
Aceastq carte tehnicq trebuie consideratq o piesq permanentq a autovehiculului [i trebuie transmisq \mpreunq cu autovehiculul la v`nzarea
acestuia. 

Manualul de utilizare acoperq toate versiunile autovehiculului. A[adar, este posibil sq gqsi]i descrieri de echipamente [i dotqri care nu existq
la versiunea dumneavoastrq.

Informa]iile [i specifica]iile incluse \n aceastq publica]ie erau valabile \n momentul aprobqrii bun de tipar. Cu toate acestea, Honda Motor Co.,
Ltd. |[i rezervq dreptul de a \ntrerupe sau modifica specifica]iile sau designul \n orice moment, fqrq preaviz [i fqrq nici o obliga]ie din partea
sa.

Cu toate cq aceast manual de utilizare este valabil at`t pentru versiunile cu volanul pe partea dreaptq c`t [i pentru cele cu volanul pe partea
st`ngq, ilustra]iile prezintq \n principal modele cu volanul pe partea st`ngq.

Ilustra]iile autovehiculelor cu motoare pe motorinq sunt intitulate Model Diesel.
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Felicitqri! Alegerea dumneavoastrq constituie o investi]ie \n]eleaptq. Ea vq va asigura ani
\ntregi de plqcere a [ofatului.

Unul din cele mai bune moduri de a vq spori bucuria produsq de noul dumneavoastrq
autovehicul este de a citi aceastq carte tehnicq. Citind-o, ve]i \nvq]a cum sq controla]i
comenzile [i dispozitivele. Dupq citire, pqstra]i aceast manual de utilizare \n autovehicul pen-
tru al putea consulta \n orice moment.

Existq [i alte c`teva bro[uri care explicq garan]iile care protejeazq noul dumneavoastrq
autovehicul. Citi]i carnetul de garan]ie cu aten]ie, pentru a \n]elege acoperirea acestuia [i
pentru a vq cunoa[te drepturile [i \ndatoririle. 

|ntre]inerea autovehiculului \n conformitate cu programul de \ntre]inere prezentat \n aceast
manual de utilizare sau \n Cartea de service, vq va ajuta sq conduce]i fqrq probleme [i vq va
proteja investi]ia. Atunci c`nd ma[ina dumneavoastrq are nevoie de service, ]ine]i minte cq
personalul reprezentan]ei are pregqtire specialq \n asigurarea de service pentru diferitele
sisteme unice ale ma[inii dumneavoastrq Reprezentan]a dumneavoastrq lucreazq pentru
satisfac]ia dumneavoastrq [i vq va rqspunde cu plqcere tuturor \ntrebqrilor [i nelqmuririlor.

Vq urqm drum bun!

Simbolurile [i de pe etichetele lipite pe autovehicul au rolul de a vq aminti sq citi]i
aceast manual de utilizare pentru func]ionarea corectq a autovehiculului. 

i

Introducere

Citind aceast manual de utilizare, ve]i gqsi
informa]ii precedate de simbolul
(informare). Scopul acestor informa]ii este
de a vq ajuta sq evita]i posibilele daune ale
autovehiculului dumneavoastrq, ale altor
bunuri sau ale mediului \nconjurqtor. 

(La versiunea germanq)
1. Montarea plqcu]ei de \nmatriculare din

fa]q: monta]i plqcu]a de \nmatriculare din
fa]q pe suportul prevqzut, av`nd grijq ca
marginea superioarq a plqcu]ei sq nu
treacq de suprafa]a superioarq a barei de
protec]ie.

2. Montarea plqcu]ei de \nmatriculare din
spate: monta]i plqcu]a de \nmatriculare
din spate \n partea din spate a autove-
hiculului astfel \nc`t marginea inferioarq
sq fie la acela[i nivel cu capqtul inferior al
suprafe]ei prevqzute pentru montare. 
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ii

Dispozitivele de \nregistrare a datelor
Autovehiculul dumneavoastrq este dotat cu c`teva dispozitive denumite Dispozitive de \nregistrare a datelor. Acestea \nregistreazq diferite
tipuri de date \n timp real, precum declan[area airbag-ului [i nefunc]ionarea componentelor sistemului SRS. 
De asemenea, sunt \nregistrate date legate de autovehicul, inclusiv informa]iile privind evitarea accidentelor, precum opera]iunile de rotire a
volanului, ac]ionarea fr`nei [i viteza autovehiculului etc. 
Aceste date apar]in proprietarului autovehiculului [i nu pot fi accesate de nimeni altcineva dec`t \n condi]iile legale sau cu permisiunea pro-
prietarului. 
Cu toate acestea, aceste date pot fi accesate de Honda, de repezentan]ii sqi autoriza]i [i de service-urile sale autorizate, de angaja]ii,
reprezentan]ii [i antreprenorii sqi, numai \n scopul efectuqrii de diagnoze tehnice, de studii [i dezvoltqri ale autovehiculului. 

Dispozitivele de \nregistrare a diagnozelor de service
Autovehiculul dumneavoastrq este prevqzut cu dispozitive pentru opera]iunile de service, care \nregistreazq informa]ii cu privire la perfor-
man]a grupului propulsor [i a condi]iilor de mers. Datele pot fi folosite pentru a-i ajuta pe mecanici \n opera]iunile de diagnosticare, reparare
[i \ntre]inere a autovehiculului. Aceste date apar]in proprietarului autovehiculului [i nu pot fi accesate de nimeni altcineva dec`t \n condi]iile
legale sau cu permisiunea proprietarului. 
Cu toate acestea, aceste date pot fi accesate de Honda, de repezentan]ii sqi autoriza]i [i de service-urile sale autorizate, de angaja]ii,
reprezentan]ii [i antreprenorii sqi, numai \n scopul efectuqrii de diagnoze tehnice, de studii [i dezvoltqri ale autovehiculului. 

