vulcanizare a pneurilor*.
• Pneurile sunt supuse unei sarcini sporite şi inegale 

comparativ cu momentul iniţializării, cum ar fi  în 
cazurile în care se tractează o remorcă*.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 TRANSMISIE 4X4 ÎN TIMP REAL cu sistem de control 
inteligent*

Notă
Nu învârtiţi în gol roţile faţă ale vehiculului. 
Aceasta poate provoca avarierea transmisiei 
sau diferenţialului spate.

Sistemul 4x4* poate să nu funcţioneze corect 
dacă pneurile sunt de tipuri şi dimensiuni 
diferite. Asiguraţi-vă că utilizaţi acelaşi tip şi di-
mensiune a pneurilor şi că acestea sunt umfl ate 
la presiunea specifi cată.

 Înlocuirea pneurilor şi roţilor p. 409

▶▶În timpul conducerii▶ TRANSMISIE 4X4 ÎN TIMP REAL cu sistem de control inteligent*

TRANSMISIE 4X4 ÎN TIMP REAL cu sistem de control inteligent*

Vehiculul dumneavoastră este echipat cu un sistem de transmisie integrală*. Atun-
ci când sistemul detectează o pierdere de tracţiune la una din roţile faţă, transferă 
automat o parte din puterea motorului către roţile spate. Aceasta vă permite să 
utilizaţi toată aderenţa disponibilă şi poate creşte mobilitatea.

Cu toate acestea, trebuie să exercitaţi în continuare aceeaşi prudenţă în accelera-
re, bracare şi frânare pe care le folosiţi atunci când conduceţi un vehicul cu două 
roţi motrice.

Dacă patinaţi toate cele patru roţi în mod excesiv şi supraîncălziţi sistemul 4x4*, 
puterea este transmisă numai către roţile faţă. Opriţi până când sistemul se 
răceşte.

*Nu este disponibil pentru toate modelele



330

C
o

n
d

u
cere

▶▶xxx▶

 Frâna de parcare

NOTĂ
Eliberaţi frâna de parcare complet înainte de a 
conduce. Frânele şi osia spate pot fi  grav avari-
ate atunci când conduceţi cu frâna de parcare 
trasă.

Dacă începeţi să conduceţi fără a elibera com-
plet frâna de parcare, se activează un semnal 
sonor şi pe afi şajul multiplu apare simbolul .

Trageţi întotdeauna frâna de parcare atunci 
când parcaţi

Sistemul de frânare

 n Frâna de parcare
Folosiţi frâna de parcare pentru a menţine autovehiculul staţionar după ce aţi 
parcat.

Cuplare:
Trageţi maneta în sus, până la capăt, fără a 
apăsa butonul de deblocare.

Decuplare:
1. Trageţi maneta uşor în sus, apoi apăsaţi şi ţineţi 

apăsat butonul de deblocare.
2. Coborâţi maneta până la capăt, apoi eliberaţi 

butonul.

Frânare
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 Frâna de picior
Verifi caţi frânele după aţi condus prin apă adâncă 
sau dacă observaţi o acumulare de apă la suprafaţa 
de rulare. Dacă este necesar, uscaţi frânele prin 
apăsarea uşoară a pedalei de câteva ori.

Dacă auziţi un sunet metalic de frecare permanent 
atunci când frânaţi, poate fi  necesară înlocuirea 
plăcuţelor de frână. Autovehiculul trebuie să fi e 
verifi cat la o reprezentanţă.

Folosirea constantă a pedalei de frână la coborârea 
unei pante generează căldură, ceea ce reduce 
efi cienţa frânării. Folosiţi frâna de motor prin luarea 
piciorului de pe pedala de acceleraţie şi prin retro-
gradarea într-o treaptă inferioară. La transmisiile 
manuale, folosiţi treptele inferioare pentru o mai 
mare efi cienţă a frânei de motor.

Nu vă rezemaţi piciorul de pedala de frână în timp ce 
conduceţi, deoarece aceasta rămân uşor apăsate, îşi 
pierd efi cienţa în timp şi provoacă uzarea plăcuţelor 
de frână. În plus, lumina lămpilor de frână îi va 
deruta pe şoferii din spatele dumneavoastră.

 Sistemul de asistenţă la coborârea în pantă
Luminile de frână se aprind automat atunci când 
sistemul funcţionează.

Sistemul se dezactivează de fi ecare dată când opriţi 
motorul, chiar dacă l-aţi activat ultima dată când aţi 
condus vehiculul.

▶▶Frânare▶ Sistemul de frânare

 n Frâna de picior
Autovehiculul dumneavoastră este echipat cu frâne cu disc la toate cele patru 
roţi. Un sistem de servofrânare reduce efortul necesar pentru apăsarea pedalei 
de frână. Sistemul de asistenţă la frânare creşte puterea de frânare atunci când 
apăsaţi pedala cu forţă într-o situaţie de urgenţă. Sistemul de frânare anti-blocare 
(ABS) vă ajută să menţineţi controlul direcţiei atunci când frânaţi foarte puternic.

 Sistemul de asistenţă la frânare p. 333
 ABS (Sistemul de frânare antiblocare) p. 332

 n Sistemul de asistenţă la coborârea în pantă
Menţine viteza constantă atunci când vehiculul 
coboară o pantă, fără a fi  necesară acţionarea 
pedalei de frână sau de acceleraţie.

 nCondiţii de utilizare
Sistemul se activează atunci când viteza vehicu-
lului este între 10 km/h şi 20 km/h.

 nActivarea şi dezactivarea sistemului de 
asistenţă la coborârea în pantă

Când contactul de pornire este în poziţia ON II, 
apăsaţi butonului sistemului de asistenţă la cob-
orârea în pantă pentru a porni şi opri sistemul.
▶ Când sistemul este activ (pregătit de utilizare), 

indicatorul de asistenţă la coborârea în pantă 
se aprinde.
Indicatorul clipeşte atunci când sistemul 
funcţionează.

Indicatorul sistemului de 
asistenţă la coborârea în pantă
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 ABS (Sistemul de frânare antiblocare)

NOTĂ 
ABS poate să nu funcţioneze corect dacă 
utilizaţi pneuri de dimensiuni şi tip incorecte.

Dacă în timpul conducerii se aprinde indicato-
rul ABS, este posibil să fi e apărut o defecţiune 
la sistem. 
Chiar dacă frânele continuă să funcţioneze în 
mod normal, este posibil ca sistemul ABS să nu 
funcţioneze. Autovehiculul trebuie să fi e verifi -
cat imediat la reprezentanţă.

Sistemul ABS nu reduce timpul sau distanţa de 
frânare, ci ajută doar la păstrarea controlului 
asupra direcţiei în timpul unei frânări puter-
nice.

În următoarele cazuri, autovehiculul 
dumneavoastră poate avea nevoie de o 
distanţă de frânare mai mare decât cea a unui 
autovehicul fără ABS:
• La conducerea pe suprafeţe de drum deteriorate, 

inclusiv pe suprafeţe neuniforme precum pietriş 
sau zăpadă.

• Când sunt montate lanţuri de zăpadă.

Este posibil să auziţi un sunet mecanic din 
compartimentul motorului în timp ce sunt 
executate verifi cări ale sistemului imediat după 
pornirea motorului sau în timpul conducerii. 
Acest lucru este normal.

▶▶Frânare▶ Sistemul de frânare

ABS (Sistemul de frânare antiblocare) 

 n ABS
Sistemul de frânare antiblocare previne blocarea roţilor şi vă ajută să păstraţi con-
trolul asupra direcţiei apăsând şi eliberând frânele cu o frecvenţă mai mare decât 
ar putea-o face şoferul.

Sistemul electronic de distribuţie a frânării (EBD), care face parte din ABS, 
echilibrează, la rândul său, distribuirea forţei de frânare între faţă şi spate în 
funcţie de încărcarea automobilului.

Nu acţionaţi niciodată în mod repetat pedala de frână. Lăsaţi sistemul ABS să 
lucreze în locul dumneavoastră, aplicând o apăsare fermă şi constantă asupra 
pedalei de frână. Această metodă este uneori numită „apasă şi ţine direcţia”.

 n Funcţionarea ABS
Pedala de frână poate vibra uşor în cazul intervenţiei ABS. Menţineţi o apăsare 
fermă a pedalei. Pe asfalt uscat, apăsarea frânei trebuie să fi e foarte puternică 
pentru a se activa ABS. Totuşi, veţi simţi că sistemul ABS se activează imediat 
atunci când veţi încerca să frânaţi pe zăpadă sau polei.

Atunci când viteza autovehiculului scade sub 10 km/h /6 mph), sistemul ABS nu 
intervine.
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▶▶Frânare▶ Sistemul de asistenţă la frânare

Sistemul de asistenţă la frânare

 n Sistemul de asistenţă la frânare
Este proiectat să asiste şoferul prin generarea unei forţe mai mari de frânare la 
apăsarea puternică a pedalei de frână în timpul unei frânări de urgenţă.

 n Funcţionarea sistemului de asistenţă la frânare
Apăsaţi pedala cu fermitate pentru o frânare mai puternică.

La activarea asistenţei la frânare, pedala poate vibra uşor şi se poate auzi un zgo-
mot de funcţionare. Acest lucru este normal. Continuaţi să apăsaţi ferm pedala de 
frână.
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 Semnalul de oprirea de urgenţă

Semnalul de oprire de urgenţă nu poate pre-
veni o posibilă coliziune din spate provocată de 
o frânare brusc a vehiculului dumneavoastră. 
Acesta activează luminile de avarie în momen-
tul frânării. Este întotdeauna recomandat să 
evitaţi o frânare bruscă în cazurile în care nu 
este absolut necesară.

Semnalul de oprire de urgenţă nu se activează 
atunci când butonul de avarie este apăsat.

Dacă sistemul ABS nu funcţionează în timpul 
frânării, este posibil ca semnalul de oprire de 
urgenţă să nu se activeze.

▶▶Frânare▶ Sistemul de asistenţă la frânare

Semnalul de oprire de urgenţă

Se activează prin aprinderea rapidă a luminilor de avarie, atunci când frânaţi 
cu putere la o viteză de cel puţin 60 km/h, pentru a avertiza şoferii din spatele 
dumneavoastră că aţi efectuat o frânare de urgenţă. Astfel, şoferii din spatele 
dumneavoastră poate lua toate măsurile necesare pentru a evita coliziunea.

 n Condiţii de activare a sistemului

Luminile de avarie se opresc atunci când:

• Eliberaţi pedala de frână.
• ABS încetează să funcţioneze.
• Viteza de decelerare a vehiculului devine moderată.
• Apăsaţi butonul de avarie.

Frânare bruscă

Se aprind stopurile 
de frână

Luminile de avarie clipesc

Se aprind indicatoarele de avarie
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 CMBS (Sistemul de frânare pentru prevenirea 
coliziunilor)
Sistemul CMBS este proiectat să reducă 
gravitatea leziunilor provocate de o coli-
ziune inevitabilă. Acesta nu previne coli-
ziunile, nici nu opreşte automat autovehiculul.  
Rămâne responsabilitatea dumneavoastră să 
acţionaţi pedala de frână şi volanul în mod 
corespunzător, în funcţie de condiţiile de mers.

CMBS poate să nu se activeze sau să nu detect-
eze un autovehicul în faţa dumneavoastră în 
următoarele condiţii:
• Distanţa între autovehiculul dumneavoastră şi cel 

din faţă este prea mică.
• În faţa dumneavoastră se intercalează un auto-

vehicul cu viteză redusă, care frânează brusc.
• Când acceleraţi puternic şi vă apropiaţi cu viteză 

mare de autovehiculul din faţă.
• În faţa dumneavoastră sunt motociclete sau alte 

vehicule mici.
• Un alt autovehicul vă trece brusc prin faţă.
• Când conduceţi pe un drum virajat care 

împiedică senzorul să detecteze în mod corect un 
autovehicul din faţă.

• Când în faţa autovehiculului se afl ă pietoni sau 
animale.

▶▶Frânare▶ CMBS (Sistemul de frânare pentru prevenirea coliziunilor)*

CMBS (Sistemul de frânare pentru prevenirea coliziunilor)*

Vă poate asista atunci când există riscul ca autovehiculul dumneavoastră să 
lovească autovehiculul din faţă. CMBS este proiectat să vă avertizeze, apoi să 
reducă viteza de deplasare atunci când coliziunea pare inevitabilă, reducând ast-
fel puterea impactului.

 n Modul de funcţionare a sistemului

 n Activarea sistemului

Un senzor de tip radar începe să detecteze prezenţa autovehiculelor în faţa 
dumneavoastră atunci când viteza de deplasare depăşeşte 15 km/h (10 mph).

                                                   Senzorul radarului este 
                                                   amplasat sub emblema 
                                                   de pe grila frontală.

CMBS se activează atunci când diferenţa de viteză între două autovehicule depăşeşte 
15 km/h (10 mph) şi există riscul de coliziune.

O alertă vizuală sau o combinaţie de 
alertă vizuală şi alertă sonoră a unei 
posibile coliziuni.
▶Luaţi măsurile necesare pentru a 

evita coliziunea (apăsaţi pedala 
de frână, schimbaţi banda de 
circulaţie etc.)

Beep – 
Semnal 
sonor

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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▶▶Frânare▶ CMBS (Sistemul de frânare pentru prevenirea coliziunilor)*

 n Etapele de alertare a coliziunii
Sistemul are trei etape de alertare a unei posibile coliziuni. Totuşi, în funcţie de 
circumstanţe, CMBS poate iniţia a treia etapă fără a trece prin primele două.

Distanţa între vehicule
CMBS

Radarul detectează 
un vehicul E-pretensioner Avertismente sonore şi vizuale Frânare

Etapa 
1

Vehiculul
propriu

Vehiculul
din fa�ă

NORMAL
APROAPEDEPARTE

Există risc de coliziune 
cu un vehicul din faţă -

Indicatorul  clipeşte pe bord. Distanţa la 
care se activează acest avertisment  poate fi  
modifi cată (FAR/NORMAL/NEAR)

 Lista de opţiuni personalizabile 
p. 120

-

Etapa 
2

Vehiculul
propriu

Vehiculul
din fa�ă Există risc de coliziune 

cu un vehicul din faţă -

Se aude un semnal sonor şi simbolul  
clipeşte pe afi şajul multiplu

-

Etapa 
3

Vehiculul
din fa�ă

Vehiculul
propriu Riscul de coliziune 

a crescut, timpul de 
răspuns este redus.

Tensionează uşor centura 
şoferului de câteva ori, pen-
tru avertizare.

Uşoară

Etapa 
4

Vehiculul
din fa�ă

Vehiculul
propriu CMBS determină 

că o coliziune este 
inevitabilă

Strânge cu forţă centurile 
şoferului şi pasagerului faţă.

Puternică

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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 CMBS (Sistemul de frânare pentru prevenirea 
coliziunilor)
CMBS se poate dezactiva automat, iar indica-
torul CMBS se aprinde şi rămâne aprins atunci 
când:
• Conduceţi în afara carosabilului sau pe un drum 

de munte pentru o perioadă mai lungă de timp.
• Conduceţi în condiţii meteo nefavorabile (ploaie, 

ceaţă, zăpadă etc.).
• Senzorul radarului este acoperit de murdărie, 

noroi, frunze uscate, zăpadă etc.).
• Este detectată o stare anormală a pneurilor 

(dimensiune incorectă, pană etc.).

După ce condiţiile care au determinat dezac-
tivarea CMBS s-au ameliorat, sistemul se 
reactivează.

▶▶Frânare▶ CMBS (Sistemul de frânare pentru prevenirea coliziunilor)*

 n Activarea şi dezactivarea CMBS
Apăsaţi acest buton timp de aprox. o secundă 
pentru a activa şi dezactiva sistemul.

Când CMBS este dezactivat:
• Sună un semnal sonor.
• Se aprinde indicatorul CMBS de pe tabloul de 

bord.
• Un mesaj pe afi şajul interactiv multiplu vă 

reaminteşte că sistemul este dezactivat.
La fi ecare pornire a motorului, CMBS rămâne în 
starea activată sau dezactivată dinaintea ultimei 
opriri.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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 CMBS (Sistemul de frânare pentru prevenirea 
coliziunilor)*
Evitaţi următoarele condiţii care pot pro-
voca dezactivarea temporară a senzorului şi 
preveniţi problemele de funcţionare ale CMBS.
• Supraîncărcarea părţii din spate sau înclinarea ca 

urmare a modifi cării suspensiei autovehiculului.
• Presiunea şi dimensiunea pneurilor sunt inco-

recte, tipul pneurilor este diferit şi/sau pneurile 
nu sunt în stare bună.

Pentru o utilizare corectă a CMBS:

Menţineţi capacul radarului permanent curat.

Nu folosiţi niciodată solvenţi chimici sau praf 
de curăţat pentru a spăla capacul senzorului. 
Curăţaţi cu apă sau un detergent slab.

Nu lipiţi autocolante pe emblemă şi nu înlocuiţi 
emblema.

Dacă senzorul radarului trebuie curăţat, de-
montat sau atunci când capacul senzorului este 
deteriorat, autovehiculul trebuie prezentat la o 
reprezentanţă.

▶▶Frânare▶ CMBS (Sistemul de frânare pentru prevenirea coliziunilor)*

 n Cazuri cu risc redus de coliziune
CMBS se poate activa chiar şi atunci când ştiţi că vă apropiaţi de un autovehicul 
sau atunci când nu există niciun autovehicul în faţă. Câteva exemple de astfel de 
situaţii sunt:

 n La depăşire
Vă apropiaţi de un autovehicul din faţă şi schimbaţi banda pentru a depăşi.

 n La o intersecţie
Vă apropiaţi de sau depăşiţi un autovehicul care virează la stânga sau la dreapta.

 n Sub un pod jos, la viteză ridicată
Treceţi pe sub un pod jos sau îngust cu viteză ridicată.

 n Denivelări de reducere a vitezei, lucrări rutiere, şine de cale ferată, obiecte 
afl ate pe acostament etc.

Conduceţi peste denivelări de reducere a vitezei, plăci metalice etc. sau vă 
apropiaţi de şine de cale ferată sau obiecte pe acostament (cum ar fi  indicatoare 
rutiere şi garduri de protecţie) într-o curbă.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶xxx▶

 Parcarea autovehiculului
Nu parcaţi autovehiculul lângă obiecte in-
fl amabile precum iarbă uscată, benzină sau 
cherestea.
Căldura provenită de la ţeava de eşapament 
poate provoca un incendiu.

 În staţionare

Modele cu transmisie automată

NOTĂ
Transmisia poate fi  avariată în următoarele 
situaţii:
• Apăsarea simultană a pedalelor de acceleraţi şi 

frână.
• Menţinerea staţionară a autovehiculului în 

rampă prin apăsarea pedalei de acceleraţie.
• Cuplarea schimbătorului de viteze în poziţia 

P   înainte de oprirea completă a autovehiculului.

Ridicaţi ştergătoarele de pe parbriz atunci când 
urmează să ningă.

Modele Diesel
Menţineţi motorul la ralanti timp de câteva 
minute dacă aţi tractat o remorcă.
Funcţionarea la ralanti poate fi  interzisă în 
unele ţări. Verifi caţi şi respectaţi reglementările 
locale.

În staţionare

1. Apăsaţi ferma pedala de frână.
2. Trageţi ferm frâna de parcare.

Modele cu transmisie automată
3. Cuplaţi schimbătorul de viteze din poziţia D   în poziţia P  .

Modele cu transmisie manuală
3. Cuplaţi schimbătorul în poziţia N  .

Modele Diesel
4. Menţineţi motorul la ralanti timp de aprox. 10 secunde.
5. Opriţi motorul

Trageţi întotdeauna cu fermitate frâna de mână, în special când vă afl aţi pe 
suprafeţe în pantă.

Parcarea autovehiculului
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 Oprirea automată a motorului
Dacă funcţia de oprire automată a motoru-
lui este activă sufi cient de mult timp pentru 
a descărca bateria, motorul ar putea să nu 
repornească automat. Opriţi motorul manual 
atunci când părăsiţi autovehiculul.

Durata funcţionării sistemului de oprire 
automată a motorului:
• Creşte în modul ECON activ comparativ cu ECON 

inactiv, atunci când sistemul de climatizare 
funcţionează.

▶▶Parcarea autovehiculului▶ Oprirea automată a motorului

Modele cu transmisie manuală
Oprirea automată a motorului

Pentru a creşte economia de combustibil, motorul se opreşte automat atunci când 
autovehiculul îşi încetează deplasarea, în funcţie de condiţiile de mediu şi de 
conducere. În acest moment se aprinde indicatorul. Când autovehiculul trebuie 
să plece, motorul reporneşte la atingerea pedalei de ambreiaj, iar indicatorul se 
stinge.

Dacă uşa şoferului este deschisă în timp ce indi-
catorul este aprins, se activează un semnal sonor 
prin care sunteţi avertizat că funcţia de oprire 
automată a motorului este activă.

 n Activarea şi dezactivarea funcţiei de oprire automată
Apăsaţi acest buton pentru a activa şi dezactiva 
sistemul de oprire automată a motorului. Sis-
temul se dezactivează şi indicatorul se aprinde. 
Sistemul se activează la fi ecare pornire a moto-
rului, chiar dacă l-aţi dezactivat ultima dată când 
aţi condus autovehiculul.

Indicato-
rul de oprire 
automată
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▶▶Parcarea autovehiculului▶ Oprirea automată a motorului

 n Oprirea automată a motorului se activează atunci când:
După ce autovehiculul circulă şi se opreşte prin frânare, pedala de ambreiaj este 
apăsată până la capăt, schimbătorul de viteze este în poziţia N  , iar pedala de 
ambreiaj este eliberată.
▶Pentru a reporni motorul automat, apăsaţi pedala de ambreiaj.

 n Funcţia de oprire automată a motorului nu funcţionează atunci când:
• Temperatura lichidului de răcire a motorului este scăzută sau ridicată.
• Autovehiculul se opreşte din nou fără a atinge viteza de 3 km/h (2 mph) după re-

pornire.
• Schimbătorul de viteze este în altă poziţie decât N  .
• Sistemul de climatizare este pornit şi aţi setat temperatura pe partea şoferului la limita 

superioară sau inferioară (este afi şat Lo sau Hi).
• Sistemul de climatizare este pornit, iar temperatura ambiantă este de maximum -20°C 

sau de minimum +40°C.
•  este pornit (indicatorul este aprins).
• Nu purtaţi centura de siguranţă.
• Capota este deschisă.
• Nivelul de încărcare a bateriei este redus.

 n Funcţia de pornire automată a motorului nu funcţionează atunci când:
• Sistemul de climatizare este activ, iar viteza ventilatorului este setată la maxim.
• Sistemul de climatizare este pornit, iar condiţiile meteo pot fi  diferite de setările siste-

mului de climatizare pe care le-aţi selectat.
• Când umiditatea în interior este ridicată.
• Este manevrat volanul.

Continuare
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 Motorul reporneşte automat atunci când:
Dacă utilizaţi un dispozitiv electronic în timp 
ce funcţia de oprire automată a motorului este 
activă, dispozitivul se poate opri temporar la 
repornirea motorului.

▶▶Parcarea autovehiculului▶ Oprirea automată a motorului

 n Motorul reporneşte automat atunci când:
Este apăsată pedala de ambreiaj.

 n Motorul reporneşte automat atunci când schimbătorul de viteze este în poziţia 
N  , chiar şi când pedala de ambreiaj nu este apăsată, atunci când:

• Butonul de dezactivare a opririi automate a motorului este dezactivat.
• Autovehiculul se deplasează.
• Pedala de frână este apăsată repetat şi eliberată pentru scurt timp în timpul unei 

opriri.
• Nivelul de încărcare a bateriei este redus.
• Este manevrat volanul.
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 Sistemul de senzori de parcare*
Chiar şi atunci când sistemul este activ, 
verifi caţi întotdeauna dacă nu există niciun 
obstacol în apropierea autovehiculului atunci 
când parcaţi.

Sistemul poate să nu funcţioneze 
corespunzător atunci când:
• Senzorii sunt acoperiţi de zăpadă, gheaţă, noroi 

etc. 
• Autovehiculul se deplasează pe o suprafaţă 

neuniformă cum ar fi  iarbă, movile sau în pantă. 
• Autovehiculul a stat afară în căldură sau frig. 
• Sistemul este afectat de anumite echipamente 

sau dispozitive electrice care generează unde 
ultrasonice. 

• În condiţii meteo nefavorabile.

Este posibil ca dispozitivul să nu detecteze:
• Obiecte subţiri sau joase.
• Materiale fonoabsorbante cum ar fi  zăpada, 

bumbacul sau buretele.
• Obiectele afl ate imediat sub bara de protecţie.

Nu amplasaţi accesorii pe senzori sau în jurul 
acestora.

▶▶Parcarea autovehiculului▶ Sistemul de senzori de parcare*

Sistemul de senzori de parcare*

Senzorii din colţuri şi centrali monitorizează obstacolele din spatele autovehiculu-
lui, iar avertizorul sonor şi afi şajul interactiv multiplu indică distanţa aproximativă 
între autovehiculul dumneavoastră şi obstacol.

 n Amplasarea şi raza de acţiune a senzorilor
Senzorii de pe colţurile faţă Senzorii centrali faţă

Senzorii de pe colţurile spate
Senzorii centrali spate

Distanţă de aprox. 60 cm (24 in) 
sau mai puţin.

Faţă: Distanţă de aprox. 100 cm (39 in) sau mai puţin)
Spate: Distanţă de aprox. 110 cm (43 in) sau mai puţin.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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 Activarea şi dezactivarea senzorilor de parcare
Atunci când contactul de pornire este în poziţia 
ON *1, sistemul intră în starea selectată 
anterior.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton 

ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

▶▶Parcarea autovehiculului▶ Sistemul de senzori de parcare*

 nActivarea şi dezactivarea senzorilor de parcare
Când contactul de pornire este în poziţia ON 

*1, apăsaţi butonul sistemului de senzori de 
parcare pentru activare şi dezactivare. Când 
sistemul este activ, indicatorul din buton se 
aprinde şi se aude un semnal sonor.

Senzorii din colţurile faţă şi centrali faţă 
încep să detecteze obstacole atunci când 
schimbătorul de viteze este în orice altă poziţie 
decât P   sau R  , iar viteza autovehiculului este 
sub 8 km/h (5 mph).

Senzorii din colţurile faţă, colţurile spate şi 
central spate încep să detecteze un obstacol 
când schimbătorul de viteze este în poziţia 
R  , iar viteza autovehiculului este sub 8 km/h 
(5 mph).