Introducere
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C`teva cuvinte referitoare la siguran]q

Informa]iile importante legate de siguran]q au mai multe forme, printre care:

• Etichetele de siguran]q – pe autovehicul
• Mesajele de siguran]q – precedate de un simbol de alertq [i unul din cele trei sem-

nale: PERICOL, AVERTIZARE sau ATEN}IE
Aceste semnale au urmqtoarele sensuri:

PERICOL  - Ignorarea instruc]iunilor VA DUCE la MOARTEA
sau RQNIREA dumneavoastrq GRAVQ

AVERTIZARE - Ignorarea instruc]iunilor AR PUTEA DUCE la
MOARTEA sau RQNIREA dumneavoastrq GRAVQ

ATEN}IE - Ignorarea instruc]iunilor AR PUTEA DUCE la
RQNIREA dumneavoastrq 

• Titluri de siguran]q – precum Notificqri importante de siguran]q sau Precau]ii importante
pentru siguran]q

• Sec]iunea de siguran]q – precum Siguran]a [oferului [i a pasagerilor
• Instruc]iuni – utilizarea corectq [i \n condi]ii de siguran]q a autovehiculului.

|ntreaga carte tehnicq con]ine informa]ii importante cu privire la siguran]q – vq rugqm sq le
citi]i cu aten]ie.

Siguran]a dumneavoastrq [i a celorlal]i este
foarte importantq. De asemenea, conduc-
erea \n condi]ii de siguran]q a acestui
autovehicul constituie o rqspundere impor-
tantq.

Pentru a vq ajuta sq lua]i decizii cu privire la
siguran]q \n cuno[tin]q de cauzq, am pre-
vqzut proceduri pentru func]ionare [i alte
informa]ii pe etichete [i \n aceast manual de
utilizare. Aceste informa]ii vq anun]q posi-
bilele pericole care v-ar putea rqni pe dum-
neavoastrq [i pe ceilal]i.

Desigur, nu este nici practic [i nici posibil sq
vq avertizqm cu privire la toate pericolele
asociate conducerii sau \ntre]inerii autove-
hiculului. Pentru aceasta, trebuie sq vq
folosi]i propria judecatq.

accord 2008 pag 000-080:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 11:10 Page iii



accord 2008 pag 000-080:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 11:10 Page iv



Prezentare generalq a autovehiculului . . . 2

Siguran]a [oferului [i a pasagerului . . . . . 7
Informa]ii importante referitoare la uti-
lizarea corespunzqtoare [i \ntre]inerea
centurilor de siguran]q ale autovehiculului,
o privire de ansamblu asupra sistemului
de re]inere suplimentarq [i asupra sis-
temului de deschidere automatq a
capotei, precum [i informa]ii valoroase
despre protejarea copiilor cu ajutorul sis-
temelor de re]inere pentru copii.

Instrumente [i comenzi . . . . . . . . . . . . . . 81
Explicq scopul fiecqrui indicator de pe
tabloul de bord, al fiecqrui mesaj [i simbol
de pe afi[ajul multiplu [i de pe indicator,
precum [i modul de utilizare a comenzilor
de pe panoul bord [i de pe coloana de
direc]ie. 

Dotqri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Modul de func]ionare a sistemului de con-
trol al climatizqrii, a sistemului audio [i a
altor dotqri. 

\nainte de conducere . . . . . . . . . . . . . . . 411
Ce combustibil trebuie folosit, cum trebuie
rodat autovehiculul [i cum trebuie \ncqr-
cate bagajele, precum [i alte tipuri de
\ncqrcqturq.

Condusul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Modul adecvat de pornire a motorului,
schimbare a vitezei [i parcarea; \n plus,
ceea ce trebuie sq [ti]i dacq urmeazq sq
tracta]i o rulotq. 

|ntre]inerea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Sistemul de avertizare pentru service sau
planul de \ntre]inere indicq momentul \n
care trebuie sq duce]i autovehiculul la
reprezentan]q pentru opera]iunile de
\ntre]inere. De asemenea, existq o listq de
lucruri care trebuie verificate [i de
instruc]iuni pentru verificarea acestor
lucruri.

\ntre]inerea exterioarq . . . . . . . . . . . . . . 563
Sugestii pentru curq]area [i protejarea
autovehiculului

Situa]iile neprevqzute . . . . . . . . . . . . . . 571
Aceastq sec]iune acoperq mai multe pro-
bleme pe care le pot \nt`lni [oferii, pre-
cum [i detalii despre cum trebuie ele
rezolvate.

Informa]ii tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
Numerele de identitificare, dimensiunile,
capacitq]ile [i informa]iile tehnice

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639

1

Cuprins

La \nceputul fiecqrei sec]iuni ve]i gqsi o listq completq cu subiectele din sec]iunea respectivq. 
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Versiunea cu volan pe partea st`ngq 1. BUTOANELE PENTRU GEAMURILE ELECTRICE (P. 189)
2. BUTOANELE SISTEMULUI DE MEMORARE A POZI}IEI

PENTRU CONDUS* (P. 182)
3. COMENZILE DE AC}IONARE A OGLINZILOR (P. 187)
4. BUTON PRINCIPAL DE BLOCARE ELECTRICQ A

PORTIERELOR (DEBLOCAREA BU{ONULUI DE ALI-
MENTARE) (P. 162)

5. BUTON DE DESCHIDERE A PORTBAGAJULUI (P. 170)
6. AIRBAG-UL FRONTAL AL {OFERULUI (P. 13)
7. M~NER DE DESCHIDERE A CAPOTEI MOTOR (P. 415)
8. AFI{AJ MULTIPLU (P. 101)
9. BUTON AC}IONARE TRAPQ * (P. 193)
10. SISTEM AUDIO* (P. 227)

CEAS* (P. 326)
11. COMANDQ LUMINI AVARII (P. 153)
12. COMENZI PENTRU |NCQLZIRE {I VENTILA}IE* (P. 210)

SISTEMUL DE CONTROL AL CLIMATIZQRII * (P. 216)
13. BRICHETQ (P. 204)
14. TRANSMISIE MANUALQ (P. 434)

TRANSMISIE AUTOMATQ (P. 439)
15. PRIZQ DE CURENT AUXILIARQ (P. 200)
16. CABLU USB* (P. 258, 304)
17. FI{Q AUXILIARQ* (P. 324)
18. AIRBAG FRONTAL PASAGER (P. 13)

* DACQ SUNT PREVQZUTE

2

Prezentare generalq a autovehiculului

Imaginea prezintq autovehiculul cu sistem de naviga]ie
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Versiunea cu volan pe partea st`ngq 1. REGLARE FARURI*² (P. 155)
2. BUTON DE SPQLARE FARURI *² (P. 145) 
3. BUTONUL SISTEMULUI DE SENZORI DE PARCARE*² 

(P. 368)
4. BUTON DE OPRIRE A SISTEMULUI VEHICLE STABILITY

ASSIST (VSA) (ASISTEN]Q PENTRU STABILITATEA
AUTOVEHICULULUI) (P. 464)

5. BUTON DE OPRIRE A COLLISION MITIGATION BRAKE
SYSTEM (SISTEMULUI DE FR~NARE PENTRU PRE-
VENIREA COLIZIUNILOR) (CMBS) *² (P. 456)

6. FARURI / SEMNALIZATOARE (P. 147) / STOP DE CEA}Q /
PROIECTOARE DE CEA}Q  *² (P. 150)

7. |NTRERUPQTOR DE COMANDQ AUDIO LA DISTAN}Q *² (P.
323)

8. |NTRERUPQTOARE DE COMANDQ VOCALQ PENTRU SIS-
TEMUL DE NAVIGA}IE*³

9. BUTOANE DE COMANDQ VOCALQ PENTRU SISTEMUL
HANDS FREE*² (P.376)

10.CLAXON *¹
11.REGLQRI VOLAN (P. 156) 
12.LUMINOZITATE BORD (P. 152)
13.{TERGQTOARELE / SPQLQTOARELE DE PARBRIZ (P. 144)
14.BUTOANE PENTRU CRUISE CONTROL (MEN}INEREA

UNEI VITEZE DE DEPLASARE CONSTANTE) *² (P. 334) /
BUTOANE PENTRU SISTEMUL ADAPTIVE CRUISE
CONTROL (ACC) *² (P. 345)

15.COMANDQ DE SETARE A DISTAN}EI *² (P. 350)
16.BUTONUL SISTEMULUI DE ASISTEN}Q LA PQSTRAREA

BENZII (LANE KEEPING ASSIST SYSTEM – LKAS) *² (P.
359)

17.BUTOANE INFORMA}II MULTIPLE (P. 102)
18.INDICATOR DE OPRIRE A AIRBAG-ULUI FRONTAL AL

PASAGERULUI (P. 42)
19.AFI{AJ CENTRAL *² (P. 270)
20.BUTONUL DE INTERFA}Q *² (P. 269)
BUTON DE SELECTARE *² (P. 268)
21.BUTON DE AVERTIZARE AVARII (P. 153)
22.BUTON PENTRU DEZABURIRE LUNETQ / PENTRU OGLIN-

DA CU \NCQLZIRE (P. 153, 188)
23.BUTOANE RADIATOR SCAUNE*² (P. 185)

3

Prezentare generalq a autovehiculului

Imaginea prezintq autovehiculul cu sistem de naviga]ie

*¹: pentru a claxona, apqsa]i \n centrul volanului
*²: dacq este prevqzut
*³ vezi manualul de utilizare a sistemului de naviga]ie
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Versiunea cu volan pe partea dreaptq 1. AIRBAG FRONTAL PASAGER (P. 13)
2. BUTON AC}IONARE TRAPQ * (P. 193)
3. SISTEM AUDIO* (P. 227)

CEAS* (P. 326)
4. BUTON DE AVARII (P. 153)
5. COMENZI PENTRU |NCQLZIRE {I VENTILA}IE* (P. 210)

SISTEMUL DE CONTROL AL CLIMATIZQRII * (P. 216)
6. BRICHETQ (P. 204)
7. TRANSMISIE MANUALQ (P. 434)

TRANSMISIE AUTOMATQ (P. 439)
8. PRIZQ DE CURENT AUXILIARQ (P. 200)
9. CABLU USB* (P. 258, 304)
10. FI{Q AUXILIARQ* (P. 324)
11. AFI{AJ MULTIPLU (P. 101)
12. AIRBAG-UL FRONTAL AL {OFERULUI (P. 13)
13. M~NER DE DESCHIDERE A CAPOTEI MOTOR (P. 415)
14. COMENZILE DE AC}IONARE A OGLINZILOR (P. 187)
15. BUTOANELE SISTEMULUI DE MEMORARE A POZI}IEI

PENTRU CONDUS* (P. 182)
16. BUTON DE DESCHIDERE A PORTBAGAJULUI (P. 170)
17. BUTON PRINCIPAL DE BLOCARE ELECTRICQ A

PORTIERELOR (DEBLOCAREA BU{ONULUI DE ALI-
MENTARE) (P. 162)

18. BUTOANELE PENTRU GEAMURILE ELECTRICE (P. 189)

* DACQ SUNT PREVQZUTE

4

Prezentare generalq a autovehiculului

Imaginea prezintq autovehiculul cu sistem de naviga]ie
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Versiunea cu volan pe partea dreaptq 1. AFI{AJ CENTRAL *² (P. 270)
2. BUTONUL DE INTERFA}Q *² (P. 269)