Modele cu transmisie manuală
Este necesar, de asemenea, să eliberaţi frâna 
de parcare.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.
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▶▶Parcarea autovehiculului▶ Sistemul de senzori de parcare*

Modele fără sistem de navigaţie
 n Când distanţa dintre autovehicul şi obstacolele din spate se reduce

Lungimea semnalului sonor 
intermitent

Distanţa între bară şi obstacol
Indicator Afi şajul interactiv multiplu

Senzorii din colţuri Senzorii centrali

Moderată -

Faţă: aprox. 100-60 cm 
(39-24 inci)

Spate: aprox. 110-60 cm 
(43-24 inci)

Clipeşte galben*1

Indicatori: se aprind când 
senzorul detectează 
obstacole

Indicatori: se aprind când 
senzorul detectează obsta-
cole

Scurtă aprox. 60-45 cm 
(24-18 inci)

aprox. 60-45 cm 
(24-18 inci)

Clipeşte portocaliu

Foarte scurtă aprox. 45-35 cm 
(18-14 inci)

aprox. 45-35 cm 
(18-14 inci)

Continuă aprox. 35 cm 
(14 inci) sau mai puţin

aprox. 35 cm 
(14 inci) sau mai puţin Clipeşte roşu

*1: În această etapă, doar senzorii centrali detectează obstacole.

Modele fără cameră 
retrovizoare

Modele cu cameră 
retrovizoare

Continuare
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▶▶Parcarea autovehiculului▶ Sistemul de senzori de parcare*

Modele cu sistem de navigaţie
 n Când distanţa dintre autovehicul şi obstacolele din spate se reduce

Lungimea semnalului sonor 
intermitent

Distanţa între bară şi obstacol
Indicator Afi şajul interactiv multiplu

Senzorii din colţuri Senzorii centrali

Moderată -

Faţă: aprox. 100-60 cm 
(39-24 inci)

Spate: aprox. 110-60 cm 
(43-24 inci)

Clipeşte galben*1

Indicatori: se aprind când 
senzorul detectează 
obstacole

Scurtă aprox. 60-45 cm 
(24-18 inci)

aprox. 60-45 cm 
(24-18 inci)

Clipeşte portocaliu

Foarte scurtă aprox. 45-35 cm 
(18-14 inci)

aprox. 45-35 cm 
(18-14 inci)

Continuă aprox. 35 cm 
(14 inci) sau mai puţin

aprox. 35 cm 
(14 inci) sau mai puţin Clipeşte roşu

*1: În această etapă, doar senzorii centrali detectează obstacole.
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 Dezactivarea tuturor senzorilor spate
Atunci când cuplaţi în poziţia R  , indicatorul 
din butonul sistemului senzorului de parcare 
clipeşte pentru a vă reaminti că senzorii spate 
au fost dezactivaţi.

▶▶Parcarea autovehiculului▶ Sistemul de senzori de parcare*

 n Ecran retrovizor cu senzor de parcare
Atunci când distanţa între autovehicul şi obstacolul din spate se reduce, ecranul 
retrovizor al sistemului de navigaţie afi şează simultan indicatorii senzorului de 
parcare.

Indicatorii de pe ecranul navigaţiei îşi schimbă 
culoarea şi clipesc în mod similar cu indicatorii 
de pe afi şajul interactiv multiplu.

 n Dezactivarea tuturor senzorilor spate
1. Asiguraţi-vă că sistemul senzorilor de parcare nu este activat. Rotiţi contactul de 

pornire în poziţia LOCK *1.
2. Ţineţi apăsat butonul sistemului senzorilor de parcare şi rotiţi contactul în poziţia ON 

*1.
3. Ţineţi butonul apăsat timp de 10 secunde. Eliberaţi butonul când indicatorul din 

buton începe să clipească.
4. Apăsaţi butonul din nou. Indicatorul din buton se stinge.
▶ Semnalul sonor sună de două ori. Senzorii spate sunt dezactivaţi.

Pentru a reactiva senzorii, urmaţi procedura de mai sus. Semnalul sonor se aude 
de trei ori atunci când senzorii spate sunt reactivaţi.
*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Indicator: se aprinde când senzorul 
detectează un obstacol
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▶▶xxx▶

 Informaţii despre camera retrovizoare
Zona acoperită de camera retrovizoare este 
limitată. Nu aveţi vizibilitate la colţurile şi 
dedesubtul barei de protecţie. În plus, lentila 
poate crea iluzia apropierii sau depărtării unui 
obiect mai mult decât în realitate.

Verifi caţi vizual dacă puteţi conduce cu spatele 
înainte de a porni. În anumite condiţii (vreme, 
nivel de lumină şi temperaturi ridicate), 
vizibilitatea spate poate fi  restricţionată. Nu 
vă bazaţi pe imaginea spate, deoarece nu vă 
oferă informaţii complete despre condiţiile din 
spatele autovehiculului. 

În cazul în care lentila camerei este acoperită cu 
murdărie, condens etc., folosiţi o cârpă moale şi 
uşor umezită pentru a o curăţa.

Informaţii despre camera retrovizoare

Modele cu sistem de navigaţie
Pentru modelele cu sistem de navigaţie, consultaţi manualul sistemului de 
navigaţie.

Modele fără sistem de navigaţie
Afi şajul interactiv multiplu poate prezenta o imagine a zonei din spatele autove-
hiculului.
Afi şajul se comută automat pe imaginea spate atunci când schimbătorul de viteze 
este cuplat în poziţia R  .

 n Zona acoperită de camera retrovizoare

Camera retrovizoare*

Ecran

Repere

Bara de 
protecţie

Repere
Aprox. 50 cm (1,7 picioare)
Aprox. 1 m (3,3 picioare)

Aprox. 2 m (6,6 picioare)

Aprox. 3 m (9,8 picioare)

Aprox. 3 m (9,8 picioare)
Aprox. 2 m (6,6 picioare)
Aprox. 1 m (3,3 picioare)

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Informaţii despre combustibil

NOTĂ
Utilizarea benzinei care conţine plumb prezintă 
următoarele riscuri:
• Deteriorarea sistemului de evacuare, inclusiv a 

convertorului catalitic
• Deteriorarea motorului şi a sistemului de alimen-

tare cu combustibil
• Efecte negative asupra motorului şi a altor sis-

teme

Modele pe benzină

Informaţii despre combustibil

 n Combustibil recomandat
Benzină Premium fără plumb, cifră octanică RON 95 sau superioară

Autovehiculul dumneavoastră este proiectat pentru a funcţiona cu benzină Pre-
mium fără plumb, cu cifra octanică minimum RON 95. Dacă această benzină nu 
este disponibilă, poate fi  utilizată temporar benzină regular fără plumb cu o cifră 
octanică de minimum 91. 
Utilizarea benzinei regular fără plumb poate provoca zgomote metalice în inte-
riorul motorului şi scăderea performanţelor acestuia. Utilizarea pe termen lung a 
benzinei regular poate conduce la deteriorarea motorului.

 n Capacitatea rezervorului de combustibil: 58 de litri

Realimentare
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 Informaţii despre combustibil

NOTĂ
Alimentarea cu benzină a unui motor diesel 
poate provoca defecţiuni grave.

Autovehiculul dumneavoastră nu este proiec-
tat să funcţioneze cu Biodiesel (pur sau în 
concentraţie peste specifi caţiile EN590). 
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi 
reprezentanţa.

▶▶Realimentare▶ Informaţii despre combustibil

Modele Diesel

Informaţii despre combustibil

 n Combustibil recomandat
Motorină conformă cu standardul EN 590

Alegeţi combustibil curat şi de bună calitate, adecvat în funcţie de condiţiile locale 
şi de climă. Utilizarea unui combustibil inadecvat poate reduce puterea motorului.

 n Capacitatea rezervorului de combustibil: 58 de litri
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 Modul de realimentare

Nu continuaţi să pompaţi combustibil după ce 
pompa s-a oprit automat. Combustibilul supli-
mentar poate depăşi capacitatea rezervorului.

Pompa se opreşte automat, lăsând astfel spaţiu 
în rezervor pentru dilatarea combustibilului în 
caz de modifi care a temperaturii.

▶▶Realimentare▶ Modul de realimentare

Modele pe benzină

Modul de realimentare

1. Opriţi autovehiculul astfel încât pompa de 
benzină să fi e pe partea stânga spate.

2. Opriţi motorul
3. Trageţi mânerul de deschidere a clapetei rezer-

vorului de combustibil de sub colţul din stânga / 
dreapta al rezervorului.
▶ Clapeta rezervorului de combustibil se de-

schide.
4. Deşurubaţi încet buşonul rezervorului. Dacă 

auziţi un zgomot de aer eliberat cu presiune, 
aşteptaţi până când se opreşte, apoi rotiţi buşonul 
încet şi deschideţi-l.

5. Aşezaţi buşonul pe suportul din clapetă. 
6. Introduceţi pompa de combustibil până la capăt. 
▶ Când rezervorul este plin, pompa se opreşte 

automat. Astfel, este lăsat spaţiu în rezervor 
pentru dilatarea combustibilului în caz de 
modifi care a temperaturii.

7. După realimentare, reînşurubaţi buşonul până 
când auziţi cel puţin un clic.
▶ Închideţi clapeta rezervorului cu mâna.

Trage

Capac

Capac

Suport

Benzina este foarte infl amabilă şi explozivă. 
Vă puteţi arde sau accidenta grav atunci când 
umblaţi cu combustibilul. 

• Opriţi motorul şi îndepărtaţi orice sursă de 
căldură, scântei sau foc deschid.

• Manipulaţi combustibilul numai în aer liber. 
• Îndepărtaţi imediat combustibilul scurs acciden-

tal.
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 Modul de realimentare

Pot fi  utilizate doar pompele din staţiile de com-
bustibili. 

Pompa se opreşte automat, lăsând astfel spaţiu în 
rezervor pentru dilatarea combustibilului în caz 
de modifi care a temperaturii. 

Nu continuaţi să pompaţi combustibil după ce 
pompa s-a oprit automat. Combustibilul supli-
mentar poate depăşi capacitatea rezervorului.

Verifi caţi dacă aţi ridicat pompa corectă. Atunci 
când nu puteţi introduce pompa chiar dacă 
aceasta este pentru motorină, folosiţi pâlnia 
furnizată împreună cu autovehiculul.

 Dacă nu puteţi introduce pompa p. 467

Dacă trebuie să realimentaţi folosind un rezervor 
portabil, folosiţi pâlnia furnizată împreună cu 
autovehiculul.

 Realimentare dintr-un rezervor portabil p. 469

▶▶Realimentare▶ Modul de realimentare

Modele Diesel

Modul de realimentare

Rezervorul dumneavoastră de combustibil nu este dotat cu un buşon. Puteţi intro-
duce motorina direct în gâtul de umplere. Rezervorul se închide ermetic după ce 
scoateţi pompa.

1. Opriţi autovehiculul astfel încât pompa de 
benzină să fi e pe partea stânga spate.

2. Opriţi motorul
3. Trageţi mânerul de deschidere a clapetei rezer-

vorului de combustibil de sub colţul din stânga / 
dreapta al rezervorului.
▶ Clapeta rezervorului de combustibil se de-

schide.
4. Introduceţi pompa până la capăt.
▶ Menţineţi pompa dreaptă.
▶ Când rezervorul este plin, pompa se opreşte 

automat.
▶ După umplere aşteptaţi 10 secunde înainte de 

a scoate pompa.
5. Închideţi clapeta rezervorului cu mâna.

Trageţi 

Combustibilul este foarte infl amabil şi exploz-
iv. Vă puteţi arde sau accidenta grav atunci 
când umblaţi cu combustibilul. 
• Opriţi motorul şi îndepărtaţi orice sursă de 

căldură, scântei sau foc deschid.
• Manipulaţi combustibilul numai în aer liber. 
• Îndepărtaţi imediat combustibilul scurs acciden-

tal.
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 Creşterea economiei de combustibil 
Metoda recomandată de determinare a 
cantităţii reale de combustibil consumat este 
calculul direct.

Creşterea economiei de combustibil

Reducerea consumului depinde, între altele, de condiţiile de drum, stilul de con-
dus, starea tehnică a autovehiculului şi gradul de încărcare. În funcţie de acestea 
şi de alte condiţii, puteţi sau nu să atingeţi valorile de consum omologate pentru 
autovehiculul dumneavoastră.

 n Întreţinere şi economia de combustibil
Puteţi optimiza consumul printr-o bună întreţinere a autovehiculului. Executaţi 
intervenţiile de service în conformitate cu simbolurile de avertizare apărute 
pe afi şajul multiplu. La autovehiculele fără sistem de informaţii pentru service, 
respectaţi programul de întreţinere indicat în cartea de service a autovehicu-
lului. În cazul în care autovehiculul nu are o carte de service, respectaţi planul 
de întreţinere din prezentul manual. Dacă este necesar, consultaţi carnetul de 
garanţie.

 Planul de întreţinere* p. 330
• Folosiţi ulei de motor având vâscozitatea recomandată de ACEA sau API Certifi cation 

Seal.
• Menţineţi presiunea în pneuri conform specifi caţiilor.
• Nu încărcaţi portbagajul cu bagaje în exces.
• Păstraţi autovehiculul curat. Acumularea de zăpadă şi noroi pe partea inferioară a 

automobilului duce la creşterea greutăţii şi a rezistenţei la înaintare.

PEconomia de combustibil

*Nu este disponibil pentru toate modelele

100 Litri de 
combustibil

mile / galon
Galoane de 
combustibil

Mile 
parcurse

l/100 kmKm 
parcurşi
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 Accesorii şi modifi cări

Dacă sunt instalate corect, telefoanele mobile, 
alarmele, aparatele de radiocomunicaţii, an-
tenele radio şi sistemele audio de mică putere 
nu trebuie să genereze interferenţe cu siste-
mele computerizate ale automobilului, cum ar 
fi  airbagurile şi frânele antiblocare.

Pentru o funcţionare corectă a autovehiculului 
dumneavoastră, recomandăm folosirea acce-
soriilor originale Honda.

Accesorii

Atunci când instalaţi accesorii, verifi caţi următoarele:
• Nu instalaţi accesorii pe parbriz. Acestea vă pot obstrucţiona vizibilitatea şi întârzia 

reacţia la condiţiile de drum.
• Nu instalaţi accesorii pe montanţi sau pe ferestrele laterale. Accesoriile instalate în 

aceste zone pot împiedica buna funcţionare a airbagurilor cortină.
• Asiguraţi-vă că accesoriile electronice nu supraîncarcă circuitele electrice şi nu 

afectează buna funcţionare a autovehiculului.
 Siguranţe p. 458

• Înainte de instalarea oricărui accesoriu electronic, aveţi grijă ca instalatorul să con-
tacteze un service pentru asistenţă. Dacă este posibil, efectuaţi o verifi care a instalării 
fi nale la un service autorizat.

Modifi cări

Nu modifi caţi autovehiculul şi nu utilizaţi componente care nu sunt produse de 
Honda şi care pot afecta manevrabilitatea, stabilitatea şi fi abilitatea.

Performanţele generale ale autovehiculului pot fi  afectate. Asiguraţi-vă întot-
deauna că toate echipamentele sunt corect instalate şi întreţinute şi că acestea 
îndeplinesc reglementările naţionale şi locale.

Accesorii şi modifi cări

Accesoriile sau modifi cările necorespunzătoare 
pot afecta manevrabilitatea, stabilitatea şi 
performanţele automobilului, provocând ac-
cidente în care puteţi fi  răni sau ucis. 

Respectaţi toate instrucţiunile din manualul de 
utilizare privind accesoriile şi modifi cările.
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Operaţiuni prealabile întreţinerii
Sistemul de informaţii pentru service* .....359
Planul de întreţinere* ..................................364

Evidenţa operaţiunilor de întreţinere (vehi-
cule fără carnet de service) ....................371

Intervenţii de întreţinere sub capotă .........372
Deschiderea capotei ................................. 374
Modele pe benzină
Uleiul de motor recomandat................... 375
Modele Diesel
Uleiul de motor recomandat................... 376
Verifi carea nivelului uleiului ....................377
Adăugarea de ulei de motor................... 379
Modele pe benzină
Lichidul de răcire a motorului .................380

Modele pe motorină
Lichidul de răcire a motorului .................383
Lichidul de transmisie ...............................385
Lichidul de frână / ambreiaj ..................... 387
Completarea lichidului pentru spălat par-

brizul ........................................................388
Filtrul de combustibil ................................388

Regenerarea DPF 
(Filtrul de particule Diesel)* ......................389

Înlocuirea becurilor .......................................391
Verifi carea şi întreţinerea lamelor 
ştergătoarelor .............................................403

Verifi carea şi întreţinerea pneurilor
Verifi carea pneurilor ................................407
Indicatoarele de uzură .............................408

Durata de viaţă a pneurilor .....................408
Înlocuirea pneului şi a roţii ......................409
Permutarea pneurilor ............................... 410
Dispozitive de tracţiune pe zăpadă ......... 411

Bateria .............................................................412
Întreţinerea telecomenzii

Înlocuirea bateriei ..................................... 416
Întreţinerea sistemului de climatizare* ..... 418
Curăţare .........................................................420

Întreţinerea

Acest capitol prezintă operaţiunile de întreţinere de bază

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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Verifi care şi întreţinere

Pentru siguranţa dumneavoastră, efectuaţi toate verifi cările şi operaţiunile de 
întreţinere enumerate, astfel încât să păstraţi autovehiculul în bună stare. Dacă 
identifi caţi aspecte anormale (zgomot, miros, lichid de frână insufi cient, rezidu-
uri de ulei pe sol etc.), autovehiculul dumneavoastră trebuie să fi e verifi cat la 
o reprezentanţă. Consultaţi planul de întreţinere din prezentul manual pentru 
informaţii detaliate de întreţinere şi verifi care.

 Planul de întreţinere* p. 364

 n Tipuri de verifi care şi întreţinere
Efectuaţi verifi cările înainte de călătorii pe distanţe lungi, când spălaţi autove-
hiculul sau când realimentaţi.

 n Verifi cări periodice
• Verifi caţi lunar nivelul lichidului de transmisie automată.

 Lichidul de transmisie automată p. 385
• Verifi caţi lunar nivelul lichidului de frână

 Lichidul de frână / ambreiaj p. 387
• Verifi caţi lunar presiunea în pneuri. Examinaţi banda de rulare pentru uzură şi obiecte 

străine.
 Verifi carea şi întreţinerea pneurilor p. 407

• Verifi caţi lunar funcţionarea luminilor exterioare.
 Înlocuirea becurilor p. 391

• Verifi caţi starea lamelor ştergătoarelor cel puţin o dată la şase luni.
 Verifi carea şi întreţinerea lamelor ştergătoarelor p. 403

Operaţiuni prealabile întreţinerii

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Siguranţa operaţiunilor de întreţinere

Siguranţa operaţiunilor de întreţinere

Aici sunt indicate câteva dintre cele mai importante măsuri de precauţie. Totuşi, 
nu vă putem avertiza cu privire la toate pericolele care pot apărea în timpul 
efectuării operaţiunilor de întreţinere. Numai dumneavoastră puteţi decide dacă 
puteţi sau nu să efectuaţi o anumită operaţiune de întreţinere.

 n Siguranţa întreţinerii
• Pentru a reduce riscul de incendiu sau explozie, feriţi bateria şi componentele care au 

legătură cu combustibilul de ţigări, scântei şi foc deschis.
• Nu folosiţi benzină pentru curăţarea componentelor, ci doar agenţi degresanţi sau de 

curăţare disponibili în comerţ.
• Nu lăsaţi niciodată cârpe, prosoape sau alte obiecte uşor infl amabile sub capotă. 

Căldura de la motor şi ţeava de eşapament le poate aprinde, provocând un incendiu
• Folosiţi ochelari şi echipament de protecţie în timpul lucrului la baterie sau folosirii 

aerului comprimat.
• Gazul de eşapament conţine monoxid de carbon, care este otrăvitor şi poate fi  letal.
▶Porniţi motorul doar dacă spaţiul în care vă afl aţi este sufi cient ventilat.

 n Siguranţa autovehiculului
• Autovehiculul trebuie să fi e staţionat.
▶Asiguraţi-vă că automobilul e parcat pe un loc drept, cu frâna de mână trasă şi 

motorul oprit.
• Componente fi erbinţi vă pot provoca arsuri.
▶Asiguraţi-vă că motorul şi sistemul de evacuare s-au răcit complet înainte de a 

atinge componente ale autovehiculului.
• Părţile în mişcare vă pot accidenta
▶Nu porniţi motorul dacă nu aveţi permisiunea şi feriţi mâinile şi membrele de părţile 

în mişcare.
Modele cu funcţia de oprire automată a motorului
▶Nu deschideţi capota în timp ce funcţia de oprire automată a motorului este 

activată.

▶▶Operaţiuni prealabile întreţinerii▶ Siguranţa operaţiunilor de întreţinere

Neîntreţinerea corespunzătoare a automobilu-
lui sau neremedierea unei probleme înainte de 
a pleca la drum poate provoca accidente având 
drept consecinţă rănirea gravă sau pierderea 
vieţii. 

Respectaţi întotdeauna planurile de verifi care 
şi întreţinere din acest manual / din cartea de 
asistenţă tehnică.

Nerespectarea cu stricteţe a instrucţiunilor şi 
măsurilor de precauţie pentru operaţiunile de 
întreţinere poate duce la accidentarea gravă 
sau deces. 

Respectaţi întotdeauna procedurile şi măsurile 
de precauţie cuprinse în acest manual.
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 Piese şi lichide folosite în intervenţiile de service

Modele Diesel

NOTĂ
Nu apăsaţi prea tare capacul motorului, 
întrucât se poate deteriora împreună cu com-
ponentele

 Despre intervenţiile de service
Dacă intenţionaţi să conduceţi autovehiculul în 
afara ţărilor în care există obligativitatea siste-
mului de informaţii pentru service, consultaţi o 
reprezentanţă în ceea ce priveşte modul de în-
registrare a informaţiilor de service şi planifi caţi 
intervenţiile de service conform prevederilor 
din ţările respective.

▶▶Operaţiuni prealabile întreţinerii▶ Piese şi lichide folosite în intervenţiile de service

Piese şi lichide folosite în intervenţiile de service
Pentru intervenţiile de întreţinere şi service la autovehiculul dumneavoastră, 
recomandăm utilizarea pieselor şi lichidelor originale Honda. Piesele originale 
Honda sunt fabricate respectând aceleaşi înalte standarde de calitate folosite la 
autovehiculele Honda.

Despre intervenţiile de service
Dacă autovehiculul dumneavoastră este echipat cu sistemul de informaţii pentru 
service, apropierea intervalelor de service este menţionată pe afi şajul interactiv 
multiplu. Consultaţi carnetul de service al autovehiculului pentru explicarea co-
durilor de service care apar pe afi şaj.

 Sistemul de informaţii pentru service p. 359

Dacă autovehiculul nu este dotat cu sistem de informaţii pentru service, respectaţi 
planul de întreţinere anexat carnetului de service al autovehiculului.

Dacă autovehiculul dumneavoastră nu are un carnet de service, respectaţi planul 
de întreţinere din prezentul manual.

 Planul de întreţinere* p. 364

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Sistemul de informaţii pentru service
Puteţi opta pentru afi şarea unui mesaj de aver-
tizare împreună cu pictograma de avertizare de 
pe afi şajul interactiv multiplu.

Oferă informaţii privind intervenţiile de service care urmează a fi  efectuate. 
Intervenţiile de service sunt reprezentate de un cod şi o pictogramă. Sistemul 
vă informează ce distanţă mai puteţi parcurge sau câte zile au rămas până când 
trebuie să duceţi autovehiculul la reprezentanţă. 

Când următoarea intervenţie de service se apropie, urmează sau a trecut, pe 
afi şajul multiplu apare o pictogramă de avertisment de fi ecare dată când rotiţi 
cheia de contact în poziţia ON *1.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Sistemul de informaţii pentru service

Continuare
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 Afi şarea informaţiilor pentru service
În funcţie de condiţiile de funcţionare ale mo-
torului şi de starea uleiului de motor, sistemul 
calculează distanţa sau timpul rămas până la 
efectuarea următoarei operaţiuni de service.

Atunci când sistemul calculează că momentul 
indicat al următoarei intervenţii de service va fi  
atins mai repede decât va fi  parcursă distanţa 
indicată, pe ecranul sistemului de informaţii 
pentru service sunt afi şate zilele rămase.

▶▶Sistemul de informaţii pentru service▶

 n Afi şarea informaţiilor pentru service
1. Rotiţi contactul de pornire în poziţia ON *1.
2. Apăsaţi butonul SEL / RESET până când pe afi şaj apar elementele de întreţinere.

Indicatorul pentru mesaje de sistem ( )  se aprinde împreună cu informaţiile 
pentru service.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Coduri intervenţie 
întreţinere

               : afi şează 
meniurile şi elemen-
tele

Butonul SEL / RE-
SET: accesează 
elementul selectat

Pictogramă zi

Zile rămase
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 n Pictograme de avertizare şi informaţii pentru service pe afi şajul multiplu

Pictogramă de avertizare (portocaliu) Explicaţie Informaţii

SERVICE NECESAR ÎN CURÂND Una sau mai multe din intervenţiile de 
service sunt obligatorii în mai puţin 30 
de zile. Distanţa rămasă este estimată pe 
baza condiţiilor de trafi c.

Distanţa rămasă va fi  indicată la fi ecare 10 
kilometri (mile).

Zilele rămase vor fi  indicate pentru fi ecare 
zi.

SERVICE NECESAR ACUM Una sau mai multe din intervenţiile de 
service sunt obligatorii în mai puţin de 10 
de zile. Distanţa rămasă este estimată pe 
baza condiţiilor de trafi c

Intervenţiile indicate trebuie efectuate cât 
mai repede posibil

MOMENTUL SERVICE A FOST DEPĂŞIT Intervenţia de service indicată nu a fost 
efectuată după ce distanţa rămasă sau 
perioada atinge 0.

Autovehiculul a depăşit punctul necesar 
pentru service. Duceţi imediat autove-
hiculul pentru efectuarea operaţiunii de 
service şi nu uitaţi să resetaţi informaţiile 
pentru service.
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 Disponibilitatea sistemului de informaţii pentru service

Dacă urmează să ieşiţi cu autovehiculul din 
ţările care aplică sistemul de informaţii pentru 
service, întrebaţi la reprezentanţă cum puteţi 
înregistra informaţiile pentru service şi cum 
puteţi planifi ca operaţiunile de întreţinere în 
condiţiile din ţara respectivă.