BUTON DE SELECTARE *² (P . 268)
3. BUTON DE AVERTIZARE AVARII (P. 153)
4. BUTON PENTRU DEZABURIRE LUNETQ / PENTRU OGLIN-

DA CU |NCQLZIRE (P. 153, 188)
5. BUTOANE RADIATOR SCAUNE*² (P. 185)
6. INDICATOR DE OPRIRE A AIRBAG-ULUI FRONTAL AL

PASAGERULUI (P. 42)
7. FARURI / SEMNALIZATOARE (P. 147) / STOP DE CEA}Q /

PROIECTOARE DE CEA}Q  *² (P. 150)
8. BUTOANE DE COMANDQ AUDIO LA DISTAN}Q *² (P. 323)
9. BUTOANE DE COMANDQ VOCALQ PENTRU SISTEMUL DE

NAVIGA}IE*³
10.BUTOANE DE COMANDQ VOCALQ PENTRU SISTEMUL

HANDS FREE*² (P.376)
11.REGLQRI VOLAN (P. 156) 
12.LUMINOZITATE BORD (P. 152)
13.CLAXON *¹
14.{TERGQTOARELE / SPQLQTOARELE DE PARBRIZ (P. 144)
15.BUTOANE PENTRU CRUISE CONTROL (MEN}INEREA

UNEI VITEZE DE DEPLASARE CONSTANTE) *² (P. 334) /
BUTOANE PENTRU SISTEMUL ADAPTIVE CRUISE
CONTROL (ACC) *² (P. 345)

16.BUTON DE DISTAN}Q *² (P. 350)
17.BUTONUL SISTEMULUI DE ASISTEN}Q LA PQSTRAREA

BENZII (LANE KEEPING ASSIST SYSTEM – LKAS) *² (P.
359)

18.BUTOANE INFORMA}II MULTIPLE (P. 102)
19.BUTON DE OPRIRE A SENZORILOR ULTRASONICI *² (P.

331)
20.BUTON DE OPRIRE A SENZORILOR DE |NCLINARE *² (P.

333)
21.BUTON DE OPRIRE A SISTEMULUI VEHICLE STABILITY

ASSIST (VSA) (ASISTEN}Q PENTRU STABILITATEA
AUTOVEHICULULUI) (P. 464)

22.BUTON DE OPRIRE A COLLISION MITIGATION BRAKE
SYSTEM (SISTEMULUI DE FR~NARE PENTRU PRE-
VENIREA COLIZIUNILOR) (CMBS) *² (P. 456)

23.BUTON DE SPQLARE FARURI *² (P. 145) 
24.BUTONUL SISTEMULUI DE SENZORI DE PARCARE*² (P.

368)
25.REGLARE FARURI*² (P. 155)

5

Prezentare generalq a autovehiculului

Imaginea prezintq autovehiculul cu sistem de naviga]ie

*¹: pentru a claxona, apqsa]i \n centrul volanului
*²: dacq este prevqzut
*³ vezi manualul de utilizare a sistemului de naviga]ie
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Aceastq sec]iune vq oferq informa]ii impor-
tante cu privire la modul \n care trebuie sq
vq proteja]i pe dumneavoastrq [i pe
pasagerii dumneavoastrq. |n ea se aratq
cum trebuie folosite centurile de siguran]q [i
explicq modul de func]ionare a airbag-urilor.
De asemenea, vq indicq modul \n care tre-
buie sq \i proteja]i pe sugarii [i copii care
cqlqtoresc \n autovehiculul dumneavoastrq. 

Precau]ii importante pentru siguran]q . . . . 8
Dotqri de siguran]q ale autovehiculului dum-

neavoastrq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Centurile de siguran]q . . . . . . . . . . . . . 11
Airbag-urile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Protejarea adul]ilor [i a adolescen]ilor. . . 15
1. |nchiderea portierelor . . . . . . . . . . . . 15
2. Reglarea scaunelor din fa]q . . . . . . . 16
3. Reglarea spqtarelor . . . . . . . . . . . . . 17
4. Reglarea tetierelor . . . . . . . . . . . . . . 18
5. Prinderea [i pozi]ionarea centurilor de 
siguran]q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6. Men]inerea unei pozi]ii adecvate pe 
scaun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sfaturi pentru femeile \nsqrcinate . . . . 22
Precau]ii suplimentare pentru siguran]q22

Informa]ii suplimentare despre centurile de
siguran]q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Componentele sistemului centurilor de
siguran]q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Centura pentru bazin/umeri . . . . . . . . . 27

Dispozitive automate de tensionare a cen-
turii de siguran]q. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dispozitive e-pretensionator. . . . . . . . . 29
|ntre]inerea centurilor de siguran]q . . . 30

Informa]ii suplimentare despre airbag-uri 32
Componentele sistemului airbag . . . . . 32
Modul de func]ionare a airbag-urilor
frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sistemul de oprire a airbag-ului frontal al
pasagerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Modul de func]ionare a airbag-urilor lat-
erale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Modul de func]ionare a airbag-urilor lat-
erale superioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Modul de func]ionare 
a indicatorului SRS. . . . . . . . . . . . . . . . 41
Indicatorul de oprire a airbag-ului frontal al
pasagerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Repararea airbag-urilor . . . . . . . . . . . . 43

Precau]ii suplimentare pentru siguran]q . 43
Protejarea copiilor – \ndrumqri generale45
To]i copii trebuie sq foloseascq dispozitive
de prindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
To]i copii trebuie sq stea pe locurile din
spate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Airbag-ul frontal al pasagerului reprezintq
un risc major. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Airbag-ul lateral reprezintq un risc major
49
Dacq trebuie sq transporta]i mai mul]i
copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Dacq unul dintre copii necesitq o aten]ie
sporitq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Precau]ii suplimentare pentru siguran]q . 50
Protejarea sugarilor [i a copiilor de v`rste
mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Protejarea sugarilor . . . . . . . . . . . . . . . 52
Protejarea copiilor mici . . . . . . . . . . . . . 54
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Ve]i gqsi multe recomandqri pentru sigu-
ran]q \n \ntreaga sec]iune [i \n \ntreaga
carte tehnicq. Recomandqrile de la aceastq
paginq sunt cele pe care noi le considerqm
cele mai importante

Purta]i \ntotdeauna centura de siguran]q
Centura de siguran]q este cea mai bunq
protec]ie \n toate tipurile de coliziune.
Airbag-urile sunt concepute pentru a supli-
menta centurile de siguran]q, nu pentru a le
\nlocui. A[adar, chiar dacq autovehiculul
dumneavoastrq este prevqzut cu airbag-uri,
asigura]i-vq cq at`t dumneavoastrq c`t [i
pasagerii dumneavoastrq purta]i \ntotdeau-
na centurile de siguran]q [i cq le prinde]i
corespunzqtor (vezi pagina 19).

Folosi]i sisteme de re]inere pentru to]i copii
pe care \i transporta]i
Copii cu v`rste de p`nq la 12 ani trebuie sq
poarte dispozitive adecvate de re]inere [i sq
stea pe unul din locurile din spate, nu pe
locul din fa]q. Sugarii [i copii de v`rste mici
trebuie sq stea \ntr-un scaun pentru copii.
Copii mai mari trebuie sq foloseascq un
scaun de \nql]are [i o centurq peste
bazin/umeri p`nq c`nd sunt destul de mari
pentru a folosi centura fqrq scaun de
\nql]are (vezi pagina 45 – 76)

Aten]ie la pericolele legate de airbag-uri
Cu toate cq pot salva vie]i, airbag-urile pot,
de asemenea, produce rqniri grave sau
mortale persoanelor care stau prea aproape
de ele sau care nu poartq dispozitive adec-
vate de re]inere. Sugarii, copii de v`rste mici
[i adul]ii de staturq micq sunt cei mai
amenin]a]i de acest pericol. Respecta]i cu
aten]ie toate instruc]iunile [i avertizqrile din
aceastq carte tehnicq.

Sistemul de oprire a airbag-ului frontal al
pasagerului
Pute]i opri sistemul airbagului fronatl al
pasagerului cu ajutorul cheii de contact, \n
cazul \n care sunte]i nevoit sq pune]i un sis-
tem de re]inere pentru copii cu fa]a \nspre
spqtar pe locul pasagerului din fa]q. Nu
uita]i sq porni]i din nou sistemul dupq ce
scoate]i sistemul de re]inere pentru copii cu
fa]a \nspre spqtar (vezi pagina 35). 

8

Precau]ii suplimentare pentru siguran]q
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Nu consuma]i alcool la volan
Alcoolul [i [ofatul nu se potrivesc. Chiar [i
un singur pahar vq poate reduce capaci-
tatea de a rqspunde la condi]iile schimbq-
toare iar timpul dumneavoastrq de reac]ie
este mai lent cu fiecare pahar \n plus.
A[adar, nu consuma]i alcool la volan [i nu
permite]i nici prietenilor dumneavoastrq
acest lucru.

Controla]i viteza la volan
Viteza excesivq reprezintq un factor major
\n rqnirile [i decesele cauzate de accidente.
De obicei, cu c`t viteza este mai mare, cu
at`t riscul cre[te, \nsq pot surveni rqniri
grave [i la viteze mai mici. Nu conduce]i
niciodatq cu o vitezq care sq vq punq \n
pericol siguran]a, indiferent de viteza max-
imq permisq.

Pqstra]i autovehiculul \ntr-o stare care sq vq
asigure siguran]a
O panq de cauciuc sau o problemq
mecanicq pot fi extrem de periculoase.
Pentru a reduce posibilitatea apari]iei unor
astfel de probleme, verifica]i presiunea [i
starea pneurilor \n mod frecvent [i efectua]i
toate lucrqrile de \ntre]inere programate reg-
ulat (vezi Cartea de service pe care a]i prim-
it-o \mpreunq cu autovehiculul [i pagina 492
\n cazul autovehiculelor fqrq Carte de serv-
ice).

9
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Autovehiculul dumneavoastrq este prevqzut
cu multe dotqri care, \mpreunq, vq prote-
jeazq pe dumneavoastrq [i pe pasagerii
dumneavoastrq \n cazul unui accident. 

Anumite dotqri nu necesitq nici o ac]iune din
partea dumneavoastrq. Printre acestea se
numqrq un cadru puternic de o]el care
formeazq o structurq de protec]ie \n jurul
habitaclului, zone anterioare [i posterioare
de coliziune, o coloanq de direc]ie reglabilq
\n \nql]ime [i dispozitive de tensionare care
str`ng centurile de siguran]q din fa]q \n
cazul unui accident. 

Cu toate acestea, dumneavoastrq [i
pasagerii dumneavoastrq nu ve]i profita la
maxim de aceste dotqri dec`t dacq pqstra]i
o pozi]ie corectq [i purta]i \ntotdeauna cen-
tura de siguran]q. Mai mult dec`t at`t, unele
dintre dotqrile de siguran]q pot contribui la
rqniri, \n cazul \n care nu sunt folosite \n
mod adecvat.

Paginile urmqtoare vq vor explica modul \n
care pute]i juca un rol activ \n protec]ia
dumneavoastrq [i a pasagerilor dumneav-
oastrq. 

10

Dotqrile de siguran]q ale autovehiculului

*1 : autovehiculul dumneavoastrq este dotat
cu un sistem de oprire a airbag-ului frontal
al pasagerului. 