▶▶Sistemul de informaţii pentru service▶

 n Intervenţii de service afi şate
Intervenţiile de service indicate pe afi şajul interactiv multiplu sunt prezentate 
sub formă de cod şi pictogramă. Pentru descrierea codurilor şi pictogramelor 
intervenţiilor de service, consultaţi carnetul de service al autovehiculului.

 n Disponibilitatea sistemului de informaţii pentru service
Chiar dacă informaţiile pentru service apar pe afi şajul interactiv multiplu la 
apăsarea butonului  (afi şare / informaţii), acest sistem nu este disponi-
bil în unele ţări. Consultaţi carnetul de service al autovehiculului sau întrebaţi 
reprezentanţa dacă puteţi utiliza sistemul de informaţii pentru service.
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 Resetarea afi şajului

NOTĂ
Neresetarea informaţiilor pentru service după o 
intervenţie de service va conduce la afi şarea de 
către sistem a unor intervale de service inco-
recte, ceea ce poate conduce la grave probleme 
mecanice.

După efectuarea operaţiunilor de service nec-
esare, personalul tehnic de la reprezentanţă va 
reseta afi şajul. Dacă operaţiunea de service este 
efectuată în altă parte decât la reprezentanţă, 
resetaţi personal informaţiile pentru service.

▶▶Sistemul de informaţii pentru service▶

 n Resetarea afi şajului
Resetaţi informaţiile pentru service dacă aţi efectuat intervenţia de service.

1. Rotiţi contactul de pornire în poziţia ON II*1.
2. Afi şaţi perioada de înlocuire a uleiului apăsând repetat butonul SEL / RESET.
3. Ţineţi apăsat butonul SEL / RESET timp de minim 10 secunde.
▶Pe afi şajul multiplu este afi şat modul de resetare a informaţiilor pentru service.

4. Selectaţi  cu butonul SEL / RESET.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Butonul 
RESET

Butonul 
EXIT

Butonul : afi şează meniurile 
şi elementele

Butonul SEL / RESET: accesează 
elementul selectat
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Dacă pentru autovehiculul dumneavoastră este furnizat un carnet de service, planul de întreţinere este conţinut în acesta. În cazul 
autovehiculelor fără carnet de service, consultaţi următorul plan de întreţinere.

Planul de întreţinere specifi că operaţiunile minime de întreţinere pe care trebuie să le efectuaţi pentru a asigura funcţionarea fără 
probleme a autovehiculului. Datorită diferenţelor regionale şi climatice, este posibil să fi e necesare unele operaţiuni suplimentare. 
Consultaţi carnetul de garanţie pentru o descriere mai detaliată.

Lucrările de întreţinere trebuie să fi e efectuate de tehnicieni corespunzător pregătiţi şi echipaţi. 
Reprezentanţa dumneavoastră autorizată întruneşte toate aceste condiţii.

Planul de întreţinere*

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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Modele pe benzină
Cu excepţia modelelor comercializate în Europa

Service la distanţa sau perioada 
indicată – care intervine mai repede

Km x 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Mile x 1.000 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0 112,5 125,0

Luni 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Înlocuire ulei motor *1 Normal La fi ecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 1 an

Sever La fi ecare 5.000 km (3.125 mile) sau la 6 luni

Înlocuire fi ltru ulei motor *1 Normal • • • • • • • • • •

Sever La fi ecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 6 luni

Înlocuire element purifi care aer La fi ecare 30.000 km (18.750 mile)

Verifi care joc supape La fi ecare 40.000 km (25.000 mile)

Înlocuire fi ltru carburant *2 • •

Înlocuire bujii La fi ecare 100.000 km (62.500 mile)

Verifi care curea transmise • • • • •

Verifi care ralanti •

Înlocuire lichid răcire motor La 200.000 km (120.000 mile) sau 10 ani, apoi la fi ecare 100.000 km (60.000 mile) sau la 5 ani

Înlocuire lichid transmisie *1 M/T Normal •

Sever • • •

A/T Normal • •

Sever • • • •

*1: În unele ţări este necesar doar regimul sever: consultaţi carnetul de garanţie 
local livrat împreună cu automobilul. 
*2: Consultaţi pagina 357 pentru datele despre înlocuirea în regim sever.

Continuare
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▶▶Planul de întreţinere*▶

Service la distanţa sau perioada 
indicată – care intervine mai repede

Km x 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Mile x 1.000 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0 112,5 125,0

Luni 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Înlocuire lichid de transfer *1
Înlocuire lichid diferenţial spate 4x4 AT

Normal •

Sever • • •

4x4 • • •

Verifi care frâne faţă şi spate La fi ecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 6 luni

Înlocuire lichid frână O dată la 3 ani 

Verifi care reglaj frână de mână • • • • • •

Înlocuire fi ltru praf şi polen* • • • • • • • • • •

Verifi care dată expirare butelie TRK* • • • • • • • • • •

Rotaţie pneuri (se verifi că presiunea şi starea pneurilor o dată 
pe lună) La fi ecare 10.000 km (6.250 mile)  

Verifi carea vizuală a următoarelor elemente:

Capete bară direcţie, casetă direcţie şi saboţi
Componente suspensie
Saboţi coloană de direcţie

La fi ecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 6 luni

Furtunuri şi conducte sistem frânare (inclusiv ABS)
Nivelul şi starea tuturor lichidelor
Sistemul de eşapament
Conductele şi racordurile de combustibil  

• • • • • • • • • •

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Planul de întreţinere

Condiţiile sunt considerate severe în 
următoarele cazuri:
A: Deplasări mai scurte de 8 km (5 mile) sau la 
temperaturi sub limita de îngheţ pe distanţe 
mai mici de 16 km (10 mile). 
B: Exploatarea la temperaturi deosebit de ridi-
cate, de peste 35ºC. 
C: Rulare timp îndelungat la ralanti sau 
perioade lungi de deplasare cu opriri şi porniri 
frecvente.  
D: Tractare remorci, rulare cu portbagajul de 
pe acoperiş încărcat sau deplasare în zone 
montane.
E: Rulare pe drumuri cu noroi, praf sau polei.

▶▶Planul de întreţinere*▶

Dacă exploataţi automobilul în condiţii severe, următoarele elemente vor fi  verifi -
cate şi înlocuite conform planului indicat la rubrica „Sever”.

Articol Situaţia

Ulei motor şi fi ltru ulei A, B, C, D şi E

Lichid transmisie B, D

Lichid de transfer B, D

Continuare
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▶▶Planul de întreţinere*▶

Modele Diesel

Service la distanţa sau perioada 
indicată – care intervine mai repede

Km x 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Mile x 1.000 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0 112,5 125,0 137,5 150

Luni 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

Înlocuire ulei motor şi fi ltru ulei Normal • • • • • • • • • • • •

Sever La fi ecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 6 luni

Înlocuire element fi ltrare aer Normal La fi ecare 60.000 km (37,500 mile)

Sever La fi ecare 30.000 km (18.750 mile)

Înlocuire fi ltru de carburant Normal • • • •

Sever • • • •

Verifi care curele de transmisie • • • • • •

Înlocuire lichid răcire motor La 100.000 km (62.500 mile) sau 5 ani, apoi la fi ecare 60.000 km (37.500 mile) sau la 3 ani

Înlocuire lichid transmisie M/T Normal La fi ecare 120.000 km (75.000 mile) sau 8 ani

Sever La fi ecare 60.000 km (37.500 mile) sau 4 ani

A/T Normal La fi ecare 120.000 km (75.000 mile) sau 8 ani, apoi la fi ecare 80.000 km (50.000 mile) sau 4 ani

Sever La fi ecare 60.000 km (37.500 mile) sau 4 ani, apoi la fi ecare 40.000 km (25.000 mile) sau 2 ani

Înlocuire lichid de transfer*  AT Normal La fi ecare 120.000 km (75.000 mile) sau 8 ani, apoi la fi ecare 80.000 km (50.000 mile) sau 4 ani

Sever La fi ecare 60.000 km (37.500 mile) sau 4 ani

Înlocuire lichid diferenţial spate Normal La fi ecare 120.000 km (75.000 mile) sau 8 ani, apoi la fi ecare 80.000 km (50.000 mile) sau 4 ani

Sever La fi ecare 20.000 km (12.500 mile), apoi la fi ecare 40.000 km (25.000 mile)

Verifi care frâne faţă şi spate Normal • • • • • • • • • • • •

Sever La fi ecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 6 luni

Înlocuire lichid frână O dată la 3 ani
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▶▶Planul de întreţinere*▶

Service la distanţa sau perioada 
indicată – care intervine mai repede

Km x 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Mile x 1.000 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0 112,5 125,0 137,5 150

Luni 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

Verifi care reglaj frână de mână Normal • • • • • • •

Sever • • • • • • • • • • • •

Înlocuire fi ltru praf şi polen Normal • • • • • •

Sever • • • • • • • • • • • •

Verifi care reglare lumini • • • • • • • • • • • •

Test-drive (zgomote, stabilite, funcţionare comenzi) • • • • • • • • • • • •

Verifi care dată expirare butelie TRK* • • • • • • • • • • • •

Verifi care coroziune Anual

Verifi care vizuală a următoarelor elemente
Capete bară direcţie, casetă direcţie 
şi saboţi
Componente suspensie
Saboţi coloană de direcţie

La fi ecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 6 luni

Furtunuri şi conducte sistem frânare (inclusiv ABS)
Nivelul şi starea tuturor lichidelor
Sistemul de eşapament
Conductele şi racordurile de combustibil  
Starea pneurilor

• • • • • • • • • • • •

Continuare

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Planul de întreţinere

Condiţiile sunt considerate severe în 
următoarele cazuri:
A: Deplasări mai scurte de 8 km (5 mile) sau la 
temperaturi sub limita de îngheţ pe distanţe 
mai mici de 16 km (10 mile). 
B: Exploatarea la temperaturi deosebit de ridi-
cate, de peste 35ºC. 
C: Rulare timp îndelungat la ralanti sau 
perioade lungi de deplasare cu opriri şi porniri 
frecvente.  
D: Tractare remorci, rulare cu portbagajul de 
pe acoperiş încărcat sau deplasare în zone 
montane.
E: Rulare pe drumuri cu noroi, praf sau polei.

▶▶Planul de întreţinere*▶

Dacă exploataţi automobilul în condiţii severe, următoarele elemente vor fi  verifi -
cate şi înlocuite conform planului indicat la rubrica „Sever”.

Articol Situaţia

Ulei motor şi fi ltru ulei A, B, C, D şi E

Element purifi care aer D, E

Lichid transmisie manuală B, D



371

În
treţin

erea
▶▶Planul de întreţinere*▶Înregistrarea reviziilor (La vehicule fără carte de service)

Înregistrarea reviziilor (La vehicule fără carte de service)

Cu excepţia modelelor comercializate în Europa
Solicitaţi mecanicului să înscrie toate operaţiunile de întreţinere efectuate în tabelul de mai jos. Păstraţi chitanţele pentru toate 
lucrările efectuate la autovehicul.

km (mi) sau luni Data (Semnătura sau ştampila)
20.000 km
12.500 Mi. (sau 12 luni)

40.000 km
25.000 Mi. (sau 24 luni)

60.000 km
37.500 Mi. (sau 36 luni)

80.000 km
50.000 Mi. (sau 48 luni)

100.000 km
62.500 Mi. (sau 60 luni)

120.000 km
75.000 Mi. (sau 72 luni)

140.000 km
87.500 Mi. (sau 84 luni)

160.000 km
100.000 Mi. (sau 96 luni)

180.000 km
112.500 Mi. (sau 108 luni)

200.000 km
125.000 Mi. (sau 120 luni)
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▶▶xxx▶

Elemente de întreţinere sub capotă

Operaţiuni de întreţinere sub capotă

Modele pe benzină

Lichid de frână
(buşon negru)

Modele cu volan pe partea dreaptă

Modele cu volan pe partea dreaptă
Lichid ambreiaj
(buşon gri deschis)

Lichid spălare
(buşon albastru)

Buşon ulei motor

BUŞON RADIATOR

Rezervor lichid 
Răcire motor

Jojă ulei motor
(mâner portocaliu)

Modele cu volan pe partea stângă
Lichid de frână 
(buşon negru)

Lichid ambreiaj 
(buşon gri deschis)

Baterie

Modele cu volan pe partea stângă
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▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶ Elemente de întreţinere sub capotă

Modele cu volan pe partea dreaptă

Modele cu volan pe partea dreaptă

Modele cu volan pe partea stângă

Modele cu volan pe partea stângă

Lichid de frână
(Buşon negru)

Lichid ambreiaj
(Buşon gri deschis)

     Lichid spălare
     (Buşon albastru)

          Buşon ulei motor

             Jojă ulei motor
             (Mâner portocaliu)

Buşon radiator

Lichid de frână
(Buşon negru)

Lichid ambreiaj
(Buşon gri deschis)

Rezervor lichid răcire 
motor 

Baterie

Modele Diesel 
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 Deschiderea capotei

NOTĂ 
Nu deschideţi capota când braţele 
ştergătoarelor sunt ridicate.
Capota va lovi ştergătoarele, iar ambele se pot 
deteriora.

Modele Diesel

NOTĂ
Nu apăsaţi cu putere capacul motorului. În 
acest fel aţi putea avaria capacul motorului şi 
părţile componente.

Când închideţi capota, verifi caţi dacă zăvorul 
este bine închis.

În cazul în care mânerul zăvorului se mişcă greu 
sau puteţi deschide capota fără a trage în sus 
de mâner, mecanismul trebuie curăţat şi uns.

Modele cu funcţie de oprire automată 
a motorului
Nu deschideţi capota în timp ce funcţia de 
oprire automată a motorului este activă.

▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶ Deschiderea capotei

Deschiderea capotei

1. Parcaţi autovehiculul pe o suprafaţă dreaptă şi 
trageţi frâna de parcare.

2. Trageţi maneta de deschidere a capotei din colţul 
inferior stânga / dreapta al bordului.
▶ Capota se va ridica puţin.

3. Trageţi zăvorul de blocare din partea centrală a 
capotei pentru a elibera mecanismul de blocare, 
apoi ridicaţi capota.

4. Scoateţi tija de susţinere din suport prin tragerea 
mânerului. Introduceţi tija de susţinere în capotă.

Pentru închidere, demontaţi tija de susţinere 
şi fi xaţi-o de suport, apoi coborâţi uşor capota. 
Scoateţi mâna la o înălţime de  aprox. 30 cm (12 
inci) şi lăsaţi capota să se închidă.

Mânerul de deschidere a capotei

Trageţi

Zăvor

Tijă de susţinere Mâner

Suport
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 Uleiul de motor recomandat
Aditivi pentru ulei de motor
Autovehiculul dumneavoastră nu necesită adi-
tivi pentru ulei. Dimpotrivă, aceştia pot afecta 
performanţele şi fi abilitatea motorului.

Uleiul cu gradul de vâscozitate ACEA este dis-
ponibil exclusiv pentru modelele europene.

▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Uleiul de motor recomandat

Modele pe benzină

Uleiul de motor recomandat

Uleiul este un element de importanţă majoră pentru asigurarea performanţelor şi 
longevităţii motorului. Atunci când conduceţi autovehiculul cu ulei insufi cient sau 
uzat, motorul se poate gripa sau avaria.

Modele comercializate în Europa

Folosiţi un ulei comercial cu o vâscozitate 
adecvată temperaturii mediului ambiant, con-
form fi gurii.

Uleiul 0W-20 are o formulă care îmbunătăţeşte 
economia de carburant.

Modele altele decât cele comercializate în Europa

Folosiţi un ulei original Honda Motor sau alt ulei 
comercial cu o vâscozitate adecvată temperaturii 
mediului ambiant, conform fi gurii.

Uleiul 0W-30 are o formulă care îmbunătăţeşte 
economia de carburant.

• Ulei de motor original Honda
• ACEA A3/B3
• ACEA A5/B5

• Ulei de motor original Honda
• Ulei API service SM sau superior pentru un consum efi cient de combustibil

Temperatura mediului ambiant
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 Uleiul de motor recomandat
Aditivi pentru ulei de motor
Autovehiculul dumneavoastră nu necesită adi-
tivi pentru ulei. Dimpotrivă, aceştia pot afecta 
performanţele şi fi abilitatea motorului.

▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Uleiul de motor recomandat

Modele Diesel

Uleiul de motor recomandat

Uleiul este un element de importanţă majoră pentru asigurarea performanţelor şi 
longevităţii motorului. Atunci când conduceţi autovehiculul cu ulei insufi cient sau 
uzat, motorul se poate gripa sau avaria.

Modele comercializate în Europa

Folosiţi un ulei de motor comercial cu vâscozi-
tate adecvată temperaturii mediului ambiant.

Uleiul 0W-30 are o compoziţie care 
îmbunătăţeşte economia de carburant.

Dacă uleiul 0W-30 nu este disponibil, utilizaţi 
ulei 5W-30.

Modele altele decât cele comercializate în Europa

Folosiţi un ulei de motor comercial cu vâscozi-
tate adecvată temperaturii mediului ambiant.

Uleiul 0W-30 are o compoziţie care 
îmbunătăţeşte economia de carburant.

• Ulei de motor original Honda
• ACEA C2/C3

Temperatura mediului ambiant
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 Verifi carea nivelului uleiului
Dacă nivelul este aproape de semnul inferior 
sau sub acesta, adăugaţi încet ulei, având grijă 
să nu depăşiţi nivelul de preaplin.

Cantitatea de ulei consumat depinde de modul 
de exploatare a automobilului şi de condiţiile 
de drum şi climatice întâmpinate. Consumul de 
ulei poate fi  de până la 1 litru la 1000 km / 625 
mile. De regulă, consumul este mai mare când 
motorul este nou.

▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Verifi carea nivelului uleiului

Verifi carea nivelului uleiului
Vă recomandăm să verifi caţi nivelul uleiului de fi ecare dată când alimentaţi. 
Parcaţi autovehiculul pe o suprafaţă plană. Opriţi motorul şi aşteptaţi timp de 3 
minute înainte de a verifi ca nivelul uleiului.

Modele pe benzină
1. Scoateţi joja (inelul portocaliu)
Modele Diesel
1. Scoateţi joja (inelul portocaliu)
Toate modelele
2. Ştergeţi joja cu o cârpă curată sau un şerveţel de 

hârtie.
3. Introduceţi joja complet la loc în tubul său.

Modele pe benzină

Modele Diesel
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▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Verifi carea nivelului uleiului

4. Scoateţi joja din nou şi verifi caţi nivelul. Acesta 
trebuie să se situeze între semnul superior şi cel 
inferior.

Modele pe benzină 

Semnul superior
Semnul inferior

Semnul superior
Semnul inferior

Modele Diesel
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 Adăugarea de ulei de motor

NOTĂ
Nu umpleţi cu ulei peste semnul superior. 
Umplerea excesivă poate provoca scurgeri şi 
deteriora motorul.

Curăţaţi imediat orice urmă de ulei scurs. Uleiul 
scurs poate deteriora componentele din com-
partimentul motor.

▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Adăugarea de ulei la motor

Adăugarea de ulei la motor

1. Deşurubaţi şi scoateţi buşonul pentru uleiul de 
motor.
2. Turnaţi ulei încet.
3. Puneţi la loc buşonul şi strângeţi-l bine.
4. Aşteptaţi aprox. 3 minute, apoi minute, apoi 
verifi caţi nivelul uleiului cu joja.

Modele pe benzină

Buşonul pentru 
ulei motor

Buşonul pentru 
ulei motor

Modele Diesel
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 Lichidul de răcire a motorului
Dacă antigelul / lichidul de răcire Honda 
nu este disponibil, puteţi utiliza temporar 
un alt lichid de răcire fără silicaţi produs de 
una din companiile mari din acest domeniu. 
Verifi caţi dacă acest lichid are calitatea înaltă 
recomandată pentru motoarele din aluminiu. 
Utilizarea continuă a unui lichid de răcire 
non-Honda poate conduce la coroziune, pro-
vocând defectarea sau avarierea sistemului de 
răcire. Sistemul de răcire trebuie să fi e purjat şi 
umplut cu antigel / lichid de răcire Honda cât 
mai repede posibil.

Nu adăugaţi inhibitori de coroziune sau alţi 
aditivi în sistemul de răcire. Este posibil ca 
aceştia să nu fi e compatibili cu lichidul de răcire 
sau cu componentele motorului.

▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Lichidul de răcire a motorului

Modele pe benzină

Lichidul de răcire a motorului

Acest lichid de răcire este un amestec de 50 părţi antigel şi 50 părţi apă. Nu 
adăugaţi niciodată antigel pur sau apă pură.

Vă recomandăm să verifi caţi nivelul lichidului de răcire a motorului de fi ecare 
dată când realimentaţi. Verifi caţi mai întâi rezervorul. Dacă aceste este complet 
gol, trebuie să verifi caţi nivelul lichidului de răcire şi în radiator. Adăugaţi lichidul 
de răcire necesar.

Lichid de răcire specifi cat: antigel / lichid de răcire Honda All Season tip 2
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▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Lichidul de răcire a motorului

 n Rezervor

1. Verifi caţi cantitatea de lichid de răcire din rezer-
vor.

2. Dacă nivelul lichidului de răcire este sub semnul 
MIN, adăugaţi lichid de răcire până când ajunge la 
semnul MAX.
3. Verifi caţi dacă sistemul de răcire nu prezintă 
scurgeri. 

Rezervor 

MAX

MIN
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 Radiatorul

NOTĂ
Turnaţi lichidul încet şi cu grijă să nu vărsaţi. 
Îndepărtaţi imediat orice urmă de lichid scurs, 
întrucât ar putea deteriora componentele din 
compartimentul motor.

▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Lichidul de răcire a motorului

 n Radiatorul
1. Asiguraţi-vă că motorul şi radiatorul sunt reci.
2. Eliberaţi presiunea din sistemul de răcire rotind 

buşonul radiatorului în sens invers acelor de cea-
sornic. Nu apăsaţi buşonul în timpul rotirii.

3. Scoateţi buşonul radiatorului apăsându-l în jos şi 
rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.

4. Nivelul lichidului de răcire trebuie să ajungă la 
gaza gâtului de umplere. Adăugaţi lichid dacă 
nivelul e mai jos.

5. Puneţi buşonul la loc şi strângeţi-l până la capăt.
6. Turnaţi lichid de răcire în rezervor până când 

atinge reperul MAX. Puneţi la loc buşonul rezer-
vorului.

Buşonul radiatorului

Dacă scoateţi buşonul radiatorului când mo-
torul este cald, lichidul de răcire poate ţâşni, 
opărindu-vă grav. 

Lăsaţi întotdeauna radiatorul să se răcească 
înainte de a scoate buşonul. 
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 Lichidul de răcire a motorului
Dacă antigelul / lichidul de răcire Honda 
nu este disponibil, puteţi utiliza temporar 
un alt lichid de răcire fără silicaţi produs de 
una din companiile mari din acest domeniu. 
Verifi caţi dacă acest lichid are calitatea înaltă 
recomandată pentru motoarele din aluminiu. 
Utilizarea continuă a unui lichid de răcire 
non-Honda poate conduce la coroziune, pro-
vocând defectarea sau avarierea sistemului de 
răcire. Sistemul de răcire trebuie să fi e purjat şi 
umplut cu antigel / lichid de răcire Honda cât 
mai repede posibil.

Nu adăugaţi inhibitori de coroziune sau alţi 
aditivi în sistemul de răcire. Este posibil ca 
aceştia să nu fi e compatibili cu lichidul de răcire 
sau cu componentele motorului.

▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Lichidul de răcire a motorului

Modele Diesel

Lichidul de răcire a motorului

Acest lichid de răcire este un amestec de 50 părţi antigel şi 50 părţi apă. Nu 
adăugaţi niciodată antigel pur sau apă pură.

Vă recomandăm să verifi caţi nivelul lichidului de răcire a motorului de fi ecare 
dată când realimentaţi. Verifi caţi vasul de expansiune. Adăugaţi lichidul de răcire 
necesar.

 n Verifi carea nivelului de răcire

1. Verifi caţi cantitatea de lichid de răcire din rezer-
vor.

2. Dacă nivelul lichidului de răcire este sub semnul 
MIN, adăugaţi lichid de răcire până când ajunge la 
semnul MAX.

3. Verifi caţi dacă sistemul de răcire nu prezintă 
scurgeri.

Lichid de răcire specifi cat: antigel / lichid de răcire Honda All Season tip 2

Rezervor MAX

MIN
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 Radiatorul

NOTĂ
Turnaţi lichidul încet şi cu grijă să nu vărsaţi. 
Îndepărtaţi imediat orice urmă de lichid scurs, 
întrucât ar putea deteriora componentele din 
compartimentul motor.

▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Lichidul de răcire a motorului

 n Radiatorul

1. Asiguraţi-vă că motorul şi radiatorul sunt reci.

2. Slăbiţi buşonul vasului de expansiune rotindu-l 
1/8 de rotaţie în sens invers acelor de ceasornic 
pentru a elibera restul de presiune din sistemul de 
răcire.

3. Scoateţi buşonul vasului de expansiune 
apăsându-l în jos şi rotindu-l în sens invers acelor 
de ceasornic.

4. Adăugaţi lichid de răcire în vasul de expansiune 
până la atingerea reperului MAX.

5. Puneţi buşonul vasului de expansiune la loc şi 
strângeţi-l până la capăt.

Buşonul radiatorului

Dacă scoateţi buşonul vasului de expansiune 
când motorul este cald, lichidul de răcire poate 
ţâşni, opărindu-vă grav. 

Lăsaţi întotdeauna motorul şi radiatorul să se 
răcească înainte de a scoate buşonul.
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 Lichidul de transmisie automată

NOTĂ
Turnaţi lichidul încet şi cu grijă să nu vărsaţi. 
Îndepărtaţi imediat orice urmă de lichid scurs, 
întrucât ar putea deteriora componentele din 
compartimentul motor.

NOTĂ
Nu amestecaţi lichidul Honda DW-1 cu alte 
lichide de transmisie.
Utilizarea unui lichid de transmisie diferit de 
Honda ATF DW-1 poate avea efecte negative 
asupra funcţionării şi fi abilităţii transmisiei au-
tovehiculului dumneavoastră şi poate deteriora 
transmisia.
Orice avarii provocate de un lichid de transmi-
sie care nu este echivalent cu lichidul Honda 
ATF DW-1 nu sunt acoperite de garanţia Honda 
pentru autovehicule noi.

▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Lichidul de transmisie

Lichidul de transmisie

 n Lichidul de transmisie automată

Verifi caţi nivelul lichidului cu motorul la temperatura normală de funcţionare.
1. Parcaţi automobilul pe o suprafaţă dreaptă şi 

porniţi motorul.
2. Aşteptaţi până când ventilatorul radiatorului 

intră în funcţiune, apoi opriţi motorul.
▶ Aplicaţi punctul 3 după ce aşteptaţi aprox. 60 

de secunde (dar mai puţin de 90 de secunde).
3. Extrageţi joja (cu inel galben) din cutia de viteze 
şi ştergeţi-o cu o cârpă curată.

4. Introduceţi complet joja la locul ei în cutia de 
viteze, aşa cum se arată în fi gură.

5. Extrageţi joja şi verifi caţi nivelul lichidului.
▶ Acesta trebuie să se situeze între nivelul infe-

rior şi cel superior, în intervalul HOT (fi erbinte).
6. Dacă nivelul este sub reperul inferior, adăugaţi 

lichid în orifi ciul jojei până când nivelul ajunge să 
se situeze între cele două repere, apoi prezentaţi 
imediat autovehiculul la o reprezentanţă.

Lichid specifi cat: Honda ATF DW-1 (lichid de transmisie automată)

Fierbinte

Reperul 
superior
Reperul 
inferior

Continuare
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 Lichid de transmisie manuală
Dacă lichidul Honda MTF nu este disponibil, 
puteţi folosi temporar uleiul de motor API cer-
tifi cat SAE cu vâscozitate 0W-20 sau 5W-20.
Înlocuiţi cu MTF cât mai repede posibil. Uleiul 
de motor nu conţine aditivii corespunzători 
pentru transmisie, iar utilizarea continuă poate 
duce la o schimbare mai rigidă a vitezelor şi la 
avarierea transmisiei.

▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Lichidul de transmisie

 n Lichidul de transmisie manuală

Înlocuiţi lichidul de transmisie manuală în conformitate cu planul de întreţinere al 
autovehiculului dumneavoastră.

 Despre intervenţiile de întreţinere p. 358

 

Lichid specifi cat: Lichid de transmisie manuală Honda (MTF)
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 Lichidul de ambreiaj / frână
Lichidul de frână marcat cu DOT5 nu este com-
patibil cu sistemul de frânare al automobilului 
dumneavoastră şi poate provoca avarii grave.

Recomandăm utilizarea unui produs original.

Dacă nivelul este sub reperul MIN, duceţi auto-
mobilul la service pentru verifi carea etanşeităţii 
sistemului de frânare şi uzurii plăcuţelor de 
frână.

 Verifi carea lichidului de ambreiaj
Dacă nivelul este sub reperul MIN, duceţi auto-
mobilul la service pentru verifi carea etanşeităţii 
sistemului de frânare şi uzurii excesive a 
plăcuţelor de frână.

▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Lichidul de ambreiaj / frână

Lichidul de ambreiaj / frână

Folosiţi acelaşi lichid pentru frâne şi pentru ambreiaj.

 n Verifi carea lichidului de frână
Nivelul lichidului trebuie să se situeze între rep-
erele MIN şi MAX de pe pereţii rezervorului.

Modele cu transmisie manuală

 n Verifi carea lichidului de ambreiaj

Nivelul lichidului trebuie să se situeze între rep-
erele MIN şi MAX de pe pereţii rezervorului.

Lichidul specifi cat: lichid de frână cu DOT3 sau DOT4.

Rezervorul de lichid de frână

Rezervorul pentru 
lichid de ambreiaj

MAX

MIN
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 Completarea lichidului pentru spălat parbrizul

NOTĂ
Nu puneţi antigel sau soluţie de oţet cu apă în 
rezervorul spălătorului de parbriz. Antigelul 
poate ataca vopseaua caroseriei, în timp ce 
soluţia de oţet şi apă poate deteriora pompa 
spălătorului de parbriz.

 Filtrul de combustibil

Filtrul de combustibil
Modele cu sistem de informaţii pentru service
Filtrul de combustibil trebuie să fi e înlocuit 
în conformitate cu indicaţiile sistemului de 
informaţii pentru service.

▶▶Intervenţii de întreţinere sub capotă▶Completarea lichidului pentru spălat parbrizul

Completarea lichidului pentru spălat parbrizul

Modele fără senzor al nivelului lichidului de spălare a parbrizului
Verifi caţi cantitatea de lichid de spălare a parbrizului. Dacă nivelul este redus, 
umpleţi rezervorul.
Modele cu senzor pentru nivelul lichidului
Dacă nivelul lichidului de spălare a parbrizului este redus, pe afi şajul multiplu 
apare un mesaj. Turnaţi lichidul cu atenţie. Nu depăşiţi nivelul de preaplin.

Filtrul de combustibil

Filtrul de combustibil trebuie să fi e înlocuit la intervalele şi distanţele recoman-
date în planul de întreţinere.

Modele pe benzină

Modele altele decât cele comercializate în Europa
Se recomandă înlocuirea fi ltrului de combustibil la fi ecare 40.000 km (25.000 mile) 
sau o dată la 2 ani, dacă suspectaţi că benzina folosită este contaminată. În medi-
ile cu mult praf, fi ltrul se poate înfunda mai repede.

Solicitaţi schimbarea fi ltrului unui mecanic califi cat. Combustibilul se poate 
împrăştia generând un potenţial pericol dacă racordurile conductei de combustibil 
nu sunt manevrate corect.

Rezervor lichid spălare
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 DPF (fi ltrul de particule Diesel)
DPF trebuie să funcţioneze la temperatură 
înaltă pentru ca reacţiile chimice să se producă. 
Acesta poate aprinde orice materiale combus-
tibile care ajung în apropierea sa. Parcaţi auto-
vehiculul departe de iarbă înaltă, frunze uscare 
sau alte materiale infl amabile.

DPF (Filtrul de particule Diesel)

Colectează particulele de materie (PM) din gazul de eşapament. DPF este instalat 
în catalizator.

 n Funcţionarea DPF
DPF arde periodic PM colectate, în timpul conducerii, când convertorul catalitic 
are o temperatură ridicată. 
La arderea PM, puteţi observa un fum alb ieşind din ţeava de eşapament şi o 
creştere a consumului mediu. Această situaţie este temporară şi normală.

Regenerarea DPF (Filtrul de particule Diesel)*

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Regenerarea DPF
NOTĂ
În cazul în care ignoraţi simbolul şi nu 
regeneraţi DPF, pe afi şajul interactiv multi-
plu apare simbolul de avertizare pentru DPF. 
În această situaţie, duceţi autovehiculul la o 
reprezentanţă cât mai curând posibil. Igno-
rarea continuă a mesajului de avertizare de pe 
afi şajul multiplu provoacă înfundarea DPF cu 
PM, conducând la avarierea gravă a DPF şi a 
sistemului de control al emisiilor.

Pentru a reduce la minim acumularea de PM, 
utilizaţi întotdeauna motorina recomandată.

 Recomandări privind combustibilul p. 350

PM se acumulează în convertorul catalitic atun-
ci când conduceţi cu viteză redusă o perioadă 
îndelungată sau parcurgeţi distanţe scurte.

▶▶Regenerarea DPF (Filtrul de particule Diesel)*▶DPF (Filtrul de particule Diesel)*

 n Regenerarea DPF
Dacă simbolul  apare pe afi şajul interactiv 
multiplu, trebuie să regeneraţi DPF:
• Conduceţi autovehiculul cu o viteză de cel puţin 

60 km/h (37 mph) până când simbolul dispare.
▶ Sunt necesare până la aprox. 15 minute pentru 

a creşte temperatura convertorului catalitic la 
un nivel sufi cient pentru arderea şi evacuarea 
PM.Regeneraţi DPF la apariţia 

acestui simbol 

Dacă apare acest simbol, auto-
vehiculul trebuie să fi e verifi cat 
la reprezentanţă.
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▶▶xxx▶

 Becuri

NOTĂ
Becurile cu halogen se încălzesc foarte tare 
când sunt aprinse. 
Prezenţa urmelor de ulei sau transpiraţie sau a 
unei zgârieturi pe partea de sticlă poate cauza 
supraîncălzirea şi spargerea becului. 

Fasciculul farurilor este reglat în fabrică şi nu 
trebuie să fi e modifi cat. Totuşi, în cazul în 
care transportaţi în mod frecvent bagaje grele 
în portbagaj sau tractaţi o remorcă, poziţia 
proiectoarelor de ceaţă trebuie ajustată la o 
reprezentanţă sau de către un tehnician califi -
cat.

Becul de tip HB3 şi H11 sunt becuri cu halogen.
Când schimbaţi un bec, ţineţi becul nou de la 
bază, ferindu-l de contactul cu pielea sau cu 
obiecte dure. Dacă aţi atins partea de sticlă, 
curăţaţi-o cu alcool denaturat şi o cârpă curată. 

Lentilele luminilor exterioare (faruri, lumini de 
frână etc.) se pot aburi temporar după spălare 
sau la conducerea prin ploaie. Aceasta nu are 
urmări asupra funcţiei de iluminare.
Cu toate acestea, dacă observaţi o acumulare 
importantă de apă sau gheaţă în interiorul 
lentilelor, autovehiculul trebuie să fi e verifi cat 
la o reprezentanţă.

Becuri

Pentru înlocuire, folosiţi următoarele becuri:

 n Lumini de drum
1. Scoateţi cuplajul.
▶ Acesta poate fi  scos prin împingerea clemei.

2. Deşurubaţi becul vechi spre stânga pentru a-l 
demonta.

3. Introduceţi un bec nou în ansamblul farului şi 
rotiţi-l spre dreapta.

4. Introduceţi cuplajul în racordul becului.

Tipuri cu descărcare de înaltă tensiune

 n Lumini de drum / întâlnire
Circuitul poate rămâne încărcat la înaltă tensiune chiar şi după o perioadă mai 
lungă de la stingerea farurilor. Nu trebuie să încercaţi să verifi caţi sau să schimbaţi 
singur becurile cu descărcare de înaltă tensiune. Solicitaţi unei reprezentanţe să 
verifi ce şi să înlocuiască becurile pentru luminile de drum / întâlnire.

Înlocuirea becurilor 

Lumini de drum:  60W (HB3)
Lumini de întâlnire: 55W (H11 pentru becuri cu halogen)
 35W (D4S pentru becuri de descărcare cu înaltă tensiune)

Bec

Clemă

Cuplaj

Continuare
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▶▶Înlocuirea becurilor ▶ Luminile de poziţie şi de conducere pe timp de zi

 n Lumini de întâlnire
1. Scoateţi cuplajul.
▶ Acesta poate fi  scos prin împingerea clemei.

2. Deşurubaţi becul vechi spre stânga pentru a-l 
demonta.

3. Introduceţi un bec nou în ansamblul farului şi 
rotiţi-l spre dreapta.

4. Introduceţi cuplajul în racordul becului.

Luminile de poziţie şi de conducere pe timp de zi

Becurile luminilor de poziţie şi de conducere pe timp de zi sunt de tipul LED. Aces-
tea trebuie verifi cate şi înlocuite de către o reprezentanţă autorizată Honda.

Bec

ClemăCuplaj
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 Becurile luminilor active de virare*

NOTĂ
Becurile cu halogen se încălzesc foarte tare 
când sunt aprinse. Prezenţa urmelor de ulei sau 
transpiraţie sau a unei zgârieturi pe partea de 
sticlă poate cauza supraîncălzirea şi spargerea 
becului

Becurile luminilor active de virare sunt becuri 
cu halogen. Când schimbaţi un bec, ţineţi becul 
nou de la bază, ferindu-l de contactul cu pielea 
sau cu obiecte dure. Dacă aţi atins partea de 
sticlă, curăţaţi-o cu alcool denaturat şi o cârpă 
curată.

▶▶Înlocuirea becurilor ▶ Becurile de semnalizare faţă

Becurile de semnalizare faţă

Pentru înlocuire, folosiţi următoarele becuri:

1. Rotiţi soclul spre stânga şi scoateţi-l.
2. Scoateţi becul vechi şi introduceţi un bec nou.

Becurile luminilor active de virare*

Pentru înlocuire, folosiţi următoarele becuri:

Partea stângă
1. Trageţi clemele pentru a scoate cutia de 

siguranţe.

Bec de semnalizare faţă: 21 W (portocaliu)

Bec pentru luminile active de virare: 35 W (H8).

Bec Soclu

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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▶▶Înlocuirea becurilor ▶ Luminile active de viraj

Toate modelele
2. Scoateţi clema.

Partea stângă / Partea dreaptă
3. Rotiţi capacul spre dreapta şi scoateţi-l.

4. Apăsaţi plăcuţa pentru a scoate cuplajul.
5. Rotiţi becul vechi spre stânga pentru a-l de-
monta.
6. Introduceţi un bec nou.

Clemă

Capac

Plăcuţă

Apasă

Cuplaj

Bec
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 Becurile proiectoarelor de ceaţă

NOTĂ
Becurile cu halogen se încălzesc foarte tare 
când sunt aprinse. Prezenţa urmelor de ulei sau 
transpiraţie sau a unei zgârieturi pe partea de 
sticlă poate cauza supraîncălzirea şi spargerea 
becului.

Becurilor proiectoarelor de ceaţă sunt becuri 
cu halogen. Când schimbaţi un bec, ţineţi becul 
nou de carcasa din plastic, ferindu-l de contact-
ul cu pielea sau cu obiecte dure. Dacă aţi atins 
partea de sticlă, curăţaţi-o cu alcool denaturat 
şi o cârpă curată.

▶▶Înlocuirea becurilor ▶ Becurile semnalizatoarelor din oglinzi / luminilor de urgenţă

Becurile semnalizatoarelor din oglinzi / luminilor de urgenţă

Oglinzile portierelor sunt dotate cu lumini de semnalizare. Acestea trebuie verifi -
cate şi înlocuite de către o reprezentanţă autorizată Honda.

Becurile proiectoarelor de ceaţă

Pentru înlocuire, folosiţi următoarele becuri:

1. Scoateţi şuruburile cu o şurubelniţă cu capete 
plate, apoi îndepărtaţi capacul inferior.

2. Scoateţi cuplajul.
▶ Acesta poate fi  scos prin împingerea clemei.

3. Deşurubaţi becul vechi spre stânga pentru a-l 
demonta.

4. Introduceţi becul nou.

Lumini de ceaţă: 55 W (H11)

Şurub

ClemăCuplaj

Bec
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▶▶Înlocuirea becurilor ▶ Becurile pentru marşarier şi becurile de semnalizare spate

Becurile pentru marşarier şi becurile de semnalizare spate

Pentru înlocuire, folosiţi următoarele becuri:

1. Folosiţi o şurubelniţă cu cap în cruce pentru a 
scoate şuruburile.

2. Scoateţi blocul luminilor din stâlpul spate.

3. Rotiţi soclul spre stânga şi demontaţi-l. Scoateţi 
becul vechi.

4. Introduceţi becul nou.

Becuri pentru marşarier: 21 W
Becuri de semnalizare spate: 21 W (portocaliu)

Şuruburi

BecSoclu
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▶▶Înlocuirea becurilor ▶ Becurile de frână / poziţie

5. Reinstalaţi blocul luminilor prin glisare pe ghida-
jul de pe caroserie.

Becurile de frână / poziţie

Becurile de frână / poziţie sunt de tipul LED. Acestea trebuie verifi cate şi înlocuite 
de către o reprezentanţă autorizată Honda.

Ghidaj
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▶▶Înlocuirea becurilor ▶ Becurile pentru plăcuţa de înmatriculare

Becurile pentru plăcuţa de înmatriculare

Pentru înlocuire, folosiţi următoarele becuri:

1. Împingeţi marginea din stânga a lentilei spre 
dreapta şi extrageţi blocul de iluminare.

2. Scoateţi lentila apăsând clemele.
3. Scoateţi becul vechi.
4. Introduceţi becul nou.

Becurile pentru lampa de frână superioară

Becurile pentru lampa de frână superioară sunt de tipul LED. Acestea trebuie ver-
ifi cate şi înlocuite de către o reprezentanţă autorizată Honda.

Bec pentru plăcuţa de înmatriculare: 5 W

Clemă

Lentilă
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▶▶Înlocuirea becurilor ▶Stopurile de ceaţă

Stopurile de ceaţă

Pentru înlocuire, folosiţi următoarele becuri:

Model cu volanul pe partea stângă
1. Scoateţi şurubul folosind o şurubelniţă cu cap în 

cruce
2. Îndepărtaţi capacul

Bec pentru stopurile de ceaţă: 21 W

Model cu volanul pe partea stângă

Şurub

Capac

Continuare
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▶▶Înlocuirea becurilor ▶Stopurile de ceaţă

Toate modele
3. Rotiţi soclul spre stânga şi scoateţi-l
4. Introduceţi becul nou

Model cu volanul pe partea stângă

Soclu

Soclu

Bec

Bec

Model cu volanul pe partea dreaptă
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 n Becul pentru plafonieră
Pentru înlocuire, folosiţi următorul bec:

1. Ridicaţi marginea capacului folosind o 
şurubelniţă cu capete plate.
▶ Înveliţi şurubelniţa într-o bucată de 

pânză pentru a preveni zgârierea plas-
ticului.

2. Scoateţi becul vechi şi introduceţi becul nou.

 n Becurile pentru luminile de lectură
Pentru înlocuire, folosiţi următoarele becuri:

1. Ridicaţi marginea capacului folosind o 
şurubelniţă cu capete plate.
▶ Înveliţi şurubelniţa într-o bucată de 

pânză pentru a preveni zgârierea plas-
ticului.

2. Scoateţi becul vechi şi introduceţi becul nou.

 n Becurile oglinzii din parasolar
Pentru înlocuire, folosiţi următoarele becuri:

1. Ridicaţi marginea capacului folosind o 
şurubelniţă cu capete plate.
▶ Înveliţi şurubelniţa într-o bucată de 

pânză pentru a preveni zgârierea plas-
ticului.

2. Scoateţi becul vechi şi introduceţi becul nou.

Alte becuri

Bec pentru plafonieră: 8 W Bec pentru luminile de lectură: 8 W Becul oglinzii din parasolar: 2 W

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare



402

În
treţin

erea

▶▶Înlocuirea becurilor ▶Alte becuri

 n Becul pentru portbagaj
Pentru înlocuire, folosiţi următorul bec:

1. Ridicaţi marginea capacului folosind o 
şurubelniţă cu capete plate.
▶ Înveliţi şurubelniţa într-o bucată de 

pânză pentru a preveni zgârierea plas-
ticului.

2. Scoateţi becul vechi şi introduceţi becul nou.

 n Becul torpedoului*
Pentru înlocuire, folosiţi următorul bec:

1. Deschideţi torpedoul.

2. Scoateţi becul vechi şi introduceţi becul 
nou

Becul pentru portbagaj: 8 W Becul torpedoului: 3,4 W

Bec

*Nu este disponibil pentru toate modelele



403

În
treţin

erea

 Înlocuirea lamelor ştergătoarelor faţă

NOTĂ
Evitaţi căderea cu putere a ştergătorului; 
aceasta poate deteriora parbrizul.

Verifi carea lamelor ştergătoarelor

Partea din cauciuc a ştergătoarelor lasă urme când este deteriorată, iar braţul 
metalic al ştergătorului poate zgâria suprafaţa geamului.

Înlocuirea lamelor ştergătoarelor faţă

1. Ridicaţi mai întâi ştergătorul de pe partea 
şoferului, apoi de pe partea pasagerului.

2. Împingeţi umărul de blocare în sus, cu ajutorul 
unei şurubelniţe cu capete plate.

3. Glisaţi lama de pe braţul ştergătorului.

Verifi carea şi întreţinerea lamelor ştergătoarelor 

Umărul de blocare

Continuare
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▶▶Verifi carea lamelor ştergătoarelor▶ Înlocuirea lamelor ştergătoarelor faţă

4. Scoateţi lama de pe suport trăgând-o de capătul 
umărului de blocare.

5. Scoateţi benzile de pe lama demontată şi 
montaţi o lamă nouă.
▶ Aliniaţi corect profi lurile de cauciuc şi canelurile 

benzii.

6. Glisaţi ştergătorul nou pe suportul din capăt.
▶ Umărul de pe suport trebuie să se potrivească 

în adâncitura de pe lamă.
7. Glisaţi lama ştergătorului pe braţul ştergătorului, 

apoi apăsaţi umărul de blocare.
8. Coborâţi ştergătorul de pe partea şoferului, apoi 

cel de pe partea pasagerului.

Lamă

Vârf
Bandă

Lamă

Adâncitură

Umăr
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 Înlocuirea lamei ştergătorului spate

NOTĂ
Evitaţi căderea cu putere a ştergătorului; 
aceasta poate deteriora parbrizul.

▶▶Verifi carea lamelor ştergătoarelor▶ Înlocuirea lamelor ştergătoarelor faţă

Înlocuirea lamei ştergătorului faţă*

1. Ridicaţi braţul ştergătorului

2. Trageţi umărul de blocare în sus şi eliberaţi braţul 
ştergătorului.

3. Glisaţi lama trăgând-o de capătul marcat.

Umăr de 
blocare

Lamă



406

În
treţin

erea

▶▶Verifi carea lamelor ştergătoarelor▶ Înlocuirea lamelor ştergătoarelor spate

4. Scoateţi benzile de pe lama demontată şi 
montaţi o lamă nouă.

5. Glisaţi lama nouă pe suport.
▶ Asiguraţi-vă că lama este fi xată corect, 

apoi montaţi corpul ştergătorului pe braţul 
ştergătorului.

Bandă

Lamă
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 Verifi carea pneurilor

Verifi caţi presiunea când pneurile sunt reci, 
adică după ce automobilul a staţionat mini-
mum trei ore sau dacă s-a mers mai puţin de 
1,6 km (1 milă). Dacă este necesar, introduceţi 
sau scoateţi aer pentru a ajunge la presiunea 
specifi cată.
Dacă verifi caţi presiunea când pneurile sunt 
calde, veţi obţine valori cu 30 – 40 kPa (0,3 – 0,4 
bari, 4 – 6 psi) mai mari decât cele măsurate la 
rece.
Duceţi autovehiculul la reprezentanţă pentru 
verifi carea pneurilor şi în cazul în care simţiţi o 
vibraţie constantă în timp ce conduceţi. Pneu-
rile noi şi cele demontate şi remontate trebuie 
să fi e echilibrate corespunzător.

Verifi carea pneurilor

Pentru exploatarea automobilului în condiţii de siguranţă, pneurile trebuie să 
fi e de tipul şi dimensiunile corespunzătoare, în bună stare, cu o cale de rulare 
adecvată şi corect umfl ate. 

 n Instrucţiuni de umfl are
Pneurile corect umfl ate asigură combinaţia optimă de manevrabilitate, rezistenţă 
a căii de rulare şi confort în deplasare. Presiunile specifi cate sunt marcate pe eti-
cheta de pe montantul şoferului.

Pneurile umfl ate prea puţin se uzează neuniform, afectează manevrabilitatea şi 
consumul de combustibil şi cedează mai uşor în caz de supraîncălzire.

Pneurile umfl ate excesiv amortizează mai puţin şocurile, se deteriorează mai uşor 
din cauza denivelărilor drumului şi se uzează neuniform.

Inspectaţi vizual pneurile în fi ecare zi înainte de a vă urca la volan. Dacă un pneu 
pare dezumfl at, verifi caţi presiunea cu un manometru.

Măsuraţi presiunea fi ecărui pneu şi a rezervei* cu manometrul, cel puţin o dată 
pe lună sau înainte de călătoriile lungi. Chiar şi pneurile în stare bună pot pierde 
10 – 20 kPa (0,1 – 0,2 bari, 1 – 2 psi) pe lună.

 n Instrucţiuni de verifi care
Atunci când verifi caţi presiunea în pneuri, verifi caţi, de asemenea, pneurile şi 
gâtul supapelor. Căutaţi:
• Deformări sau umfl ături ale căii de rulare sau pe părţile laterale. Înlocuiţi pneul dacă 

găsiţi tăieturi, desprinderi sau crăpături pe feţele laterale ale pneului. Dacă sunt 
vizibile pânza sau sârmele de armare, înlocuiţi pneul.

• Îndepărtaţi toate obiectele străine şi căutaţi eventuale orifi cii în pneuri.
• Uzură neuniformă a căii de rulare. Verifi caţi alinierea roţilor la o reprezentanţă.
• Uzură excesivă a căii de rulare.

 Indicatoarele de uzură p. 408
• Crăpături sau alte deteriorări în jurul gâtului supapei.

Verifi carea şi întreţinerea pneurilor

Folosirea de pneuri cu un grad excesiv de 
uzură sau umfl ate necorespunzător poate 
cauza accidente soldate cu rănirea gravă sau 
deces. 

Respectaţi toate instrucţiunile din manualul 
de utilizare privind umfl area şi întreţinerea 
pneurilor.
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▶▶Verifi carea şi întreţinerea pneurilor▶ Indicatoarele de uzură

Indicatoarele de uzură

Canelura indicatorului de uzură are o adâncime 
de 1,6 mm faţă de suprafaţa pneului. Înlocuiţi 
pneul atunci când calea de rulare este sufi cient 
de uzată pentru a expune indicatorul. Pneurile 
uzate au o aderenţă foarte scăzută pe suprafeţe 
de rulare umede.

Durata de viaţă a pneului

Durata de viaţă a pneurilor depinde de mai mulţi factori, între care se numără 
stilul de conducere, condiţiile de drum, încărcarea autovehiculului, presiunea în 
pneuri, istoricul de întreţinere, viteză şi condiţiile de mediu (chiar şi atunci când 
pneurile nu sunt folosite).

Pe lângă verifi cări regulate şi menţinerea presiunii în pneuri, se recomandă verifi -
carea pneurilor anuală a pneurilor mai vechi de cinci ani. Toate pneurile, inclusiv 
rezerva*, trebuie să fi e scoase din uz după 10 ani de la data fabricaţiei, indiferent 
de starea şi gradul lor de uzură.

Exemple de indicatoare 
de uzură

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Înlocuirea pneurilor şi a roţilor

▶▶Verifi carea şi întreţinerea pneurilor▶Înlocuirea pneurilor şi a roţilor

Înlocuirea pneurilor şi a roţilor

Înlocuiţi pneurile cu pneuri radiale de aceeaşi mărime, indice de greutate, indice 
de viteză şi indice de presiune maximă la rece a pneului (după cum se indică pe 
bordura laterală a pneului). Folosirea de pneuri de mărimi sau construcţie diferită 
poate duce la funcţionarea incorectă a ABS, VSA (sistemul de asistenţă la stabili-
tatea autovehiculului), sistemului de asistenţă la pornirea din pantă şi sistemului 
4x4.