*2 : la autovehiculele cu sistem de fr`nare
pentru prevenirea coliziunilor (CMBS)

(1) STRUCTURQ DE PROTEC}IE
(2) ZONE DE COLIZIUNE
(3) SCAUNE {I SPQTARE 
(4) TETIERE
(5) COLOANQ DE DIREC}IE REGLABILQ |N
|NQL}IME
(6) CENTURI DE SIGURAN}Q
(7) AIRBAG-UL FRONTAL LA {OFERULUI
(8) AIRBAG-UL FRONTAL AL PASAGERULUI*1
(9) AIRBAG-URI LATERALE
(10) AIRBAG-URILE LATERALE SUPERIOARE
(11) DISPOZITIVELE DE TENSIONARE A CEN-
TURILOR DE SIGURAN}Q DIN FA}Q / DIS-
POZITIVELE E- PRETENSIONARE ALE CEN-
TURILOR DE SIGURAN}Q *2
(12) DISPOZITIVE DE TENSIONARE PESTE
POALQ 
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Centurile de siguran]q
Autovehiculul dumneavoastrq este prevqzut
cu centuri de siguran]q pentru toate locurile.

Sistemul centurilor de siguran]q include de
asemenea un indicator pe panoul de bord,
care sq vq aminteascq at`t dumneavoastrq
c`t [i pasagerilor dumneavoastrq sq vq
prinde]i centurile de siguran]q.

De ce trebuie purtate centurile de siguran]q
Centurile de siguran]q reprezintq cel mai efi-
cient dispozitiv de siguran]q pentru adul]i [i
copii mai mari. (Sugarii [i copii mai mici tre-
buie sq cqlqtoreascq \n sisteme de re]inere
pentru copii).

Nefolosirea corespunzqtoare centurilor de
siguran]q cre[te riscul producerii unor rqni
grave sau a deceselor \n cazul unui acci-
dent, chiar dacq autovehiculul este prevqzut
cu airbag-uri. 

\n majoritatea ]qrilor europene, existq o lege
care reglementeazq purtarea centurilor de
siguran]q.
Face]i-vq timp pentru a vq informa cu privire
la prevederile legale ale ]qrilor \n care con-
duce]i.

Atunci c`nd sunt purtate \n mod corect, cen-
turile de siguran]q:

• Vq ]in prins de autovehicul, astfel \nc`t
dumneavoastrq sq pute]i profita de
dotqrile de siguran]q cu care este pre-
vqzut autovehiculul. 

• Vq protejeazq \n aproape orice tip de
accident, inclusiv \n coliziunile frontale,
laterale [i posterioare [i \n rqsturnqri.

• Vq protejeazq pentru a nu fi proiectat
\nspre interiorul autovehiculului [i \n al]i
pasageri.

• Vq protejeazq pentru a nu fi aruncat \n
afara autovehiculului

• Vq ajutq sq vq men]ine]i o pozi]ie corectq
\n cazul declan[qrii airbag-urilor. O pozi]ie
adecvatq reduce riscul rqnirii \n urma
declan[qrii airbag-ului [i vq permite sq
profita]i la maxim de airbag. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Dotqrile de siguran]q ale autovehiculului

Nefolosirea centurilor de siguran]q cre[te
semnificativ riscul producerii unor rqni
grave sau a deceselor \n cazul unui acci-
dent, chiar dacq autovehiculul este pre-
vqzut cu airbag-uri. 

Asigura]i-vq cq at`t dumneavoastrq c`t [i
pasagerii dumneavoastrq purta]i \ntot-
deauna centurile de siguran]q [i cq le
prinde]i \n mod corespunzqtor.

AVERTIZARE
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Desigur, centurile de siguran]q nu vq pot
proteja complet \n orice tip de accident. Cu
toate acestea, \n majoritatea cazurilor, cen-
turile de siguran]q reduc riscul de rqnire
gravq.

Ce trebuie sq face]i: 
Purta]i \ntotdeauna centura de siguran]q [i
asigura]i-vq cq o purta]i corect. 

AVERTIZARE: 

• Centurile de siguran]q sunt concepute
pentru a fi purtate peste structura osoasq
a corpului, [i trebuie purtate peste partea
din fa]q a pelvisului, sau peste pelvis,
piept [i umeri, dupq cum este cazul; tre-
buie evitatq purtarea centurii peste zona
abdominalq.

• Centurile de siguran]q trebuie reglate c`t
mai str`ns posibil, \ntr-un mod confortabil,
pentru a se asigura protec]ia pentru care
au fost concepute. |n cazul \n care centu-
ra nu este bine str`nsq, aceasta va oferi o
protec]ie mult mai micq celui care o
poartq.

• Asigura]i-vq cq centurile nu sunt rqsucite

• Fiecare centurq trebuie folositq de un sin-
gur ocupant; purtarea centurii de cqtre un
copil care este ]inut \n bra]e de un alt
pasager este periculoasq.  

12

Dotqrile de siguran]q ale autovehiculului
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Airbag-urile

Autovehiculul dumneavoastrq dispune de un
dispozitiv de re]inere suplimentar (SRS) cu
airbag-uri frontale care sq protejeze [oferul
[i pasagerul din fa]q \n zona capului [i a
pieptului, \n cazul unei coliziuni frontale
moderate sau severe (vezi pagina 33 pentru
mai multe informa]ii despre modul de
func]ionare a airbag-urilor frontale). 

Sistemul de oprire a airbag-ului frontal al
pasagerului
Opri]i sistemul airbagului frontal al
pasagerului, \n cazul \n care sunte]i nevoit
sq pune]i un sistem de re]inere pentru copii
cu fa]a \nspre spqtar pe locul pasagerului
din fa]q (vezi pagina 35). 

Autovehiculul dumneavoastrq este prevqzut,
de asemenea, cu airbag-uri laterale care sq
ajute la protec]ia zonei superioare a trunchi-
ului [oferului [i al pasagerului din fa]q \n
cazul unui impact lateral moderat sau sever
(vezi pagina 40 pentru mai multe informa]ii
despre modul de func]ionare a airbag-urilor
laterale).