Se recomandă înlocuirea simultană a tuturor celor patru pneuri. În cazul în care 
acest lucru nu este posibil, înlocuiţi, în pereche, pneurile din faţă şi pneurile din 
spate.

Asiguraţi-vă că specifi caţiile roţii se potrivesc cu cele ale roţii originale.

Instalarea de pneuri necorespunzătoare poate 
afecta manipularea şi stabilitatea autovehicu-
lului. Acest fapt poate provoca accidente, în 
urma cărora se pot produce răniri grave sau 
decese. 

Folosiţi întotdeauna pneuri de aceleaşi mărimi 
şi tipuri cu cele recomandate pe eticheta cu 
informaţii referitoare la pneuri, de pe autove-
hiculul dumneavoastră.
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 Permutarea pneurilor

Pneurile având cale de rulare direcţională 
trebuie să fi e permutate numai din faţă în 
spate (nu şi de pe o laterală pe alta). Pneurile 
direcţionale trebuie să fi e montate cu indica-
torul direcţiei de rotaţie spre înainte, conform 
ilustraţiei.

Atunci când pneurile sunt mutate, nu uitaţi să 
verifi caţi presiunea acestora.

▶▶Verifi carea şi întreţinerea pneurilor▶Permutarea pneurilor

Permutarea pneurilor

Rotirea pneurilor în conformitate cu planul de întreţinere permite o uzură mai 
uniformă şi creşterea duratei de viaţă a pneului.

 n Modelul de permutare a pneurilor
Permutaţi pneurile conform ilustraţiei.

Pneuri cu marcaj de rotaţie                        Pneuri fără marcaj de rotaţie

Faţă Faţă

Faţă

Indicatorul 
direcţiei de 
rotaţie

Rotaţie
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 Pneurile de iarnă

NOTĂ
Dispozitivele de tracţiune cu dimensiuni neadecvate sau 
montate incorect pot deteriora circuitul de frânare, sus-
pensia, caroseria şi roţile autovehiculului. Opriţi condusul 
dacă acestea lovesc părţi ale autovehiculului.

Conform Directivei CEE privind pneurile, la folosirea 
pneurilor de iarnă, este necesară lipirea unui autocol-
ant cu viteza maximă permisă pentru pneurile de iarnă, 
care să fi e afi şată clar, în câmpul vizual al şoferului, în 
cazul în care viteza maximă proiectată a autovehiculului 
este mai mare decât viteza maximă permisă a pneului. 
Autocolantul se poate obţine de la magazinul de la care 
cumpăraţi pneurile. Dacă aveţi nelămuriri, adresaţi-vă 
unei reprezentanţe.

Dacă aţi montat lanţuri, respectaţi instrucţiunile 
producătorului lanţurilor privind limitele de exploatare ale 
autovehiculului.

Folosiţi lanţuri de zăpadă numai în caz de urgenţă sau 
dacă sunt prevăzute de lege pentru condusul într-o 
anumită zonă.

Conduceţi cu grijă sporită cu lanţurile pe gheaţă sau 
zăpadă. Acestea pot avea o manevrabilitate redusă com-
parativ cu pneurile de iarnă de bună calitate, fără lanţuri.

▶▶Verifi carea şi întreţinerea pneurilor▶Dispozitive de tracţiune pe zăpadă

Pneurile de iarnă

Atunci când conduceţi pe drumuri înzăpezite sau cu polei, montaţi pneuri de 
iarnă sau lanţuri; reduceţi viteza; menţineţi o distanţă sufi cientă faţă de autove-
hiculul din faţă.

Acţionaţi direcţia şi frânele cu deosebită prudenţă, astfel încât să evitaţi dera-
parea.

Folosiţi lanţuri, pneuri de iarnă sau pneuri all-season, în funcţie de necesităţi şi 
conform prevederilor legale.

Înainte de montare, consultaţi următoarele puncte.

Pentru pneuri de iarnă:
• Selectaţi aceeaşi dimensiune şi indice de greutate al pneurilor originale.
• Montaţi pneurile pe toate roţile.
În cazul lanţurilor:
• Consultaţi reprezentanţa înainte de a achiziţiona orice tip de lanţuri pentru autove-

hiculul dumneavoastră.
• Instalaţi lanţurile numai la pneurile din faţă.
• Deoarece spaţiul dintre pneuri şi autovehicul este limitat, recomandăm utilizarea 

următoarelor lanţuri:

Dimensiunea originală a pneului Tip de lanţ

225/65R17 102T RUD-MATIC DISK 4715454

225/60R18 100H RUD-MATIC DISK 4715454

• Respectaţi instrucţiunile de montare ale producătorului. Montaţi lanţurile cât mai 
strâns posibil.

• Verifi caţi dacă lanţurile ating circuitul de frânare sau suspensia.
• Conduceţi cu viteză moderată.

Folosirea unor lanţuri neadecvate sau instalarea 
incorectă a acestora poate provoca avarierea 
circuitului de frânare şi provoca un accident care 
se poate solda cu răniri grave sau deces.

Respectaţi toate instrucţiunile din prezentul 
manual privind alegerea şi utilizarea lanţurilor.
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▶▶xxx▶

 Bateria

Verifi carea bateriei

Verifi caţi lunar dacă bornele bateriei prezintă urme de coroziune.

Dacă bateria autovehiculului este deconectată sau se descarcă: 
• Sistemul audio este dezactivat.

 Reactivarea sistemului audio p. 220
• Ceasul se resetează.

 Setarea ceasului p. 136
• Sistemul de navigaţie este dezactivat. Se va solicita un cod PIN.

 Consultaţi manualul sistemului de navigaţie

Bateria

Bateria emană hidrogen exploziv în timpul 
funcţionării normale. 

O scânteie sau o fl acără deschisă poate provoca 
explozia bateriei cu o forţă îndeajuns de mare 
pentru a vă răni grav sau provoca decesul. 

Ţineţi scânteile, fl ăcările deschise şi materialele 
care emană fum departe de baterie. 

Purtaţi echipament de protecţie şi o mască de 
protecţie a feţei pentru faţă atunci când lucraţi 
la baterie, sau adresaţi-vă unui mecanic priceput. 

Bateria conţine acid sulfuric (electrolit) care 
este extrem de corosiv şi otrăvitor. 

În cazul în care electrolitul ajunge în contact 
cu ochii sau pielea dumneavoastră, acesta vă 
poate provoca arsuri severe. Purtaţi echipa-
ment de protecţie pentru corp şi ochi atunci 
când lucraţi la baterie sau lângă aceasta. 

Înghiţirea de electrolit poate cauza otrăvirea 
mortală, dacă nu se acţionează imediat.

A NU SE ŢINE LA ÎNDEMÂNA COPIILOR
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 Bateria
Proceduri de urgenţă
Ochii: clătiţi cu apă turnată dintr-un pahar 
sau dintr-un alt recipient timp de cel puţin 15 
minute. (Jetul de apă cu presiune poate răni 
ochiul). Chemaţi imediat un medic.
Pielea: scoateţi hainele contaminate. Clătiţi pie-
lea cu multă apă. Chemaţi imediat un medic.
Înghiţirea: beţi apă sau lapte. Chemaţi imediat 
un medic.

Atunci când găsiţi urme de coroziune, curăţaţi 
bornele bateriei folosind o soluţie de bicarbo-
nat de sodiu şi apă. Clătiţi bornele cu apă, apoi 
ştergeţi-le cu o pânză sau un prosop. Gresaţi 
bornele cu vaselină pentru a preveni reapariţia 
coroziunii.

 Înlocuirea bateriei

NOTĂ
Bateriile aruncate într-un mod necorespunzător 
pot afecta mediul înconjurător şi sănătatea 
oamenilor. 
Verifi caţi întotdeauna reglementările locale 
pentru bateriile uzate.

Acest simbol pe baterie înseamnă 
că produsul nu trebuie tratat ca 
deşeu menajer.

▶▶Bateria▶ Încărcarea bateriei

Încărcarea bateriei

Deconectaţi ambele cabluri pentru a preveni avarierea sistemului electric al 
autovehiculului. Deconectaţi întotdeauna cablul negativ (-) primul şi conectaţi-l 
ultimul.

Înlocuirea bateriei

Atunci când demontaţi şi înlocuiţi bateria, pentru a preveni posibilele accidente, 
respectaţi întotdeauna recomandările de siguranţă a întreţinerii şi avertismentele 
de verifi care a bateriei.

 Siguranţa întreţinerii p. 357
 Verifi carea bateriei p. 412

1. Rotiţi contactul în poziţia LOCK *1. Deschideţi 
capota.
2. Deşurubaţi piuliţa de la cablul negativ al bateriei, 
apoi deconectaţi cablul de la borna negativă (-).
3. Deschideţi capacul bornei pozitive a bateriei. 
Deşurubaţi piuliţa de la cablul pozitiv al bateriei, 
apoi deconectaţi cablul de la borna pozitivă (+).
4. Folosind o cheie de piuliţe, slăbiţi piuliţa de pe 
fi ecare parte a bateriei.
5. Trageţi capătul inferior al fi ecărei tije a bateriei 
din orifi ciul de pe soclul bateriei, apoi demontaţi 
consola şi tijele bateriei.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton 

ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Capac Piuliţe

PiuliţeTije

Continuare
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 Înlocuirea bateriei

Deconectaţi întotdeauna cablul negativ (-) 
primul şi conectaţi-l ultimul.

Modele cu funcţie de oprire automată 
a motorului
Autovehiculul este dotat cu un anumit tip de 
baterie, adecvat funcţionării în regimul de 
oprire automată a motorului. Atunci când 
înlocuiţi bateria, bateria nouă trebuie să aibă 
specifi caţii identice.
Vă rugăm să consultaţi reprezentanţa pentru 
informaţii suplimentare.

▶▶Bateria▶ Încărcarea bateriei

6. Scoateţi bateria cu atenţie.
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 Eticheta bateriei
PERICOL
• Protejaţi bateria împotriva fl ăcărilor şi scânteilor. 

Bateria emană gaze infl amabile care pot provoca 
explozii.

• Purtaţi ochelari de protecţie şi mănuşi din cauciuc 
atunci când manipulaţi bateria; în caz contrar, 
vă puteţi arde sau pierde vederea ca urmare a 
contactului cu electrolitul din baterie.

• Nu permiteţi copiilor sau altor persoane să atingă 
bateria dacă nu cunosc foarte bine modul corect 
de manipulare şi riscurile caracteristice bateriilor.

• Manipulaţi electrolitul din baterie cu deosebită 
atenţie, deoarece conţine acid sulfuric diluat. 
Contactul cu pielea sau ochii poate provoca 
arsuri sau pierderea vederii.

• Citiţi cu atenţie şi înţelegeţi acest manual înainte 
de a manipula bateria. Neglijarea instrucţiunilor 
poate provoca rănire şi avarierea autovehiculului.

• Nu folosiţi o baterie a cărei electrolit este la nive-
lul minim sau sub acesta. Aceasta poate exploda 
şi provoca răni grave.

▶▶Bateria▶ Eticheta bateriei

Eticheta bateriei

Exemplu
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▶▶xxx▶

 Înlocuirea bateriei 

NOTĂ
Bateriile aruncate într-un mod necorespunzător 
pot afecta mediul înconjurător. Verifi caţi întot-
deauna reglementările locale pentru bateriile 
uzate.

Acest simbol pe baterie înseamnă că produsul 
nu trebuie tratat ca deşeu menajer.

Bateriile de rezervă sunt disponibile în comerţ 
sau la reprezentanţe.

Înlocuirea bateriei

Dacă ledul indicator nu se aprinde la apăsarea unui buton, înlocuiţi bateria.

 n Cheia retractabilă*

1. Demontaţi jumătatea superioară ridicând cu 
atenţie marginea cu ajutorul unei monede
▶ Folosiţi o monedă învelită în pânză pentru a 

evita zgârierea telecomenzii.
2. Asiguraţi-vă că înlocuiţi bateria respectând 

polaritatea.

Întreţinerea telecomenzii

Baterie

Tipul bateriei: CR2032

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Întreţinerea telecomenzii▶ Înlocuirea bateriei

 n Telecomanda*

1. Demontaţi cheia incorporată.

2. Demontaţi jumătatea superioară ridicând cu 
atenţie marginea cu ajutorul unei monede.
▶ Folosiţi o monedă învelită în pânză pentru a 

evita zgârierea telecomenzii.
3. Asiguraţi-vă că înlocuiţi bateria respectând 
polaritatea.

Tipul bateriei: CR2032

Baterie

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶xxx▶

 Filtrul de praf şi polen

Folosirea unui odorizant pentru aer poate re-
duce efectul dezodorizant al fi ltrului de praf şi 
polen, scurtându-i astfel durata de viaţă.

Dacă debitul de aer al sistemului de climatizare 
se reduce în mod evident şi ferestrele se abu-
resc uşor, poate fi  necesară înlocuirea fi ltrului.

Filtrul de praf şi polen colectează polen, praf şi 
alte reziduuri din aer.

Filtrul de praf şi polen

 n Momentul înlocuirii fi ltrului de praf şi de polen
Înlocuiţi fi ltrul de praf şi de polen conform în conformitate cu planul recoman-
dat de întreţinere al autovehiculului. Se recomandă înlocuirea înainte de termen 
atunci când autovehiculul a fost condus în condiţii frecvente de praf.

 Planul de întreţinere p. 364

 n Înlocuirea fi ltrului de praf şi polen
1. Deschideţi torpedoul.

2. Detaşaţi cele două colţuri împingând panourile 
laterale, apoi apăsaţi opritorul.

3. Desfaceţi torpedoul prin pivotare.

Întreţinerea sistemului de climatizare*

Mâner
Trageţi

Colţ

Opritor

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Filtrul de praf şi polen
Dacă nu sunteţi sigur cum să înlocuiţi fi ltrul 
de praf şi polen, apelaţi la un specialist de la 
reprezentanţă.

▶▶Întreţinerea sistemului de climatizare*▶ Filtrul de praf şi polen

4. Apăsaţi colţurile capacului carcasei fi ltrului, apoi 
scoateţi-l.

5. Scoateţi fi ltrul din carcasă.
B Montaţi un fi ltru nou în carcasă.
▶ Săgeata de lângă inscripţia AIR FLOW trebuie 

să fi e orientată în jos.

Împingeţi

Împingeţi

Capac

Filtrul de praf 
şi polen

Colţuri
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 Întreţinerea interiorului
Nu vărsaţi lichide în interiorul autovehiculu-
lui. Dispozitivele şi sistemele electrice se pot 
defecta dacă sunt udate de lichide.

Nu folosiţi spray-uri pe bază de silicon la 
dispozitive electrice precum aparate audio şi 
comutatoare. În caz contrar, puteţi provoca de-
fectarea dispozitivului sau provoca un incendiu 
în interiorul autovehiculului. 
Dacă aţi folosit în mod accidental un spray 
pe bază de silicon la dispozitive electrice, 
consultaţi reprezentanţa.

În funcţie de compoziţia lor, substanţele 
chimice şi aromatizantele lichide pot provoca 
decolorarea, încreţirea şi crăparea pieselor 
pe bază de răşini şi a textilelor. Nu folosiţi 
solvenţi alcalini sau organici precum benzen 
sau benzină.

După ce aţi folosit substanţe chimice, ştergeţi-
le uşor folosind o cârpă.
Nu aşezaţi cârpe folosite pe piesele pe bază de 
răşini sau pe textile pentru perioade lungi de 
timp fără a le spăla.

Aveţi grijă să nu vărsaţi odorizantele pe bază 
de lichid.

Întreţinerea interiorului

Folosiţi un aspirator pentru a curăţa praful înainte de a şterge cu o bucată de 
pânză.
Pentru a curăţa murdăria, folosiţi o pânză umezită cu un amestec de detergent 
slab şi apă caldă.
Folosiţi o cârpă curată pentru a şterge resturile de detergent.

 n Curăţarea centurilor de siguranţă
Pentru a curăţa centurile de siguranţă, folosiţi o perie moale şi o soluţie de săpun 
slab şi apă caldă. Lăsaţi-le să se usuce. Curăţaţi deschizăturile inelelor de prindere 
cu ajutorul unei cârpe curate.

Curăţare

Deschizătură
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 Preşurile (dotare opţională)
În cazul în care folosiţi alte preşuri decât cele 
livrate împreună cu autovehiculul, asiguraţi-vă 
că acestea sunt proiectate pentru autovehiculul 
dumneavoastră, că pot fi  montate corect şi că 
se potrivesc la agăţătoarele de preş. Amplasaţi 
preşurile pentru locurile din spate în mod 
corect. În caz contrar, acestea pot împiedica 
reglarea corectă a scaunului faţă.

▶▶Curăţare▶ Întreţinerea interiorului

 n Preşurile (dotare opţională)
Preşul faţă se prinde de agăţătoarele din podea, 
care împiedică alunecarea înainte. Pentru a 
reaşeza preşul după curăţare, rotiţi şurubul în 
poziţia de blocare.

Nu aşezaţi un preş suplimentar deasupra 
preşului fi xat.

 n Întreţinerea pielii instalate în uzină*
Îndepărtaţi cu aspiratorul mizeria şi praful de pe piele, în mod frecvent. Fiţi foarte 
atent la pliuri şi tivuri. Curăţaţi pielea cu o cârpă umedă înmuiată în soluţie de 
90% apă şi 10% săpun neutru, apoi tamponaţi-o cu o cârpă curată şi uscată. 
Curăţaţi imediat orice murdărie apărută pe suprafeţele acoperite cu piele.

Deblocare

Blocare

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Spălarea autovehiculului

Nu direcţionaţi apa spre grilele de intrare a 
aerului sau spre compartimentul motorului. În 
caz contrar, puteţi provoca defecţiuni.

▶▶Curăţare▶ Întreţinerea exteriorului

Întreţinerea exteriorului

Ştergeţi caroseria de fi ecare dată după ce conduceţi.
Verifi caţi în mod regulat dacă pe suprafeţele vopsite au apărut zgârieturi. O 
astfel de zgârietură poate provoca ruginirea caroseriei. Dacă găsiţi o zgârietură, 
reparaţi-o imediat.

 n Spălarea autovehiculului
Spălaţi autovehiculul în mod frecvent. În plus, asiguraţi-vă că spălaţi autovehiculul 
în următoarele cazuri:
• Atunci când conduceţi pe drumuri acoperite cu sare.
• Atunci când conduceţi în zone de coastă.
• Dacă pe suprafeţele vopsite sunt acoperite de smoală, cenuşă, excremente de păsări, 

insecte sau sevă din arbori.

 n Folosirea unei spălătorii automate
Rabataţi oglinzile. Respectaţi instrucţiunile afi şate la spălătoria automată.

 n Folosirea spălătoarelor cu înaltă presiune
• Păstraţi o distanţă sufi cientă între gura spălătorului şi autovehicul
• Acordaţi o atenţie deosebită zonei din jurul geamurilor. Dacă staţi prea aproape, apa 

poate intra în interior. Nu spălaţi compartimentul motorului.

Grilele de 
intrare a aerului
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 Ceruirea

NOTĂ
Solvenţii chimicii şi agenţii puternici de 
curăţare pot distruge vopseaua, metalul şi 
plasticul de pe autovehicul. Ştergeţi imediat 
lichidele vărsate.

 Întreţinerea barelor de protecţie şi a altor părţi 
acoperite cu răşină
Informaţi-vă la reprezentanţă în privinţa mate-
rialului de acoperire corect atunci când doriţi să 
reparaţi suprafaţa vopsită a părţilor fabricate 
din răşină.

 Curăţarea geamurilor
Pe interiorul lunetei sunt montate fi re. Ştergeţi 
luneta de-a lungul fi relor, cu o cârpă moale, 
astfel încât să nu le deterioraţi.

▶▶Curăţare▶ Întreţinerea exteriorului

 n Ceruirea
Un strat sufi cient de ceară auto ajută la protejarea vopselei autovehiculului 
împotriva intemperiilor. Ceara se va consuma în timp şi va expune vopseaua la 
intemperii, deci reaplicaţi după cum este necesar.

 n Întreţinerea barelor de protecţie şi a altor părţi acoperite cu răşină
Dacă părţile acoperite cu răşini sunt contaminate cu benzină, ulei, lichid de răcire 
sau electrolit, acestea se pot păta sau exfolia. Ştergeţi-le imediat cu o cârpă moale 
şi apă.

 n Curăţarea geamurilor
Curăţaţi folosind o soluţie de curăţare a geamurilor.

 n Întreţinerea jantelor din aluminiu
Aluminiul este susceptibil la deteriorare provocată de sare şi alţi contaminanţi 
existenţi pe suprafeţele de rulare. Folosiţi un burete şi un detergent slab pen-
tru curăţare imediată. Nu folosiţi substanţe chimice agresive (inclusiv soluţii de 
curăţare a jantelor din comerţ) sau perii aspre. Acestea pot deteriora stratul pro-
tector al jantelor care previne coroziunea şi decolorarea 
aluminiului.
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Dacă aveţi o pană de pneu 
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Situaţii neprevăzute

Acest capitol explică modul de gestionare a problemelor neaşteptate.
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▶▶xxx▶

 Tipuri de unelte
Uneltele se păstrează în portbagaj

Tipuri de unelte

Unelte

Cheia de roată / 
mânerul cricului

Tija mânerului 
cricului

Şurubelniţă 
cu cap plat

Mâner

Cric

Pâlnie*Unelte 

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Schimbarea unui pneu dezumfl at*

Respectaţi măsurile de prevedere privind pneul compact de 
rezervă:
Verifi caţi periodic presiunea pneului de rezervă*. Acesta 
trebuie să aibă presiunea indicată. 
Presiunea indicată: 420 kPa (4,2 bar, 60 psi)

Atunci când conduceţi având pneul compact de rezervă, 
menţineţi viteza autovehiculului sub 80 km/h (50 mph). 
Înlocuiţi-l cu un pneu standard cât mai curând posibil.

Pneul şi roata de rezervă din autovehiculul dumneavoastră 
sunt create special pentru acest model.
Nu le utilizaţi pentru un alt autovehicul.
Nu utilizaţi un alt tip de pneu sau roată de rezervă pentru 
autovehiculul dumneavoastră.

Nu montaţi lanţuri pentru pneuri pe pneul compact de 
rezervă.
În cazul în care un pneu din faţă pe care s-au montat 
lanţuri se dezumfl ă, scoateţi un pneu standard din spate 
şi înlocuiţi-l cu pneul compact de rezervă. Scoateţi pneul 
dezumfl at din faţă şi înlocuiţi-l cu pneul standard din spate. 
Montaţi lanţurile pe pneul din faţă.

Acest pneu face ca deplasarea să fi e mai difi cilă şi 
tracţiunea mică pe anumite suprafeţe ale drumului. Aveţi 
grijă deosebită atunci când conduceţi.

Nu utilizaţi mai mult de un pneu compact de rezervă 
simultan.

Pneul compact de rezervă este mai mic decât pneul 
obişnuit. 
Garda la sol a autovehiculului dumneavoastră se reduce 
atunci când se instalează pneul compact de rezervă. În cazul 
în care conduceţi peste reziduuri de asfalt sau pe teren acci-
dentat, partea inferioară a autovehiculului dumneavoastră 
poate fi  avariată.

▶▶Unelte▶

Schimbarea unui pneu dezumfl at*
În cazul dezumfl ării unui pneu în timpul condusului, ţineţi bine volanul şi frânaţi 
progresiv pentru a reduce viteza. Apoi, opriţi într-un loc sigur. Înlocuiţi pneul 
dezumfl at cu un pneu compact de rezervă. Mergeţi la o reprezentanţă cât mai 
curând posibil pentru a repara sau înlocui pneul standard.

1. Parcaţi autovehiculul pe teren tare, drept şi nealunecos şi trageţi frâna de mână.

Modele cu transmisie automată
2. Puneţi schimbătorul de viteză în poziţia P  .
Modele cu transmisie manuală
2. Puneţi schimbătorul de viteză în poziţia R  .

Toate modelele
3. Aprindeţi luminile de avarie şi rotiţi contactul de pornire în poziţia LOCK *1.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Dacă aveţi o pană de pneu

*Nu este disponibil pentru toate modelele
Continuare
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 Schimbarea unui pneu dezumfl at*

NOTĂ
Nu utilizaţi cricul dacă acesta nu funcţionează 
corespunzător. Sunaţi reprezentanţa sau un 
serviciu specializat de tractare.

Nu utilizaţi pneul compact de rezervă dacă 
tractaţi o remorcă*.

▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶ schimbarea pneului dezumfl at*

 n Pregătiri pentru schimbarea pneului dezumfl at
1. Deschideţi capacul de pe podeaua portbagajului.

2. Scoateţi geanta cu unelte din portbagaj. Scoateţi 
cheia de roată şi tija mânerului cricului din geanta 
cu unelte.

3. Scoateţi cricul din compartimentul roţii de 
rezervă.

4. Scoateţi şuruburile şi conul distanţator. Scoateţi 
roata de rezervă. 

Geantă cu unelte

Roată de rezervă

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶ schimbarea pneului dezumfl at*

5. Puneţi blocaje pentru roţi sau o piatră în faţa şi 
în spatele roţii afl ată în diagonală faţă de pneul 
dezumfl at.

6. Aşezaţi pneul de rezervă (cu faţa în sus) sub ca-
roserie, aproape de pneul care trebuie înlocuit.

7. Desfaceţi fi ecare piuliţă de roată cu aproximativ 
o rotire a cheii de roată.

Blocaje 
pentru 
roţi

Pneul care trebuie înlocuit

Continuare
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 Cum se instalează cricul

NOTĂ
Utilizaţi cricul cu care este dotat autovehiculul 
dumneavoastră. În cazul în care încercaţi să 
ridicaţi un alt autovehicul cu acest cric sau să 
folosiţi un alt cric pentru a ridica autovehiculul 
dumneavoastră, puteţi avaria fi e autovehiculul 
fi e cricul.

Cricul care v-a fost furnizat împreună cu auto-
vehiculul are eticheta de mai jos.

1. A se vedea cartea tehnică a proprietarului.
2. Nu vă aşezaţi niciodată sub autovehicul atunci 

când acesta se sprijină pe cric.
3. Plasaţi cricul sub punctele întărite.

▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶ schimbarea pneului dezumfl at*

 

 n Cum se instalează cricul
1. Plasaţi cricul sub punctul de suspendare afl at cel 

mai aproape de pneul care va fi  schimbat.