CONTINUARE \N PAGINA UMRQTOARE
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Dotqrile de siguran]q ale autovehiculului
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Pe l`ngq aceasta, autovehiculul dumneav-
oastrq mai este prevqzut [i cu airbag-uri lat-
erale superioare care sq protejeze [oferul,
pasagerul din fa]q [i pasagerii din spate de
pe locurile laterale, \n zona capului, \n cazul
unui impact lateral moderat sau sever (vezi
pagina 40 pentru mai multe informa]ii
despre modul de func]ionare a airbag-urilor
laterale superioare).

Cele mai importante lucruri pe care trebuie
sq le cunoa[te]i \n ceea ce prive[te airbag-
urile sunt urmqtoarele:

• Airbag-urile nu \nlocuiesc centurile de sig-
uran]q
Ele sunt destinate pentru suplimentarea
centurilor de siguran]q

• Airbag-urile nu oferq nici o protec]ie la
impacturile din spate sau \n coliziunile
frontale sau laterale minore

• Airbag-urile implicq pericole serioase.
Pentru a \ndeplini func]ia pentru care au
fost concepute, airbag-urile se umflq cu o
for]q imensq. A[adar, de[i airbag-urile pot
ajuta la salvarea vie]ii, ele pot, de aseme-
nea, provoca rqniri minore, mai grave sau
chiar fatale, \n cazul \n care ocupan]ii nu
poartq \n mod corect dispozitivele de
re]inere sau nu au o pozi]ie corectq. 

Ce trebuie fqcut: Purta]i \ntotdeauna centura
de siguran]q \n mod corect [i sta]i \n pozi]ie
dreaptq, c`t mai departe de volan, pqstr`nd
\n acela[i timp controlul asupra autovehicul-
ului. Pasagerul din fa]q trebuie sq \[i tragq
scaunul c`t mai departe de bord. 

Continuarea acestei sec]iuni vq oferq mai
multe detalii despre cum vq pute]i cre[te
siguran]a.

Nu uita]i, \nsq, cq nici un sistem de sigu-
ran]q nu poate preveni toate rqnirile sau
decesele care pot surveni \n urma unui acci-
dent sever, chiar dacq centurile de siguran]q
sunt purtate corect iar airbag-urile se
declan[eazq. 

14

Dotqrile de siguran]q ale autovehiculului
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Introducere
Paginile urmqtoare oferq instruc]iuni despre
modul \n care se asigurq \n mod corect pro-
tec]ia [oferului, a pasagerilor adul]i [i a ado-
lescen]ilor care sunt destul de mari [i de
maturi pentru a conduce sau pentru a cqlq-
tori pe locul din fa]q. 

Vezi paginile 46-76 pentru instruc]iuni
importante despre protec]ia corectq a sugar-
ilor, a copiilor mici [i a celor mai mari care
cqlqtoresc \n autovehicul.

1. |nchide]i portierele
Dupq ce toatq lumea a intrat \n autovehicul,
asigura]i-vq cq portierele sunt \nchise.

Autovehiculul dumneavoastrq este
dotat cu un indicator care indicq
dacq portierele sau portbagajul

sunt deschise (culoarea ro[ie). 

Vezi pagina 96 pentru modul de func]ionare
a indicatorului de deschidere a u[ilor / port-
bagajului.

De asemenea, autovehiculul dumneavoastrq
este dotat cu un indicator pe afi[ajul multi-
plu, care indicq dacq o anumitq portierq sau
portbagajul nu s-a \nchis bine. 

Prima datq c`nd roti]i cheia de contact \n
pozi]ia ON (II), ve]i auzi un bip dacq acest
simbol este afi[at. 

Imaginea aratq cq toate portierele [i portba-
gajul sunt deschise. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Protejarea adul]ilor [i a adolescen]ilor

Imaginea aratq cq toate portierele [i portbagajul sunt deschise. 
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\n cazul \n care portbagajul nu este bine
\nchis, acest indicator se aprinde.

\n cazul \n care portbagajul [i una sau mai
multe portiere nu sunt bine \nchise, ve]i
vedea indicatorul corespunzqtor pentru
fiecare din acestea.

2. Reglarea scaunelor din fa]q

Regla]i scaunul [oferului c`t mai \n spate
pute]i, \n a[a fel \nc`t sq pqstra]i, \n acela[i
timp, controlul deplin asupra autovehiculului.
Ruga]i pasagerul din fa]q sq regleze
scaunul c`t mai \n spate posibil.

|n cazul \n care sta]i prea aproape de volan
sau de bord, pute]i fi rqnit grav \n urma
declan[qrii airbag-ului frontal sau prin
lovirea de volan sau de bord.

16

Protejarea adul]ilor [i a adolescen]ilor

Imaginea aratq cq toate portiera din dreapta fa]q [i cea din
st`nga spate [i portbagajul sunt deschise. 
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Pe l`ngq reglarea scaunului, pute]i regla [i
volanul \n sus sau \n jos, \n afarq [i \n interi-
or. (vezi pagina 156).

|n cazul \n care nu vq pute]i \ndepqrta
destul de mult de volan pentru cq nu mai
ajunge]i la comenzi, vq recomandqm sq
cerceta]i dacq nu cumva existq anumite
echipamente adaptive care v-ar putea ajuta. La scaunele cu reglare manualq

Dupq ce a]i reglat corect scaunul, zg`l]`i]i-l
\nainte [i \napoi pentru a vq asigura cq s-a
blocat \n pozi]ia respectivq. 

Vezi pagina 173 pentru reglarea scaunului
frontal (reglarea electricq) [i pagina 174
pentru reglarea manualq.

3. Reglarea spqtarelor

Regla]i spqtarul [oferului la o pozi]ie dreap-
tq [i confortabilq, lqs`nd un spa]iu mare
\ntre piept [i capacul de airbag din centrul
volanului.