2. Rotiţi inelul din capăt (astfel cum se arată în 
imagine) în sensul acelor de ceasornic, până când 
marginea de sus a cricului atinge punctul de 
suspendare. 
▶ Asiguraţi-vă că agăţătoarele punctului de susp-

endare sunt în lăcaşul cricului.

Autovehiculul se poate răsturna foarte uşor de 
pe cric, rănind grav pe oricine s-ar afl a dedesubt.

Urmaţi îndrumările pentru schimbarea pneului 
cu exactitate şi nicio persoană nu trebuie să-şi 
aşeze nicio parte a corpului sub autovehicul dacă 
acesta se sprijină pe cric.
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▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶ schimbarea pneului dezumfl at*

 Cum se instalează cricul
Nu utilizaţi cricul atunci când în autovehicul se 
afl ă persoane sau bagaje.

Utilizaţi cricul cu care este dotat autovehiculul 
dumneavoastră. 
Este posibil ca alte cricuri să nu poată susţine 
greutatea („încărcătura”), sau formele acestora 
să nu coincidă.

Pentru o utilizare sigură a cricului, urmaţi 
instrucţiunile de mai jos.
• Nu-l utilizaţi în timp ce motorul este pornit.
• Utilizaţi-l doar în locurile unde terenul este tare 
şi drept.

• Utilizaţi-l doar în cadrul punctelor de suspendare.
• Nu intraţi în autovehicul în timp ce utilizaţi cricul.
• Nu plasaţi obiecte pe sau sub cric.

3.  Ridicaţi autovehiculul utilizând tija cricului şi 
mânerul cricului, până când pneul este ridicat de 
la sol.

Tija cricului
Cheia de roată ca 
mâner al cricului

Continuare
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 Înlocuirea pneului dezumfl at
Nu strângeţi în exces piuliţele prin aplicarea 
unui cuplu de strângere suplimentar cu piciorul 
sau utilizând o ţeavă.

▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶ schimbarea pneului dezumfl at*

 n Înlocuirea pneului dezumfl at
1. Scoateţi piuliţele şi pneul dezumfl at.

2. Ştergeţi suprafeţele de montare ale roţii cu o 
cârpă curată.

3. Montaţi pneul de rezervă.
4. Înşurubaţi piuliţele până ating marginile găurilor 

de montare.

5. Coborâţi autovehiculul şi scoateţi cricul. Strângeţi 
piuliţele în ordinea ilustrată în imagine. Strângeţi 
piuliţele în sens circular, de câte două sau de trei 
ori. 
Cuplu de strângere a piuliţelor:
108 N∙m (11 kgf∙m, 80 lbf∙ft)



433

Si
tu

aţ
ii 

n
ep

re
vă

zu
te

 Depozitarea pneului dezumfl at

▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶ schimbarea pneului dezumfl at*

 n Depozitarea pneului dezumfl at
1. Scoateţi capacul central.
2. Aşezaţi pneul dezumfl at cu faţa în jos, în com-

partimentul roţii de rezervă.
3. Scoateţi spaţiatorul de pe şurub, întoarceţi-l şi 

reintroduceţi-l pe şurub. Fixaţi pneul dezumfl at cu 
acest şurub

4. Introduceţi cheia de roată şi tija cricului înapoi în 
geanta de unelte. Păstraţi geanta în portbagaj.

5. Puneţi cricul pe suportul său. Rotiţi inelul cricului 
pentru a-l bloca. 

Şurub

Distanţer

Pentru roată normală

Pentru roată de rezervă compactă

Obiectele care nu sunt bine prinse pot zbura în 
interior în cazul unui accident rănindu-i grav 
pe ocupanţii autovehiculului. 

Asiguraţi-vă că roata, cricul şi uneltele sunt 
bine prinse înainte de a porni la drum.
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 Repararea temporară a pneului dezumfl at*
Trusa nu trebuie utilizată în următoarele 
situaţii.
În schimb, contactaţi o reprezentanţă sau un 
asistent de deplasare pentru a tracta autove-
hiculul.
• Lichidul de etanşare a expirat.
• Au fost perforate mai mult de două pneuri.
• Perforaţia are un diametru mai mare de 4 mm 

(3/16 inch).
• Bordura laterală a pneului este avariată, sau 

perforaţia se afl ă în afara profi lului pneului.

• Avarierea a fost cauzată de condusul cu pneuri 
dezumfl ate accentuat.

• Talonul de anvelopă este deplasat.
• O jantă este avariată.

Nu scoateţi cuiul sau şurubul care a perforat 
pneul. Dacă le scoateţi din pneu, este posibil să 
nu puteţi repara pneul utilizând trusa.

▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶Repararea temporară a pneului dezumfl at*

Repararea temporară a pneului dezumfl at*

Dacă pneul are o tăietură mare sau este avariat sever în orice alt mod, va fi  
necesară tractarea autovehiculului. Dacă pneul este perforat uşor, de exemplu 
din cauza unui cui, puteţi utiliza trusa de reparare temporară, astfel încât să 
puteţi conduce în siguranţă până la cea mai apropiată staţie de service pentru o 
reparaţie permanentă.

Dacă un pneu se dezumfl ă în timp ce conduceţi, strângeţi volanul cu putere şi 
frânaţi progresiv pentru a reduce viteza. Opriţi apoi într-un loc sigur.

1. Parcaţi autovehiculul pe teren tare, drept şi nealunecos şi trageţi frâna de mână.

Modele cu transmisie automată
2. Puneţi schimbătorul de viteză în poziţia P  .

Modele cu transmisie manuală
2. Puneţi schimbătorul de viteză în poziţia  R  .

Toate modelele
3.  Aprindeţi luminile de avarie şi rotiţi contactul de pornire în poziţia LOCK *1.
▶ Dacă tractaţi o remorcă, decuplaţi-o.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Zona de 
contact

Atunci când perforaţia este: Utilizarea trusei

Mai mică de 4 mm (3/16 inch) Da

Mai mare de 4 mm (3/16 inch) Nu

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Pregătiri pentru repararea pneului dezumfl at
Citiţi cu atenţie instrucţiunile trusei înainte de 
a o utiliza pentru a repara un pneu dezumfl at.

▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶Repararea temporară a pneului dezumfl at*

 n Pregătiri pentru repararea pneului dezumfl at

1. Trageţi cureaua şi deschideţi capacul din portba-
gaj.

2. Scoateţi trusa din geantă.
3. Aşezaţi trusa cu faţa în sus, pe o suprafaţă plană 

lângă pneul dezumfl at, la distanţă de trafi c. Nu 
aşezaţi trusa pe o parte.

Buton de dezumfl are

Manual

Etichetă care indică 
viteza maximă

Etichetă pentru roată
Flacon cu lichid 
de etanşare

Data expirării

Compresor

Comutatorul compresorului

Capacul 
portbagajului

Curea

Trusă de reparare 
a pneului

Continuare
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 Injectarea de lichid de etanşare şi aer

Nu păstraţi fl aconul cu lichid de etanşare la 
îndemâna copiilor. Nu agitaţi fl aconul după 
ce aţi scos capacul. În caz contrar, puteţi vărsa 
lichid de etanşare.

Fluiditatea lichidului de etanşare scade la tem-
peraturi reduse. În această situaţie, încălziţi li-
chidul timp de cinci minute înainte de utilizare.

Lichidul este produs pe bază de latex şi poate 
păta permanent îmbrăcămintea sau alte mate-
riale. Manevraţi cu prudenţă şi ştergeţi imediat 
lichidul vărsat.

▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶Repararea temporară a pneului dezumfl at*

 n Injectarea de lichid de etanşare şi aer

1. Scoateţi capacul de pe ventil.

2. Agitaţi fl aconul cu lichid de etanşare.
3. Conectaţi furtunul de aer / lichid etanşare la ven-

til. Strângeţi până când devine etanş.
▶ Asiguraţi-vă că fl aconul rămâne drept şi că 

lichidul de etanşare curge în interiorul pneului.

4. Scoateţi capacul fl aconului de pe adaptorul 
fl aconului.

5. Conectaţi furtunul compresorului la adaptorul 
fl aconului. Strângeţi până când devine etanş.

Lichidul de etanşare conţine substanţe dăunătoare, 
care pot provoca decesul în caz de înghiţire.

În caz de înghiţire accidentală, nu provocaţi vomă. 
Beţi multă apă şi consultaţi imediat un medic. 

În caz de contact cu pielea sau ochii, spălaţi cu 
apă rece şi consultaţi imediat un medic dacă este 
necesar.

Ventilul pneului

Ventilul pneului

Capacul ventilului

Furtun lichid etanşare / aer

Adaptor fl acon Capac fl acon

Furtun compresor
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 Injectarea de lichid de etanşare şi aer

Notă
Nu lăsaţi compresorul să funcţioneze mai mult de 15 
minute. Acesta se poate supraîncălzi şi defecta.

Înainte de terminarea injectării de lichid de 
etanşare, presiunea indicată pe manometrul com-
presorului va fi  mai mare decât presiunea reală. 
După terminarea injectării, presiunea se reduce şi 
va creşte din nou după ce pneul este umfl at cu aer. 
Acest lucru este normal. Pentru ca manometrul să 
indice cu precizie presiunea aerului, opriţi compre-
sorul numai după terminarea injectării de lichid de 
etanşare.

Dacă presiunea necesară nu este atinsă în 10 
minute, pneul poate fi  prea deteriorat pentru a fi  
reparat, iar vehiculul va trebui remorcat.

Consultaţi o reprezentanţă Honda pentru a 
achiziţiona un fl acon de lichid de etanşare de 
rezervă şi pentru instrucţiuni de eliminare corectă a 
fl aconului folosit.

▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶Repararea temporară a pneului dezumfl at*

 
6. Introduceţi compresorul în priza de curent pen-

tru accesorii.
▶ Aveţi grijă să nu prindeţi cordonul într-un 

geam sau o fereastră.
 Prizele de curent pentru accesorii p. 204

7. Rotiţi contactul de pornire în poziţia ACCESSORY 
*1.

▶ În caz de temperaturi sub 0°C, porniţi motorul 
şi lăsaţi-l să funcţioneze în timp ce reparaţi 
pneul.

 Monoxidul de carbon p. 78
8. Porniţi compresorul şi umfl aţi pneul.
▶ Compresorul începe să introducă lichid de 

etanşare şi aer în pneu.
9. După ce presiunea atinge  valoarea specifi cată, 

opriţi compresorul.
▶ Verifi caţi manometrul de presiune de pe com-

presor.
▶ Presiunea specifi cată este menţionată pe mont-

antul uşii şoferului.

 

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Comutatorul compresorului

Funcţionarea motorului atunci când vehiculul se 
afl ă într-un spaţiu închis sau chiar parţial închis 
poate provoca acumularea rapidă de monoxid de 
carbon, un gaz toxic.

Inhalarea acestui gaz incolor şi inodor poate 
provoca pierderea cunoştinţei sau moartea. Lăsaţi 
motorul să funcţioneze pentru a alimenta compre-
sorul de aer numai când vehiculul se afl ă în spaţiu 
deschis.

Continuare
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▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶Repararea temporară a pneului dezumfl at*

10. Decuplaţi compresorul de la priza pentru ac-
cesorii.

11. Deşurubaţi furtunul de lichid de etanşare / aer 
de pe ventilul pneului. Reînşurubaţi capacul 
ventilului.

12. Apăsaţi butonul de dezumfl are până când pre-
siunea indicată revine la 0 kPa (0 psi).

13. Aplicaţi eticheta pentru roată pe suprafaţa 
plană a roţii.
▶ Suprafaţa roţii trebuie să fi e curată, pentru a 

permite lipirea corectă a etichetei.

 

Manometru

Buton dezumfl are

Eticheta pentru roată.
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 Distribuirea lichidului de etanşare în pneu

Opriţi şi reverifi caţi presiunea aerului după fi e-
care 10 minute de condus, până când ajungeţi 
la cel mai apropiat atelier de service unde veţi 
repara sau înlocui pneul.

Presiunea specifi cată este indicată pe montan-
tul uşii şoferului.

▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶Repararea temporară a pneului dezumfl at*

 n Distribuirea lichidului de etanşare în pneu
1. Aplicaţi eticheta cu limita de viteză în locul 

indicat.
2. Conduceţi autovehiculul timp de aproximativ 10 

minute.
▶ Nu depăşiţi 80 km/h (50 mph).

3. Opriţi autovehiculul într-un loc sigur.

4. Reverifi caţi presiunea utilizând manometrul de 
pe compresor. 
▶ Nu porniţi compresorul pentru a verifi ca pre-

siunea.
5. Dacă presiunea aerului: 

• este mai mică de 130 kPa (19 psi):
Nu adăugaţi aer şi nu mai conduceţi. Pierderea 
de aer este prea puternică. Cereţi asistenţă şi 
tractaţi vehiculul.

 Tractarea de urgenţă p. 464
• Presiunea specifi cată depăşeşte:  

Continuaţi să conduceţi încă 10 minute sau 
până la cel mai apropiat atelier de service. Nu 
depăşiţi 80 km/h (50 mph).

▶ Dacă presiunea aerului nu coboară după 
această perioadă, nu mai este necesar să 
reverifi caţi presiunea.

Continuare
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 Distribuirea lichidului de etanşare în pneu

Presiunea specifi cată este indicată pe montan-
tul uşii şoferului.

▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶Repararea temporară a pneului dezumfl at*

• Peste 130 kPa (19 psi), dar sub presiunea 
specifi cată: 
Porniţi compresorul pentru a umfl a pneul până 
la presiunea specifi cată.

 Injectarea de lichid de etanşare şi aer p. 436
   Continuaţi să conduceţi încă 10 minute sau până 

la cel mai apropiat atelier de service. Nu depăşiţi 
80 km/h (50 mph).
▶ Repetaţi această procedură atât timp cât pre-

siunea se situează în intervalul specifi cat.
6. Strângeţi trusa şi păstraţi-o la locul său.

Manometru

Comutatorul compresorului

Buton dezumfl are
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 Umfl area unui pneu dezumfl at

Notă
Nu lăsaţi compresorul să funcţioneze mai mult 
de 15 minute. Acesta se poate supraîncălzi şi 
defecta.

▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶Repararea temporară a pneului dezumfl at*

 n Umfl area unui pneu dezumfl at
Trusa poate fi  utilizată pentru a umfl a un pneu dezumfl at, dar fără pană.

1. Trageţi cureaua şi deschideţi capacul din portba-
gaj.

2. Scoateţi trusa din geantă.
3. Aşezaţi trusa cu faţa în sus, pe o suprafaţă plană 

lângă pneul dezumfl at, la distanţă de trafi c. Nu 
aşezaţi trusa pe o parte.

4. Scoateţi capacul de pe ventil.
5. Conectaţi furtunul de aer / lichid etanşare la 

ventil. Strângeţi până când devine etanş.

Ventilul pneului

Capacul ventilului

Furtun lichid etanşare / aer
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 Umfl area unui pneu dezumfl at

▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶Repararea temporară a pneului dezumfl at*

6. Introduceţi compresorul în priza de curent pen-
tru accesorii.
▶Aveţi grijă să nu prindeţi cordonul într-un geam 

sau o fereastră.
 Prizele de curent pentru accesorii p. 204

7. Rotiţi contactul de pornire în poziţia ACCESSORY 
*1.

▶ În caz de temperaturi sub 0° C, porniţi motorul.
 Monoxidul de carbon p. 78

8. Porniţi compresorul şi umfl aţi pneul.
▶Compresorul începe să introducă aer în pneu.
▶Dacă aţi pornit motorul, lăsaţi-l să funcţioneze 

în timp ce introduceţi aer.
9. Umfl aţi pneul la presiunea specifi cată.
10. Opriţi compresorul
▶Verifi caţi manometrul de presiune de pe com-

presor.
▶Dacă presiunea este prea mare, apăsaţi butonul 

de dezumfl are.

 

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Comutatorul compresorului

Funcţionarea motorului atunci când vehiculul 
se afl ă într-un spaţiu închis sau chiar parţial 
închis poate provoca acumularea rapidă de 
monoxid de carbon, un gaz toxic.

Inhalarea acestui gaz incolor şi inodor poate 
provoca pierderea cunoştinţei sau moartea. 
Lăsaţi motorul să funcţioneze pentru a alimen-
ta compresorul de aer numai când vehiculul se 
afl ă în spaţiu deschis.



443

Si
tu

aţ
ii 

n
ep

re
vă

zu
te

▶▶Dacă aveţi o pană de pneu▶Repararea temporară a pneului dezumfl at*

11. Decuplaţi compresorul de la priza pentru ac-
cesorii.

12. Deşurubaţi furtunul de aer de pe ventilul pneu-
lui. Reînşurubaţi capacul ventilului.

13. Apăsaţi butonul de dezumfl are până când pre-
siunea indicată revine la 0 kPa (0 psi).

14. Strângeţi trusa şi păstraţi-o la locul său.

Manometru

Buton dezumfl are
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▶▶xxx▶

 Verifi carea motorului
Dacă trebuie să porniţi motorul imediat, 
utilizaţi un autovehicul auxiliar pentru pornirea 
sa cu o baterie auxiliară

 Pornirea cu ajutorul unei baterii auxiliare p. 448

Verifi carea motorului

Dacă motorul nu porneşte, verifi caţi demarorul.

Starea demarorului Listă de verifi care

Demarorul nu porneşte sau demarorul funcţionează foarte încet.
Este posibil ca bateria să fi e descărcată. Verifi caţi fi ecare dintre 
elementele din dreapta şi acţionaţi corespunzător.

Modele cu sistem de acces fără cheie
Verifi caţi dacă există mesaje pe afi şajul multiplu.
• Dacă apare simbolul 
     Dacă bateria telecomenzii este descărcată p. 446
▶Asiguraţi-vă că telecomanda este în raza de acţiune
     Raza de acţiune a butonului ENGINE START/STOP p. 164
Verifi caţi luminozitatea luminilor interioare.
Aprindeţi luminile interioare şi verifi caţi luminozitatea.
• Dacă lumina este scăzută sau luminile nu se aprind, 
     Bateria p. 412
• Dacă luminile interioare se aprind ca de obicei  Siguranţe p. 458

Demarorul funcţionează normal, dar motorul nu porneşte.
Este posibil să fi e o problemă cu siguranţele. Verifi caţi fi ecare 
dintre elementele din dreapta şi acţionaţi corespunzător.
 

Verifi caţi procedura de pornire a motorului.
Urmaţi instrucţiunile acesteia şi încercaţi să porniţi motorul din nou.  Pornirea motorului p. 288, 291

Verifi caţi indicatorul sistemului de imobilizare
Atunci când indicatorul sistemului imobilizare clipeşte, motorul nu poate fi  pornit.
     Sistemul de imobilizare p. 155

Verifi caţi nivelul combustibilului
Trebuie să existe destul combustibil în rezervor.  Indicatorul nivelului de combustibil p. 112

Verifi caţi siguranţele
Verifi caţi toate siguranţele, sau permiteţi unei reprezentanţe să verifi ce autovehiculul.
     Verifi carea şi schimbarea siguranţelor p. 436

Dacă problema persistă:
     Tractarea de urgenţă p. 464

Dacă apare simbolul X

Motorul nu porneşte
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▶▶Motorul nu porneşte▶ Verifi carea motorului

Starea demarorului Listă de verifi care

Demarorul funcţionează normal, dar motorul nu porneşte.
Este posibil să fi e o problemă cu siguranţele. Verifi caţi fi ecare 
dintre elementele din dreapta şi acţionaţi corespunzător.

Modele Diesel
Amorsaţi sistemul de combustibil dacă se aprinde indicatorul de defecţiune sau apare  pe afi şajul 
multiplu în următoarele situaţii:
• Rezervorul a rămas fără combustibil.
     Amorsarea sistemului de combustibil p. 470
     Mesaje de avertizare şi informare p. 111

Modele Diesel
Verifi caţi fi ltrul de combustibil pentru eliminarea apei.

 apare pe afi şajul multiplu.
     Eliminarea apei p. 110
     Mesaje de avertizare şi informare p. 110
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▶▶Motorul nu porneşte▶Dacă bateria telecomenzii este descărcată

Modele dotate cu sistem de acces fără cheie

Dacă bateria telecomenzii este descărcată
În cazul în care sună semnalul sonor, apare  pe afi şajul multiplu, indicatorul de 
pe butonul ENGINE START/STOP clipeşte, iar motorul nu va porni. Porniţi motorul 
după cum urmează.

1. Atingeţi centrul butonului ENGINE START/STOP 
cu logo-ul H de pe telecomanda fără cheie, în 
timp ce butonul ENGINE START/STOP clipeşte. 
Butoanele telecomenzii fără cheie ar trebui să fi e 
îndreptate către dumneavoastră.
▶ Indicatorul clipeşte timp de aproximativ 30 de 

secunde.

2. Apăsaţi pedala de frână (transmisie automată) 
sau pedala de ambreiaj (transmisie manuală) şi 
apăsaţi butonul ENGINE START/STOP în termen 
de 10 secunde din momentul declanşării semnalu-
lui sonor, iar indicatorul rămâne aprins.
▶ Dacă nu apăsaţi pedala, modul se va schimba în 

ACCESSORY.
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 Oprirea de urgenţă a motorului
Apăsaţi butonul în timp ce conduceţi numai 
în cazul în care este absolut necesar să opriţi 
motorul.

▶▶Motorul nu porneşte▶Oprirea de urgenţă a motorului

Modeledotate cu sistem de acces fără cheie

Oprirea de urgenţă a motorului

Dacă nu puteţi opri motorul apăsând butonul ENGINE START/STOP, efectuaţi 
oricare dintre următoarele operaţiuni:
• Apăsaţi şi menţineţi butonul ENGINE START/STOP timp de trei secunde.
• Apăsaţi ferm butonul ENGINE START/STOP de trei ori.

Volanul nu se va bloca.
Modele cu transmisie automată
Starea alimentării se modifi că în VEHICLE OFF atunci când schimbătorul se afl ă în 
poziţia P  , sau în ACCESSORY atunci când schimbătorul se afl ă în orice altă poziţie 
decât P  .

Modele cu transmisie manuală
Starea alimentării se modifi că în VEHICLE OFF.
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▶▶xxx▶

 Pornirea cu ajutorul unei baterii auxiliare

NOTĂ
În cazul în care bateria este ţinută la tempera-
turi extrem de joase, electrolitul din interior 
poate îngheţa. Pornirea cu ajutorul unei baterii 
îngheţate poate provoca, în acest caz, ruperea 
acesteia.

Fixaţi clemele cablurilor astfel încât să nu se 
desprindă din cauza vibraţiei motorului. De 
asemenea, aveţi grijă să nu se încurce cablurile 
sau capetele acestora să se atingă unul de 
celălalt în timp ce le ataşaţi sau deconectaţi.

Capacitatea bateriei scade în condiţii de frig şi 
poate împiedica pornirea motorului.

 n Procedura pornirii cu ajutorul unei baterii auxiliare
Opriţi alimentarea dispozitivelor electrice, precum cele audio şi luminile. Opriţi 
motorul, apoi ridicaţi capota.

1. Conectaţi primul cablu la borna + a autovehiculu-
lui dumneavoastră. 

2. Conectaţi celălalt capăt al primului cablu la borna 
+ a bateriei auxiliare.
▶ Utilizaţi numai baterii auxiliare de 12 volţi.

3. Conectaţi al doilea cablu la borna -  a bateriei 
auxiliare.

Pornirea cu ajutorul unei baterii auxiliare

Modele pe benzină

Baterie auxiliară       
Modele Diesel

Baterie auxiliară

O baterie poate exploda în cazul în care nu 
urmaţi procedura corectă, provocând rănirea 
gravă a persoanelor din apropiere.
Aveţi grijă să nu ajungă nici o scânteie, fl acără 
deschisă sau material din care iese fum lângă 
baterie.
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▶▶Pornirea cu ajutorul unei baterii auxiliare▶

Modele pe benzină
4. Conectaţi celălalt capăt al celui de-al doilea 

cablu la suportul capacului de motor, conform 
ilustraţiei.
Nu conectaţi acest cablu la nicio altă parte a 
motorului.

Modele Diesel
4. Conectaţi celălalt capăt al celui de-al doilea cablu 

la împământare, conform ilustraţiei.
Nu conectaţi acest cablu la nicio altă parte a 
motorului.

Toate modelele
5. În cazul în care autovehiculul dumneavoastră 

este conectat la un autovehicul de asistenţă, 
porniţi motorul acestuia şi turaţi-l încet.

6. Încercaţi să porniţi motorul autovehiculului 
dumneavoastră. În cazul în care porneşte greu, 
verifi caţi cablurile să aibă un contact bun metal la 
metal

Modele pe benzină

Modele Diesel

Continuare
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▶▶Pornirea cu ajutorul unei baterii auxiliare▶

 n După ce motorul porneşte

Odată ce motorul autovehiculului dumneavoastră a pornit, îndepărtaţi cablurile 
în ordinea următoare.
1. Deconectaţi cablul de la împământare.
2. Deconectaţi celălalt capăt al cablului de la borna - a bateriei auxiliare.
3. Deconectaţi cablul de la borna + a autovehiculului dumneavoastră.
4. Deconectaţi celălalt capăt al cablului de la borna + a bateriei auxiliare.

Autovehiculul trebuie verifi cat la o staţie service din apropiere sau la 
reprezentanţă.
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Modele cu transmisie automată
Urmaţi procedura de mai jos dacă nu puteţi muta schimbătorul de viteze din 
poziţia P.

 n Deblocare
1. Trageţi frâna de parcare.

Modele fără sistem de acces fără cheie
2. Scoateţi cheia din contact.

Modele cu sistem de acces fără cheie
2. Scoateţi cheia din telecomandă.

Toate modelele
3. Înveliţi vârful unei şurubelniţe mici cu capete 

plate. Introduceţi-o în locaşul de deblocare a 
schimbătorului, conform ilustraţiei, şi scoateţi 
capacul.

4. Introduceţi cheia în locaşul de deblocare a 
schimbătorului.

5. În timp ce împingeţi cheia, apăsaţi butonul de 
eliberare a schimbătorului şi deplasaţi maneta în 
poziţia N  .
▶ Schimbătorul este deblocat. Verifi caţi 

schimbătorul la reprezentanţă cât mai curând.

Schimbătorul de viteze nu se mişcă

Locaş
Capac

Buton de deblocare

Locaşul de deblocare 
a schimbătorului
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▶▶xxx▶

 În caz de supraîncălzire

NOTĂ
În cazul în care indicatorul de temperatură 
rămâne în zona roşie (fi erbinte), condusul în 
aceste condiţii poate cauza avarii la motor.

În caz de supraîncălzire

Semnele de supraîncălzire sunt următoarele:
• Acul indicatorului de temperatură este în zona roşie (fi erbinte) sau motorul pierde 

brusc din putere.
• Ies aburi sau stropi de apă din compartimentul motorului.

 n Primele măsuri
1. Parcaţi imediat autovehiculul într-un loc sigur. 
2. Opriţi toate accesoriile şi aprindeţi indicatoarele de avarie.
▶ Nu ies aburi sau stropi de apă:

Lăsaţi motorul pornit şi deschideţi capota.
▶ Ies aburi sau stropi de apă:

Opriţi motorul şi aşteptaţi să înceteze, apoi deschideţi capota.

Supraîncălzirea

Aburul şi jetul de la un motor supraîncălzit vă 
pot opări grav.

Nu deschideţi capota dacă din motor ies aburi.
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 În caz de supraîncălzire

Dacă există pierderi de lichid de răcire, 
contactaţi o reprezentanţă pentru reparaţii.

Completaţi cu apă doar ca măsură temporară 
/ de urgenţă. Adresaţi-vă cât mai repede unei 
reprezentanţe pentru a purja sistemul cu an-
tigel adecvat.

▶▶Supraîncălzirea▶ În caz de supraîncălzire

 n Următoarele măsuri
1. Verifi caţi dacă ventilatorul funcţionează şi opriţi 

motorul după ce acul de indicare a temperaturii 
coboară.
▶Dacă ventilatorul nu funcţionează, opriţi ime-

diat motorul.
2. După ce motorul s-a răcit, controlaţi nivelul 

lichidului de răcire şi verifi caţi dacă există scurgeri 
la componentele sistemului de răcire. 
▶ Dacă nivelul lichidului de răcire din rezervor 

este scăzut, completaţi până când atinge nive-
lul MAX.

▶Dacă în rezervor nu există lichid de răcire, 
verifi caţi dacă radiatorul este rece. Acoperiţi 
buşonul radiatorului cu o cârpă groasă şi 
deschideţi-l. Dacă este necesar, adăugaţi lichid 
până la baza gâtului de umplere şi reînşurubaţi 
buşonul.

 n La sfârşit
După ce motorul s-a răcit sufi cient, reporniţi-l şi verifi caţi indicatorul de 
temperatură. Dacă acul indicatorului a coborât, reluaţi condusul. În caz contrar, 
contactaţi o reprezentanţă pentru reparaţii.

Scoaterea capacului radiatorului cu motorul 
fi erbinte poate cauza producerea unui jet de 
lichid de răcire, care  vă poate opări grav.

Lăsaţi întotdeauna motorul şi radiatorul să se 
răcească înainte de a scoate capacul rezervoru-
lui de expansiune.

Modele pe benzină 

Modele Diesel

Rezervor

Rezervor
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▶▶xxx▶

 Dacă se aprinde indicatorul de presiune scăzută a 
uleiului

NOTĂ
Funcţionarea motorului când presiunea la ulei 
este scăzută poate cauza aproape imediat 
defecţiuni mecanice grave.

 Dacă se aprinde indicatorul sistemului de încărcare
Dacă trebuie să staţionaţi pentru scurt timp, 
nu opriţi motorul. Repornirea motorului poate 
descărca rapid bateria.

Dacă se aprinde indicatorul de presiune scăzută a uleiului

 n Motive ale aprinderii indicatorului
Indicatorul se aprinde atunci când presiunea uleiului din motor este 
scăzută.

 n Primele măsuri după aprinderea indicatorului
1. Parcaţi imediat autovehiculul într-un loc sigur şi plat.
2. Dacă este necesar, aprindeţi luminile de avarie.

 n După parcarea autovehiculului
1. Opriţi motorul şi aşteptaţi aproximativ trei minute.
2. Deschideţi capota şi verifi caţi nivelul uleiului.
▶ Completaţi după cum este necesar.

 Verifi carea uleiului p. 377
3. Porniţi motorul şi verifi caţi indicatorul de presiune redusă a uleiului.
▶ Indicatorul se stinge: reluaţi condusul.
▶ Indicatorul nu se stinge în 10 secunde: opriţi motorul şi contactaţi ime-

diat o reprezentanţă pentru reparaţii.

Dacă se aprinde indicatorul sistemului de încărcare

 n Motive ale aprinderii indicatorului
Indicatorul se aprinde atunci când bateria nu se încarcă.

 n Primele măsuri după aprinderea indicatorului
Opriţi sistemul de climatizare, dezaburitorul de lunetă şi alţi consumatori 
electrici şi contactaţi imediat o reprezentanţă pentru reparaţii.

Aprinderea / Clipirea indicatoarelor
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 Dacă lampa indicatorului de defecţiune se aprinde sau 
clipeşte
NOTĂ
În cazul în care conduceţi cu indicatorul de 
defecţiune aprins, sistemul de control al emisi-
ilor şi motorul pot fi  grav avariate.

Dacă lampa indicatorului de defecţiune clipeşte 
din nou la repornirea motorului, conduceţi la 
cea mai apropiată reprezentanţă cu o viteză de 
50 km/h sau mai puţin. Autovehiculul trebuie 
să fi e verifi cat.

 Dacă se aprinde indicatorul sistemului de frânare
Reparaţi autovehiculul imediat. Condusul cu un 
nivel scăzut de lichid de frână este periculos. 
Dacă pedala de frână nu prezintă rezistenţă, 
opriţi imediat într-un loc sigur. Dacă este nec-
esar, schimbaţi în trepte inferioare de viteză.

Dacă indicatorul sistemului de frânare şi al ABS-
ului se aprind simultan, sistemul electronic de 
distribuţie a frânării nu funcţionează. Aceasta 
poate provoca instabilitatea autovehiculului în 
caz de frânare bruscă.
Autovehiculul trebuie să fi e verifi cat imediat la 
o reprezentanţă.

▶▶Aprinderea / Clipirea indicatoarelor▶ Dacă lampa indicatorului de defecţiune se aprinde sau clipeşte

Dacă lampa indicatorului de defecţiune se aprinde sau clipeşte

 n Motive ale aprinderii sau clipirii lămpii
• Se aprinde atunci când există o defecţiune la sistemul de control al emisiilor.
• Clipeşte când este detectată o problemă de pornire a motorului.
Modele Diesel
• Poate indica o posibilă intrare de aer în sistemul de alimentare.

 n Măsuri în cazul în care lampa indicatorului rămâne aprinsă
Evitaţi să rulaţi cu viteză ridicată şi duceţi imediat autovehiculul la 
reprezentanţă pentru verifi care.
Modele Diesel
Amorsaţi sistemul de alimentare. Dacă lampa rămâne aprinsă, evitaţi 
vitezele ridicate şi verifi caţi imediat autovehiculul la o reprezentanţă.

 Amorsarea sistemului de alimentare p. 470
 n Măsuri în cazul în care lampa indicatorului clipeşte

Parcaţi autovehiculul într-un loc sigur, ferit de articole infl amabile, şi 
lăsaţi motorul să se răcească timp de cel puţin 10 minute.

Dacă se aprinde indicatorul sistemului de frânare

 n Motive ale aprinderii lămpii
• Nivelul lichidului de frână este scăzut.
• Există o defecţiune a sistemului de frânare.

 n  Măsuri în cazul în care indicatorul se aprinde în timpul condusului
Apăsaţi pedala de frână uşor pentru a verifi ca presiunea în pedală.
• Dacă presiunea este normală, verifi caţi nivelul lichidului de frână la 
următoarea oprire. 
• Dacă presiunea nu este normală, luaţi imediat măsuri. Dacă este necesar, 
schimbaţi o treaptă de viteză inferioară pentru a încetini cu ajutorul frânei de 
motor.
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 Dacă se aprinde indicatorul sistemului EPS

NOTĂ
Dacă rotiţi treptat volanul la o viteză foarte 
redusă sau îl menţineţi complet la stânga sau la 
dreapta un anumit timp, sistemul se încălzeşte 
şi intră într-un mod de siguranţă, ceea ce îi 
reduce performanţele. Volanul devine tot mai 
greu de manevrat. După ce sistemul se răceşte, 
funcţia EPS este reactivată. Funcţionarea 
repetată în astfel de condiţii poate provoca 
defectarea sistemului.

 Dacă indicatorul sistemului de avertizare la dezumfl are 
se aprinde sau clipeşte
Conducerea cu un pneu foarte dezumfl at poate 
provoca supraîncălzirea acestuia. Un pneu 
supraîncălzit poate ceda. Umfl aţi întotdeauna 
pneurile la presiunea specifi cată.

▶▶Aprinderea / Clipirea indicatoarelor▶Dacă se aprinde indicatorul sistemului EPS

Dacă se aprinde indicatorul sistemului EPS

 n Motive ale aprinderii indicatorului
• Se aprinde atunci când există defecţiuni ale EPS.
• Dacă apăsaţi pedala de acceleraţie în mod repetat pentru a creşte turaţia 
motorului la ralanti, indicatorul se aprinde şi, uneori, acţionarea direcţiei 
devine greoaie.

 n Măsuri în cazul aprinderii indicatorului
Opriţi autovehiculul într-un loc sigur şi reporniţi motorul. Dacă indica-
torul se aprinde şi rămâne aprins, autovehiculul trebuie să fi e verifi cat 
imediat la o reprezentanţă.

Dacă indicatorul sistemului de avertizare la dezumfl are se aprinde 
sau clipeşte

 n Motive ale aprinderii / clipirii indicatorului
Presiunea unui pneu poate fi  scăzută. În cazul unei erori la sistemul 
de avertizare la dezumfl are, indicatorul clipeşte aprox. un minut, apoi 
rămâne aprins.

 n Măsuri în cazul aprinderii indicatorului
Opriţi autovehiculul într-un loc sigur. Verifi caţi care dintre pneuri a 
pierdut presiune. Dacă găsiţi un pneu dezumfl at, înlocuiţi roata cu roata 
de rezervă compactă* sau reparaţi cu ajutorul kitului de reparare a 
pneurilor*.

 Pană de pneu p. 427
 n Măsuri în cazul în care indicatorul clipeşte

Sistemul trebuie să fi e verifi cat cât mai repede posibil la o reprezentanţă.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Dacă se aprinde indicatorul de nivel scăzut al uleiului

NOTĂ
Funcţionarea motorului cu un nivel redus 
de ulei poate provoca avarii mecanice grave 
aproape imediat.

Sistemul se activează după ce motorul se 
încălzeşte. Dacă temperatura exterioară este 
foarte scăzută, va trebui să conduceţi un timp 
mai îndelungat până când sistemul detectează 
nivelul uleiului de motor.

Dacă indicatorul reapare, opriţi motorul şi 
contactaţi imediat o reprezentanţă pentru 
reparaţii.

 Dacă apare simbolul PGM-FI

NOTĂ
Continuarea conducerii cu simbolul aprins 
poate deteriora sistemul de control al emisiilor 
şi motorul. Repararea acestora ar putea să nu 
fi e acoperită de garanţia autovehiculului.

▶▶Aprinderea / Clipirea indicatoarelor▶Dacă se aprinde indicatorul de nivel scăzut al uleiului

Dacă se aprinde indicatorul de nivel scăzut al uleiului

 n Motive ale aprinderii indicatorului
Se aprinde atunci când nivelul uleiului de motor este redus.

 n Măsuri în cazul aprinderii indicatorului
1. Parcaţi imediat autovehiculul într-un loc sigur şi plat.
2. Dacă este necesar, porniţi luminile de avarie.

 n Măsuri după parcarea autovehiculului
1. Opriţi motorul şi aşteptaţi aprox. 3 minute.
2. Deschideţi capota şi verifi caţi nivelul uleiului

▶ Adăugaţi cantitatea de ulei necesară.
 Verifi carea uleiului p. 377

Modele Diesel
Dacă apare simbolul PGM-FI

 n Motive ale aprinderii indicatorului în timpul funcţionării motorului
• Există o problemă la sistemul de control al motorului.

 n Măsuri în cazul în care indicatorul apare în mod repetat
Evitaţi acceleraţiile la maxim şi conducerea cu viteză ridicată. Autovehicu-
lul trebuie să fi e verifi cat la o reprezentanţă.
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▶▶xxx▶

Dacă unele dintre dispozitivele electrice nu 
funcţionează, rotiţi contactul în poziţia LOCK 

 *1, apoi verifi caţi dacă există siguranţe arse. 
Locul siguranţelor este arătată pe eticheta 
cutiei de siguranţe. Localizaţi siguranţa în 
cauză pe baza numărului siguranţei şi a 
numărului de pe etichetă.

 n Cutia de siguranţe din 
compartimentul motorului

Este amplasată lângă baterie. Apăsaţi 
clemele pentru a deschide cutia.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie 
sunt dotate cu un buton ENGINE START/
STOP în locul unui contact de pornire.

 n Circuit protejat şi intensitatea siguranţelor

Circuit protejat

1

EPS

E-PT faţă *1, *2
DC/DC 1 *1, *2

Incandescenţă *3
E-PT L *4

ABS/VSA Motor

ABS/VSA FSR *1, *2, *4
E-PT faţă *3
DC/DC 1 *3

E-DPS

Siguranţă principală

Circuit protejat

2

IG principal

Cutie siguranţe principal 1

Cutie siguranţe principal 2

Faruri principal

Comutator magnetic ST *1, *2, *4
Încălzire combustibil*3

Motor PTG *1, *2, *3
Degivrare lunetă*4

DC/DC 2 *1, *2, *3
E-PT R

Motor încălzire

Degivrare lunetă *1, *2, *3
Ştergător faţă principal*4

Motor ventilator secundar
Motor ventilator principal

*1: Modele pe benzină cu funcţie de oprire automată

*2: Modele pe benzină fără funcţie de oprire automată

*3: Modele Diesel cu funcţie de oprire automată

*4: Modele Diesel fără funcţie de oprire automată

Siguranţele

Locul siguranţelor

Siguranţe de rezervă

Dispozitiv de scos siguranţe
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▶▶Siguranţele▶ Locul siguranţelor

Circuit protejat

3

− *1,*3
− *1,*3
− *1,*3
− *1,*3

4 - -

5 - -

6
Lumini interioare *1, *2, *3
Scurt bară conductoare *4

7 Centură siguranţă *1, *2, *3
Scurt bară conductoare *4

8 RLY CL ventilator secundar *1, *2, *4
Monitor încălzire combustibil *3

9
- − *1, *2, *4

IGPS *3

10

Centură de siguranţă 1 *1, *3
Lumini interioare *3

- − *2

Oglindă încălzită *4

Circuit protejat

11
STRLD

DIODĂ ST MG

12 Proiectoare ceaţă

13 E-PT L (Min) *5
Amp Audio*1, *2, *3

14 Claxon

15 Avarii

16 Stop

17 Bobină IG *1, *2, *4
Laf *3

18 IGP 2

19
-

ABS/VSR FSR (Min) *3
− *1, *2, *4

20 -
E-PT R (Min) *1, *2, *3, *5

AT TCU *3
AS Scaun electric (Rec) *4, *5

21 Spălător faruri
Degivrare faţă *4

Circuit protejat

22
DBW *1, *2, *4

Rezervă FI ECU *3

23 IGP

24 Fază de întâlnire far stânga

25 Fază de întâlnire far dreapta

26 Lumini poziţii

27 MG Ambreiaj

28 ACC spate *1, *2, *3
Lumini interioare *4

29 Rezervă

*1: Modele pe benzină cu funcţie de oprire automată

*2: Modele pe benzină fără funcţie de oprire automată

*3: Modele Diesel cu funcţie de oprire automată

*4: Modele Diesel fără funcţie de oprire automată

*5: Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Siguranţele▶ Locul siguranţelor

 n Cutia interioară de siguranţe de pe partea şoferului
Este amplasată sub bord.

Cutia siguranţelor

 n Circuit protejat şi intensitatea siguranţelor

Circuit protejat Amps

1 - -

2 ACG 10 A

3 SRS 10 A

4 Pompa de combustibil 15 A

5 Contor *1

Releu *2 10 A

6 Geam electric 7,5 A

7 VB SOL*3 (7,5 A)

8 Motor încuietoare uşă pasager 
(descuiere) 15 A

9 Motor încuietoare uşă stânga spate 
(descuiere) 10 A

10 Lumini de conducere pe timp de zi 10 A

11 Trapă*3 (20 A)

12 Priză accesorii (compartimentul din 
consolă) 20 A

13 Spălător*3 (15 A)

14 Încălzire scaune*3 (20 A)

15 Motor încuietoare uşa şoferului 
(descuiere) 10 A

*1: Modele fără funcţie de oprire automată

*2: Modele cu funcţie de oprire automată

*3: Nu este disponibil pentru toate modelele
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▶▶Siguranţele▶ Locul siguranţelor

Circuit protejat Amps

16 Reglare longitudinală scaun electric 
şofer*3 (20 A)

17 Înclinare scaun electric şofer*3 (20 A)

18 Închidere hayon electric*3 (20 A)

19 ACC 7,5 A

20 Încuietoarea ACC 7,5 A

21 Lumini de conducere pe timp de zi 7,5 A

22 A/C 7,5 A

23 Releu ştergător / spălător 10 A

24 ABS/VSA *1   
Releu 2 *2 7,5 A

25 Audio 10 A

26 Supraîncuiere*3 (20 A)

27 Priză accesorii (consola faţă) 20 A

28 Spălător*3 (15 A)

29 SR2 7,5 A

30 Motor încuiere uşa şoferului 
(încuiere) 10 A

31 Inteligent*3 (10 A)

32 Motor încuiere uşă pasager 
(încuiere) 15 A

33 Motor încuiere uşă şofer (încuiere) 15 A

34 Lumini poziţie 10 A

35 Iluminare 7,5 A

Circuit protejat Amps

36 Ştergător lunetă principal*3 (10 A)

37 Lumină de virare *3 (15 A)

38 Lumină de drum far stânga 10 A

39 Lumină de drum far dreapta 10 A

40 Stop ceaţă spate 7,5 A

41 Încuietoare uşă 20 A

42 Geam electric şofer 20 A

43 Geam electric dreapta spate 20 A

44 Geam electric pasager faţă 20 A

45 Geam electric stânga spate 20 A

46 Ştergător faţă 30 A
*1: Modele fără funcţie de oprire automată

*2: Modele cu funcţie de oprire automată

*3: Nu este disponibil pentru toate modelele

Continuare
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▶▶Siguranţele▶ Locul siguranţelor

 n Cutia interioară de siguranţe de pe 
partea pasagerului

Este amplasată lângă panoul lateral 
inferior.

 n Circuit protejat şi intensitatea 
siguranţelor

Circuit protejat Amps

1 Contor 7,5 A

2 VSA/ABS 7,5 A

3 MICU 7,5 A

4 Rezervă 2 principal 20 A

5 Radio ACC 7,5 A

6 Amp audio 20 A

Cutia siguranţelor

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Verifi carea şi înlocuirea siguranţelor

NOTĂ
Înlocuirea siguranţei cu una de o intensitate 
mai mare creşte riscul avarierii sistemului elec-
tric.

Înlocuiţi siguranţa cu o siguranţă de rezervă 
având acelaşi amperaj.
Folosiţi tabelele pentru a găsi siguranţa în 
cauză şi a confi rma amperajul specifi cat pe 
eticheta siguranţei.

 Localizarea siguranţelor p. 458

Dispozitivul de scos siguranţe se afl ă pe spatele 
capacului cutiei principale de siguranţe din 
compartimentul motorului.

▶▶Siguranţele▶ Verifi carea şi înlocuirea siguranţelor

Verifi carea şi înlocuirea siguranţelor

1. Rotiţi contactul în poziţia LOCK 0*1. Stingeţi faru-
rile şi opriţi toate accesoriile.

2. Scoateţi capacul cutiei de siguranţe.
3. Verifi caţi siguranţa mare din compartimentul 

motorului. 
▶Dacă siguranţa este arsă, folosiţi o şurubelniţă 

în cruce pentru a scoate şurubul şi a-l înlocui cu 
unul nou.

4. Verifi caţi siguranţele mici din compartimentul 
motorului şi din interiorul autovehiculului.
▶Dacă există o siguranţă arsă, scoateţi-o cu ajuto-

rul dispozitivului de scos siguranţe şi înlocuiţi-o 
cu o siguranţă nouă.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Siguranţă arsă

Dispozitiv de 
scos siguranţe

Siguranţă 
combinată
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▶▶xxx▶

 Remorcarea de urgenţă

NOTĂ
Dacă încercaţi să ridicaţi sau să tractaţi auto-
vehiculul de barele de protecţie, acest lucru va 
cauza avarii grave. Barele de protecţie nu sunt 
proiectate pentru a susţine greutatea autove-
hiculului.

NOTĂ
Remorcarea incorectă, cum ar fi  tractarea de 
către o autocaravană sau un alt autovehicul 
poate avaria transmisia.

Nu tractaţi niciodată autovehiculul doar cu 
o funie sau cu un lanţ. Este foarte periculos, 
deoarece funiile şi lanţurile pot aluneca dintr-o 
parte în alta sau se pot rupe.

Dacă trebuie să remorcaţi autovehiculul, adresaţi-vă unui serviciu de remorcare 
profesionist.

Toate modelele
 n Platformă

Operatorul încarcă autovehiculul pe un camion-platformă.
Aceasta este cea mai bună metodă de transport a autovehiculului.

Modele cu două roţi motrice
 n Remorcare prin ridicarea roţilor

Camionul de remorcare foloseşte două braţe pivotante care intră sub roţile faţă şi 
le ridică de pe sol. Roţile spate rămân pe sol. Aceasta este o metodă acceptabilă 
de remorcare a autovehiculului.

Remorcarea de urgenţă
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 Dacă autovehiculul trebuie remorcat cu roţile din faţă 
pe drum:
Dacă nu puteţi respecta procedura exactă, nu 
remorcaţi autovehiculul cu roţile din faţă pe 
drum. 

Dacă nu puteţi porni motorul, vă veţi  confrun-
ta cu următoarele situaţii când autovehiculul 
este remorcat.

• Frânarea poate deveni mai difi cilă, deoarece 
servofrâna este dezactivată.

• Volanul este mai greu de manevrat, deoarece 
servodirecţia nu funcţionează.

Modele cu transmisie manuală
• Dacă rotiţi contactul de pornire în poziţia LOCK 

*1, volanul se blochează.

Coborârea unei pante lungi încălzeşte frânele, 
ceea ce poate reduce efi cienţa frânării. Dacă 
autovehiculul trebuie remorcat pe o suprafaţă 
în pantă, apelaţi la un serviciu de remorcare 
profesionist.

Dacă roţile din faţă rămân pe sol, se recomandă 
ca remorcarea să nu se facă pe mai mult de 80 
km (50 mile) iar viteza să fi e sub 55 km/h (34 
mph).

▶▶Remorcarea de urgenţă▶

 n Dacă autovehiculul trebuie remorcat cu roţile din faţă pe drum:
1. Verifi caţi nivelul lichidului de transmisie

 Lichidul de transmisie p. 385
2. Ataşaţi dispozitivul de remorcare la cârligul de 

remorcare.
3. Porniţi motorul
▶ Dacă pornirea motorului este difi cilă, rotiţi 

contactul de pornire în poziţia ACCESSORY  
sau ON *1.

Modele cu transmisie automată
3. Mutaţi schimbătorul în poziţia  D  , aşteptaţi 5 secunde, apoi în poziţia N  .

Modele cu transmisie manuală
4. Mutaţi schimbătorul în poziţia N  .

Toate modelele
5. Eliberaţi frâna de parcare.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.
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▶▶xxx▶

 Dacă nu puteţi deschide hayonul

După parcurgerea etapelor amintite, contactaţi 
reprezentanţa pentru o verifi care a autovehicu-
lului.

Atunci când deschideţi hayonul, asiguraţi-vă că 
în jurul acestuia este spaţiu sufi cient şi că nu 
loveşte persoane sau obiecte.

 n Dacă nu puteţi deschide hayonul
Dacă nu puteţi deschide hayonul, aplicaţi următoarea procedură.

1. Folosiţi o şurubelniţă cu capete plate pentru a 
scoate capacul de pe spatele hayonului.
▶ Înveliţi şurubelniţa într-o bucată de pânză 

pentru a preveni zgârierea plasticului.

Modele cu hayon electric
2. Pentru a deschide hayonul, împingeţi-l în timp ce 

apăsaţi pârghia spre dreapta.

Modele fără hayon electric
2. Pentru a deschide hayonul, împingeţi-l în timp ce 

apăsaţi pârghia cu şurubelniţa.

 

Dacă nu puteţi deschide hayonul

Pârghie

Pârghie

Capac
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 Dacă nu puteţi introduce pompa

NOTĂ
Nu introduceţi alte pâlnii decât cele furnizate 
împreună cu autovehiculul. În caz contrar, 
puteţi avaria sistemul de alimentare.
Nu încercaţi să forţaţi deschiderea cu obiecte 
străine a rezervorului închis ermetic. Puteţi 
deteriora sistemul de alimentare şi etanşeitatea 
acestuia.

Dacă nu puteţi introduce pompa, verifi caţi dacă 
aţi luat pompa corectă.

Modele Diesel

Dacă nu puteţi introduce pompa

Dacă nu puteţi introduce pompa de motorină în rezervor, folosiţi pâlnia livrată 
împreună cu autovehiculul.

1. Opriţi motorul.
2. Deschideţi clapeta rezervorului de combusti-

bil trăgând de mânerul din colţul din dreapta / 
stânga jos a bordului.
▶ Capacul rezervorului se deschide.

3. Scoateţi pâlnia din trusa de scule din portbagaj.
 Tipuri de unelte p. 426

4. Scoateţi pâlnia din suport.
5. Introduceţi încet pâlnia în gâtul rezervorului, 

până la capăt.

Realimentare

Pâlnie Suport

Combustibilul este foarte infl amabil şi exploz-
iv. Vă puteţi arde sau accidenta grav atunci 
când umblaţi cu combustibilul. 
• Opriţi motorul şi îndepărtaţi orice sursă de 

căldură, scântei sau foc deschis.
• Manipulaţi combustibilul numai în aer liber. 
• Îndepărtaţi imediat combustibilul scurs acciden-

tal.

Continuare
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 Dacă nu puteţi introduce pompa
Pompa se opreşte automat, lăsând astfel spaţiu 
în rezervor pentru dilatarea combustibilului în 
caz de modifi care a temperaturii.

Dacă pompa se opreşte în mod repetat înainte 
de umplerea rezervorului, sistemul acesteia de 
recuperare a vaporilor poate fi  defect. Încercaţi 
să alimentaţi la altă pompă. Dacă problema 
persistă, consultaţi o reprezentanţă.

Nu continuaţi să adăugaţi combustibil după ce 
pompa s-a oprit automat. Combustibilul supli-
mentar poate depăşi capacitatea rezervorului.

▶▶Realimentare ▶ Dacă nu puteţi introduce pompa

6. Introduceţi pompa complet în pâlnie.
▶ Ţineţi pompa dreaptă.
▶ Atunci când rezervorul este plin, pompa se 

opreşte automat.
▶ După realimentare, aşteptaţi aproximativ 10 se-

cunde înainte de a scoate pompa din rezervor.
7. Scoateţi pâlnia din gâtul rezervorului.
▶ Ştergeţi combustibilul rămas pe pâlnie înainte 

de a o pune în cutia de scule.
8. Închideţi capacul rezervorului cu mâna.
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 Realimentarea cu ajutorul unei canistre

NOTĂ
Nu introduceţi pâlnia unei canistre sau alte 
pâlnii diferite de cea livrată împreună cu 
autovehiculul. În caz contrar, există riscul să 
deterioraţi sistemul de alimentare. 
Nu încercaţi să forţaţi deschiderea cu obiecte 
străine a rezervorului închis ermetic. Puteţi 
deteriora sistemul de alimentare şi etanşeitatea 
acestuia.

Înainte de a realimenta, asiguraţi-vă că în 
canistră se afl ă motorină, nu alt combustibil.

▶▶Realimentare ▶ Realimentarea cu ajutorul unei canistre

Modele Diesel

Realimentarea cu ajutorul unei canistre

Dacă aţi rămas fără combustibil şi trebuie să realimentaţi cu ajutorul unei canistre, 
folosiţi pâlnia livrată împreună cu autovehiculul.

1. Opriţi motorul.
2. Deschideţi clapeta rezervorului de combusti-

bil trăgând de mânerul din colţul din dreapta / 
stânga jos a bordului.
▶ Capacul rezervorului se deschide.

3. Scoateţi pâlnia din trusa de scule din portbagaj.
 Tipuri de unelte p. 426

4. Scoateţi pâlnia din suport.
5. Introduceţi încet pâlnia în gâtul rezervorului, 

până la capăt.

6. Umpleţi rezervorul cu combustibil din canistră.
▶ Turnaţi cu atenţia pentru a evita vărsarea 

accidentală.
7. Scoateţi pâlnia din gâtul rezervorului.
▶ Ştergeţi combustibilul rămas pe pâlnie înainte 

de a o pune în cutia de scule.
8. Închideţi capacul rezervorului cu mâna.

Pâlnie Suport

Combustibilul este foarte infl amabil şi exploz-
iv. Vă puteţi arde sau accidenta grav atunci 
când umblaţi cu combustibilul. 
• Opriţi motorul şi îndepărtaţi orice sursă de 

căldură, scântei sau foc deschis.
• Manipulaţi combustibilul numai în aer liber. 
• Îndepărtaţi imediat combustibilul scurs acciden-

tal.
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▶▶xxx▶

 Purjarea aerului din sistemul de alimentare
Dacă nu sunteţi sigur cum să purjaţi aerul, 
consultaţi reprezentanţa.

Modele Diesel

Purjarea aerului din sistemul de alimentare

Dacă rezervorul s-a golit, în sistemul de alimentare poate intra aer. Aceasta 
împiedică pornirea motorului chiar şi după realimentare.

Purjaţi aerul din sistemul de alimentare după cum urmează:
1. Rotiţi şi menţineţi contactul în poziţia ON *1 timp de aprox. 30 de secunde.
▶ Este posibil să auziţi unele zgomote. Acest lucru este normal. Sistemul de alimen-

tare este în curs de amorsare.
2. Verifi caţi dacă indicatorul bujiilor cu incandescenţă nu este aprins, apoi porniţi moto-

rul.
▶ Nu acţionaţi contactul mai mult de 10 secunde la o încercare.
▶ Dacă motorul nu porneşte, reveniţi la punctul 1.

3. Opriţi motorul, apoi reporniţi-l. Repetaţi de cel puţin trei ori.
▶ Indicatorul de defecţiune a motorului sau indicatorul  se stinge.

*1: Modelele cu sistem de acces fără cheie sunt dotate cu un buton ENGINE START/STOP în locul unui contact de pornire.

Amorsarea sistemului de alimentare
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Specifi caţii ..................................................... 472
Numere de identifi care
 Numărul de identifi care al autovehiculului 

(VIN) .............................................................478
 Seria motorului şi a transmisiei ................478
Dispozitive care emit unde radio* .............480
Declaraţie CE de conformitate. 

Tablă de materii* .......................................482

Informaţii

Acest capitol indică specifi caţiile autovehiculului, locurile numerelor de identifi care şi alte 
informaţii prevăzute de lege.

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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Modele pe benzină 
 n Specifi caţii autovehicul

Model CR-V

Greutate la 
gol

MT 1.456-1.508 kg (3.210-3.325 lbs)*1
1.517-1.627 kg (3.344-3.587 lbs)*2

AT 1.542-1.652 kg (3.399-3.642 lbs)

Greutate 
maximă 
autorizată

MT 1.955 kg (4.310 lbs)*1   
2.075 kg (4.575 lbs)*2

AT  2.100 kg (4.630 lbs)

Greutate 
maximă 
autorizată 
pe ax 

MT

Faţă     995 kg (2.194 lbs)*1
             1.040 kg (2.293 lbs)*2

Spate   980 kg (2.161 lbs)*1
             1.055 kg (2.326 lbs)*2

AT
Faţă     1.065 kg (2.348 lbs) 

Spate   1.055 kg (2.326 lbs)
*1: Modele cu două roţi motrice
*2: Modele cu patru roţi motrice

 n Specifi caţii motor

Tip Motor pe benzină cu patru 
cilindri în linie SOHC i-VTEC, 
răcit cu apă, în patru timpi

Alezaj x Cursă 81 x 96.9 mm (3.19 x 3.81 in)

Cilindree 1.997 cm3 (122 cu-in)

Raport de com-
presie

10,6 : 1

Bujii cu scânteie NGK        DILZKR7B11GS
DENSO    DXU22HCR-D11S

 n Combustibil

Tip combustibil Benzină premium fără plumb 
RON 95 sau superior

Capacitate rezervor 
combustibil

58 l

 n Baterie

Capacitate / Tip 48AH(5)/60AH(20)

 n Lichid de spălare a parbrizului

Capacitate 
rezervor:

4,5 l*1

4,8 l*2
*1: Autovehicul cu spălător pentru faruri
*2: Autovehicul fără spălător pentru faruri

 n Becuri 
Faruri (lumini de drum / întâlnire)*1 35 W (D4S)
Faruri (lumini de întâlnire)*1 55 W (H11)
Faruri (lumini de drum)*1 60 W (HB3)
Proiectoare de ceaţă*1 55 W (H11)
Lumini de semnalizare faţă 21 W 

(portocaliu)
Lumini active de virare*1 35 W (H8)
Faruri de conducere pe timp de zi LED
Lumini de poziţie LED
Lumini de semnalizare laterale 
(pe oglinzi)

LED

Stop / lumini de frână LED
Lumini poziţie spate LED
Lumini de semnalizare spate 21 W 

(portocaliu)
Lumini de marşarier 21 W
Stop de ceaţă SPATE 21 W
Al treilea stop de frână LED
Lumini plăcuţă înmatriculare 5 W
Lumini interioare
                   Lumini de lectură
                   Plafonieră
                   Lumini pentru spaţiul uşii*1
                   Lumini pentru picioare*1
                   Lumini oglindă parasolar*1
                   Lumină portbagaj
                   Lumină torpedo*1

8 W
8 W
LED
LED
2 W
8 W
3,4 W

*1: Nu este disponibil pentru toate mod-
elele

Specifi caţii
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▶▶Specifi caţii▶

 n Lichid de frână / ambreiaj
Specifi cat Lichid de frână cu DOT 3 sau DOT 4

 n Lichid de transmisie automată
Specifi cat Honda ATF DW-1 

(lichid de transmisie automată)
Capacitate Schimbare                              2,6 l

 n Lichid de transmisie manuală
Specifi cat Lichid Honda de transmisie manuală

Capacitate Schimbare  1,9 l*1  
2,2 l*2

*1: Modele cu două roţi motrice
*2: Modele cu patru roţi motrice

 n Ulei de motor

Recomandat

Modele cu sistem de informaţii de service 
Ulei de motor original Honda
ACEA A3/B3, A5/B5 sau calitate mai mare 
0W-20
Modele europene fără sistem de 
informaţii de service
Ulei de motor original Honda
ACEA A1/B1, A3/B3, A5/B5 sau calitate 
mai mare
0W-20
Cu excepţia modelelor europene fără 
sistem de informaţii de service
Ulei de motor original Honda
Calitate API service SM sau mai mare 
0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 
10W-40

Capacitate Schimbare    
Schimbare plus fi ltru  

3,5 l
(3,7 l)

 n Lichid diferenţial spate
Specifi cat Honda Dual Pump Fluid II

Capacitate
Total 1,488 l
Schimbare 1,247 l

 n Lichid de răcire motor
Specifi cat antigel / lichid de răcire Honda All Season 

tip 2
Raport 50/50 cu apă distilată
Capacitate 6,03 l (schimbare incl. cei 0,62 l rămaşi în 

rezervor)*1,*3
5,93 l (schimbare incl. cei 0,62 l rămaşi în 
rezervor)*1, *4
6,04 l (schimbare incl. cei 0,62 l rămaşi în 
rezervor)*2, *3
5,94 l (schimbare incl. cei 0,62 l rămaşi în 
rezervor)*2, *4

*1: Volan pe partea dreaptă
*2: Volan pe partea stângă
*3: Modele cu transmisie automată
*4: Modele cu transmisie manuală

 n Pneuri
Normale Dimensiune 225/65R17 102T

225/60R18 100H
Presiune Vezi eticheta de pe 

montantul şoferului
Roată de 
rezervă 
compactă*1

Dimensiune T155/90D17 101M
Presiune kPa 
(bar[psi])

420 (4,2[60])

Dimensiune 
roată

Normală 17 x 6 1/2J
18 x 7J

Roată de rezervă 
compactă*1

17 x 4T

*1: Autovehicul cu roată de rezervă 
compactă

 n Compresor de aer Honda TRK*1
Nivel ponderat al presiunii sunetului 80 ± 5dB (A)
Nivel ponderat al puterii sunetului 91,5 ± 5 db (A)

*1: Autovehicul cu kit de reparaţie

 n Direcţia
Tip Cremalieră asistată electric

 n Frâne
Tip Servoasistată 
Faţă Discuri ventilate
Spate Discuri solide
Frână de parcare Mecanică
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 n Dimensiuni
Lungimea 4.571 mm (179.9 in)
Lăţimea 1.820 mm (71.6 in)
Înălţimea          1.685 mm (66.3 in)
Ampatamentul 2.620 mm (103.1 in)
Ecartament       Faţă 1.565 mm (61.6 in)

Spate 1.565 mm (61.6 in)

 n Punct de fi xare / suspendare în spate a 
dispozitivului de cuplare

NOTĂ
1. Semnele  indică punctele de fi xare a 

barei de remorcare
2. Semnele  indică punctul de cuplare a 

barei de remorcare

Nr. Dimensiuni
1 787 mm (30,9 in)
2 758 mm (29,8 in)
3 736 mm (28,9 in)
4 621 mm (24,4 in)
5 408 mm (16,1 in)
6 956 mm (37,6 in)
7 1.037 mm (40,8 in)
8 1.120 mm (44,1 in)
9 1.080 mm (42,5 in)

 n Greutatea maximă de tractare

Remorcă 
cu frâne

Modele cu trans-
misie manuală 1.700 kg (3.748 lbs)

Modele cu trans-
misie automată 1.500 kg (3.307 Ibs)

Remorcă 
fără frâne

Modele cu trans-
misie manuală 600 kg (1.323 lbs)

Modele cu trans-
misie automată 600 kg (1.323 lbs)

Greutatea maximă admisă 
sarcină verticală pe dispozitivul 
de cuplare

100 kg (220 lbs)
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▶▶Specifi caţii▶

Modele Diesel 
 n Specifi caţii autovehicul

Model CR-V

Greutate la gol 1.653-1.753 kg (3.644-3.865 lbs)*1
1.712-1.806 kg (3.774-3.982 lbs)*2

Greutate maximă 
autorizată

2.200 kg (4.850 lbs)*1
2.250 kg (4.960 lbs)*2

Greutate maximă 
autorizată pe ax

Faţă 1.170 kg (2.579 lbs)*1
1.220 kg (2.690 lbs)*2

Spate 1.055 kg (2.326 lbs)
*1: Modele cu transmisie manuală
*2: Modele cu transmisie automată

 n Specifi caţii motor
Tip Motor Diesel DOHC i-DTEC, 

răcit cu apă, cu turbocompre-
sor şi intercooler

Alezaj x Cursă 85 x 96,9 mm (3,35 x 3,81 in)
Cilindree 2.199 cm3 (134 in3)
Raport de compresie 16,3 : 1

 n Combustibil
Tip combustibil Motorină standard EN590
Capacitate rezervor 
combustibil

58 l

 n Baterie

Capacitate / Tip 56AH(5)/70AH(20)
74AH(20)

 n Lichid de spălare a parbrizului

Capacitate rezervor:
4,5 l*1
4,8 l*2

*1: Autovehicul cu spălător pentru faruri
*2: Autovehicul fără spălător pentru faruri

 n Becuri 
Faruri (lumini de drum / întâlnire)*1 35 W (D4S)
Faruri (lumini de întâlnire)*1 55 W (H11)
Faruri (lumini de drum)*1 60 W (HB3)
Proiectoare de ceaţă*1 55 W (H11)
Lumini de semnalizare faţă 21 W 

(portocaliu)
Lumini active de virare*1 35 W (H8)
Faruri de conducere pe timp de zi LED
Lumini de poziţie LED
Lumini de semnalizare laterale 
(pe oglinzi)

LED

Stop / lumini de frână LED
Lumini poziţie spate LED
Lumini de semnalizare spate 21 W 

(portocaliu)
Lumini de marşarier 21 W
Stop de ceaţă SPATE 21 W
Al treilea stop de frână LED
Lumini plăcuţă înmatriculare 5 W
Lumini interioare
                   Lumini de lectură
                   Plafonieră
                   Lumini pentru spaţiul uşii*1
                   Lumini pentru picioare*1
                   Lumini oglindă parasolar*1
                   Lumină portbagaj
                   Lumină torpedo*1

8 W
8 W
LED
LED
2 W
8 W
3,4 W

*1: Nu este disponibil pentru toate mod-
elele

Continuare
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 n Lichid de frână / ambreiaj
Specifi cat Lichid de frână cu DOT 3 sau DOT 4

 n Lichid de transmisie automată

Specifi cat Honda ATF DW-1 
(lichid de transmisie automată)

Capacitate Schimbare 2,6 l

 n Lichid de transmisie manuală
Specifi cat Lichid Honda de transmisie manuală
Capacitate Schimbare 2,5 l

 n Ulei de motor

Recomandat 

Modele europene
Ulei de motor original Honda
ACEA C2/C3 sau calitate mai mare 
0W-30
Cu excepţia modelelor europene
Ulei de motor original Honda
ACEA C2/C3 sau calitate mai mare 
0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 
10W-40

Capacitate Schimbare 5,2 l
Schimbare plus fi ltru  5,5 l

 n Lichid diferenţial spate
Specifi cat Honda Dual Pump Fluid II

Capacitate
Total 1,488 l
Schimbare 1,247 l

 n Lichid cutie de transfer
Specifi cat SAE 75W-85
Capacitate Schimbare 0,41 l

 n Lichid de răcire motor

Specifi cat antigel / lichid de răcire Honda All Season 
tip 2

Raport 50/50 cu apă distilată

Capacitate
6,8 l (schimbare incl. cei 0,63 l rămaşi în 
rezervor)*1
6,9 l (schimbare incl. cei 0,63 l rămaşi în 
rezervor)*2

*1: Modele cu transmisie automată
*2: Modele cu transmisie manuală

 n Pneuri

Normale

Dimensiune 225/65R17 102T
225/60R18 100H

Presiune
A se vedea eticheta 
de pe montantul 
şoferului

Roată de 
rezervă 
compactă*1

Dimensiune T155/90D17 101M
Presiune kPa 
(bar[psi]) 420 (4,2[60])

Dimensiune 
roată

Normală 17 x 6 1/2J
18 x 7J

Roată de rezervă 
compactă*1 17 x 4T

 n Compresor de aer Honda TRK*1
Nivel ponderat al presiunii 
sunetului

80 ± 5dB (A)

Nivel ponderat al puterii sunetului 91,5 ± 5 db (A)
*1: Autovehicul cu kit de reparaţie

 n Direcţia
Tip Cremalieră asistată electric

 n Frâne
Tip Servoasistată 
Faţă Discuri ventilate
Spate Discuri solide
Frână de parcare Mecanică
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 n Dimensiuni
Lungimea 4.571 mm (179.9 in)
Lăţimea 1.820 mm (71.6 in)
Înălţimea          1.685 mm (66.3 in)
Ampatamentul 2.620 mm (103.1 in)
Ecartament       Faţă 1.565 mm (61.6 in)

Spate 1.565 mm (61.6 in)

 n Punct de fi xare / suspendare în spate a 
dispozitivului de cuplare

NOTĂ
1. Semnele  indică punctele de fi xare a 

barei de remorcare
2. Semnele  indică punctul de cuplare a 

barei de remorcare

Nr. Dimensiuni
1 787 mm (30,9 in)
2 758 mm (29,8 in)
3 736 mm (28,9 in)
4 621 mm (24,4 in)
5 408 mm (16,1 in)
6 956 mm (37,6 in)
7 1.037 mm (40,8 in)
8 1.120 mm (44,1 in)
9 1.080 mm (42,5 in)

 n Greutatea maximă de tractare

Remorcă 
cu frâne

Modele cu trans-
misie manuală 2.000 kg (4.409 lbs)

Modele cu trans-
misie automată 1.500 kg (3.307 Ibs)

Remorcă 
fără frâne

Modele cu trans-
misie manuală 600 kg (1.323 lbs)

Modele cu trans-
misie automată 600 kg (1.323 lbs)

Greutatea maximă admisă 
sarcină verticală pe dispozitivul 
de cuplare

100 kg (220 lbs)
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Numărul de identifi care al autovehiculului (VIN)

Autovehiculul dumneavoastră are un număr de identifi care format din 17 cifre 
(VIN), folosit pentru înregistrarea în scopuri de garanţie, înmatriculare şi asigu-
rare. Locurile de afi şare a VIN sunt prezentate în ilustraţia de mai jos.

Seria motorului şi seria transmisiei

Consultaţi ilustraţia de mai jos pentru a identifi ca locurile în care sunt afi şate seria 
motorului şi a transmisiei autovehiculului.

Numere de identifi care
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▶▶Numere de identifi care▶ Seria motorului şi seria transmisiei

Seria motorului

Seria transmisiei 
automate

Seria transmisiei 
manuale

Numărul de identifi care a autovehiculului

Plăcuţa de certifi care / 
Numărul de identifi care 
al autovehiculului

Seria motorului

Seria transmisiei 
automate

Seria transmisiei 
manuale

Numărul de identifi care a autovehiculului

Plăcuţa de certifi care / 
Numărul de identifi care al 
autovehiculului

Modele pe benzină 

Modele Diesel
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 Dispozitive care emit unde radio

Modele comercializate în Europa

Modele cu telecomandă

Modele cu sistem de acces fără cheie
Directive CE
Fiecare dintre dispozitivele din tabel este în 
conformitate cu cerinţele principale şi alte 
dispoziţii relevante din Directiva 1999/5/CE 
R & TTE (Echipamente radio şi terminale de 
telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a 
conformităţii lor).

Accesaţi următorul link pentru a vizualiza 
Declaraţia de conformitate:
http://techinfo.honda-eu.com

Atunci când funcţionează, următoarele produse şi sisteme de pe autovehiculul 
dumneavoastră emit unde radio.

Dispozitive care emit unde radio*

Remote Transmitter* Immobilizer System Keyless Access System*

*Nu este disponibil pentru toate modelele

 Telecomandă* Sistem de imobilizare Sistem de acces fără cheie*
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 Dispozitive care emit unde radio

Modele comercializate în Europa

Modele cu sistem telefonic hands-free

Modele cu Cruise control cu reglare* / Sistem 
de frânare pentru prevenirea coliziunilor
Directive CE
Fiecare dintre dispozitivele din tabel este în 
conformitate cu cerinţele principale şi alte 
dispoziţii relevante din Directiva 1999/5/CE 
R & TTE (Echipamente radio şi terminale de 
telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a 
conformităţii lor).

Accesaţi următorul link pentru a vizualiza 
Declaraţia de conformitate:
http://techinfo.honda-eu.com

▶▶Dispozitive care emit unde radio*▶

*Nu este disponibil pentru toate modelele

Sistem telefonic hands-
free*

Cruise control cu reglare* 
/ Sistem de frânare pentru 

prevenirea coliziunilor*
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Declaraţie de conformitate
Directiva 2006/42/CE a Consiliului (Directiva „Maşini”)
Declarăm pe propria responsabilitate că echipamentul
Descriere echipament: cric de tip pantograf
Model: SNB, SJD, S2A, SAH
Tip: Honda tip-A, Honda tip-B, Honda tip-C, Honda tip-D
îndeplineşte cerinţele stabilite în Directiva 2006/42/CE a Consiliului.
Pentru evaluarea conformităţii cu directiva, au fost aplicate următoarele standarde:
EN1494:2000+A1:2008 conform anexei I din Directiva 2006/42/CE.
Alcătuire dosar tehnic: Honda Motor Europe Ltd. Aalst Offi ce wijngaardveld 1 (Noord V), 9300 Aalst, Belgia
Prezenta declaraţie se bazează pe:
Teste terţe efectuate de organismul notifi cat TUV Rheinland, Product Safety GmbH
Număr de înregistrare:  AM50100492 0001/JAPONIA (MODEL SNB, SJD, S2A)
   AM50118203 0001/CHINA (MODEL SAH)
Raport tehnic TUV Rheinland nr.: 1213870 001-002/JAPONIA
    15025133 001/CHINA
Notă: Prezenta declaraţie îşi pierde valabilitatea dacă sunt introduse modifi cări tehnice sau operaţionale fără acordul 
producătorului.

Nume şi semnătură:   Preşedinte
 Tip;  Honda tip-A, Honda tip-B, Honda tip-C
  RIKENKAKI CO., LTD
  5-6-12 Chiyoda Sakado-shi, Saitama 350-0214 JAPONIA
 Tip;  Honda tip-D
  CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY CO., LTD
  nr. 1903 Zhongwu Ave. Zhonglou Changzhou, Jiangsu CHINA
Data şi locul: 01.12.2009 Saitama / JAPONIA ______________

Declaraţie CE de conformitate. Tabla de aterii*

*Nu este disponibil pentru toate modelele
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 Întreţinere (Înlocuire) .................................413
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Baterie descărcată ........................................448
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Benzină ...............................................  .. 20, 349
 Consum instantaneu ................................  . 115
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Buton SEL / RESET ......................................   . 113
Buton selector (Audio) ..................................221
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Butonul ECON ..............................................  303

C
Cameră retrovizoare ..................................  348
Capac rezervor ........................... 20, 21, 351, 352
CD Player ........................................................ 234
Ceas..................................................................136
Centuri de siguranţă .................................... . 35
 Avertizare .................................................   .. 37
 Dispozitive e-pretensioner .....................   .. 38
 Femei însărcinate ...................................... .. 42
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 Verifi care ....................................................... 43
Centuri de siguranţă (scaun) ......................... 35
Chei .............................................................  .. 137
 Etichetă număr ........................................... 139
 Nu se roteşte ................................................. 24
 Prevenire blocare în exterior .................  . 142
 Telecomandă .............................................  140
 Tipuri şi funcţii ........................................  .. 137
 Uşa spate nu se deschide ........................ . 147
Cheie pentru piuliţe roată (mâner cric) .. .. 431
Cârlig de haine ..............................................206
Cârlige pentru bagaje ..............................  .. 207
Clapetă rezervor ......................................20, 351
CMBS (Sistem de frânare pentru prevenirea 

coliziunilor) ................................................. 335
Combustibil ...................................................349

Index
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e-pretensioner .................................................38
Economie de combustibil ............................ 353
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Etichetă de certifi care ..................................478
Etichete de avertizare ...................................  79
Etichete de siguranţă .................................. .. 79
Etichetă număr cheie ....................................139

F
Faruri .............................................................. 168
 Acţionare ...................................................   168
 Asistenţă lumini de drum .......................... 174
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 Funcţionare automată ...........................  . 169
 Lumini active de virare ...............................170
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 Stingere ...................................................   . 168
Faruri cu iluminare activă la virare ..............170
Femei însărcinate ............................................ 42
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 Combustibil .................................................388
 Praf şi polen ................................................ 418
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Filtrul de praf şi polen .................................. 418
Frână de parcare ..........................................  330
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de frânare ............................................ 82, 455
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Funcţii personalizate .............................. 117, 127

G
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 Nu se deschide ..........................................  466
HFT (Telefon Hands-Free) .........................  . 250
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I
Indicatoare ...................................................... 112
Indicatoare de uzură (Pneuri) ...................  408
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 Sistem 4x4 .....................................................90
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 Trapă ...........................................................  162
Încuiere / Descuiere ...................................... 137
 Chei ........................................................... .. 137
 Din exterior ................................................  140
 Din interior ................................................   146
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 Temperatură ...........................................   .. 115
 Tetiere ........................................................ . 193
 Volan ........................................................   . 186
Reglementări ............................................. .. 480
Resetarea contorului de parcurs ..............  .. 114
Roată de rezervă ......................... . 427, 473, 476
Roată de rezervă compactă ........ 427, 473, 476 

S
Scaune ........................................................   . 190
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 Locuri ..........................................458, 460, 462
 Verifi care şi înlocuire .................................463
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Telecomandă ................................................  140
Telecomanda audio ...................................... 222
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 Butoane HFT ...............................................250
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 Identifi care apelant ................................... 262
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 Meniuri HFT ................................................ 252
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 Resetare sistem ........................................... 263
 Setare telefon .............................................256
 Transfer automat ....................................... 262
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