Pasagerii care au spqtare reglabile trebuie,
de asemenea, sq le regleze \ntr-o pozi]ie
confortabilq [i dreaptq.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

17

Protejarea adul]ilor [i a adolescen]ilor

O pozi]ie prea aproape de airbag-ul
frontal poate duce la rqnire gravq sau la
deces \n cazul declan[qrii airbag-ului.
Sta]i \ntotdeauna c`t mai departe posibil
de airbag

AVERTIZARE
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\n cazul \n care \nclina]i spqtarul prea tare,
astfel \nc`t partea care trece peste umqr a
centurii de siguran]q nu mai este pe pieptul
ocupantului, capacitatea de protec]ie a cen-
turii este redusq. De asemenea, \n acest
mod, riscul alunecqrii pe sub centurq \n caz
de accident, [i, astfel, de rqnire, este mai
mare. Cu c`t spqtarul este \nclinat mai mult,
cu at`t este mai mare riscul de rqnire.

Vezi pagina 174 pentru reglarea manualq a
spqtarelor [i pagina 173 pentru reglarea
automatq a acestora.  

4. Regla]i tetierele

Regla]i tetiera [oferului astfel \nc`t partea
din spate a capului sq se sprijine de centrul
tetierei. 

Cere]i-le [i pasagerilor sq \[i regleze
tetierele corect. Persoanele mai \nalte tre-
buie sq \[i regleze tetierele \n pozi]ia cea
mai \naltq. 

Atunci c`nd pe scaunul din mijloc spate se
aflq un pasager, asigura]i-vq cq tetiera din
centru este reglatq \n pozi]ia cea mai \naltq. 

18

Protejarea adul]ilor [i a adolescen]ilor

\nclinarea prea tare a spqtarelor poate
duce la rqniri grave sau la deces \n cazul
unui accident.

Regla]i spqtarul \ntr-o pozi]ie dreaptq [i
sprijini]i-vq de acesta.

AVERTIZARE

Tetierele care nu sunt reglate corect au o
eficacitate mai micq, iar dumneavoastrq
pute]i fi grav rqnit \n cazul unui accident. 

Asigura]i-vq cq tetierele sunt la locul lor [i
\n pozi]ie corectq, \nainte de a porni la
drum. 

AVERTIZARE
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Tetierele reglate corect \i vor proteja pe ocu-
pan]ii autovehiculului de traumatisme cervi-
cale [i alte rqniri, \n cazul unui accident.

Vezi pagina 176 pentru reglarea tetierelor [i
modul de func]ionare a tetierelor active de la
[ofer [i pasagerul din fa]q. 

5. Prinde]i [i regla]i centurile de siguran]q
Introduce]i plqcu]a de prindere \n lqca[ul de
prindere, apoi trage]i de centurq pentru a vq
asigura cq este bine prinsq. Asigura]i-vq cq
centura nu este rqsucitq, deoarece o cen-
turq rqsucitq poate duce la rqniri grave \n
cazul unui accident.

Trece]i partea inferioarq a centurii c`t mai
jos cu putin]q peste [olduri, apoi trage]i de
partea superioarq a centurii pentru ca
partea inferioarq sq se str`ngq. Acest lucru
va permite oaselor puternice din zona pel-
vianq sq preia din for]a unui eventual acci-
dent, reduc`nd riscul de rqniri interne.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Protejarea adul]ilor [i a adolescen]ilor
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Dacq este necesar, trage]i din nou de cen-
turq pentru a elimina orice joc al centurii, iar
apoi asigura]i-vq cq centura vq trece pe
mijlocul pieptului [i peste umqr. 

Acest lucru transmite for]ele unui eventual
accident la oasele cele mai puternice din
partea superioarq a corpului.

|n cazul \n care centura de siguran]q vq
atinge g`tul sau vq trece peste g`t, sau
dacq trece peste bra] \n loc de umqr, trebuie
sq regla]i \nql]imea de ancorare a centurii.

Locurile din fa]q sunt prevqzute cu inele
reglabile de ancorare a centurii de
siguran]q. Pentru a regla \nql]imea unui inel
de ancorare, apqsa]i [i ]ine]i apqsat butonul
de eliberare [i regla]i inelul \n sus sau \n
jos, dupq cum este nevoie (are patru pozi]ii). 

Nu trece]i niciodatq partea de centurq care
trebuie sq treacq peste umqr, pe sub bra]
sau pe la spate. |n caz contrar, acest lucru
ar putea duce la rqniri foarte grave \n cazul
unui accident.

|n cazul \n care centura de siguran]q nu
func]ioneazq corespunzqtor, persoana care
o folose[te nu este bine protejatq \n caz de
accident. 

|n cazul unei centuri nefunc]ionale, pe locul
respectiv nu trebuie sq cqlqtoreascq nimeni.
Folosirea unei centuri care nu func]ioneazq
corect poate cauza rqnirea gravq sau dece-
sul. Consulta]i reprezentan]a pentru verifi-
carea centurii c`t mai repede. 

Vezi pagina 24 pentru informa]ii suplimenta-
re despre centurile de siguran]q [i modul \n
care acestea trebuie \ntre]inute. 
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Fixarea incorectq a centurilor de sigu-
ran]q poate produce rqniri grave sau
decesul, \n cazul unui accident.

Asigura]i-vq cq toate centurile de sigu-
ran]q sunt fixate \n mod corect, \nainte de
a porni la drum.

AVERTIZARE

BUTON DE ELIBERARE
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6. Sta]i \ntr-o pozi]ie corectq
Dupq ce to]i ocupan]ii autovehiculului [i-au
reglat scaunele [i tetierele [i [i-au pus cen-
turile, este foarte important ca ace[tia sq
pqstreze o pozi]ie dreaptq, sprijinindu-se de
spqtar, cu picioarele pe podea, p`nq ce
autovehiculul este parcat iar motorul este
oprit. 

Pozi]ia incorectq poate cre[te riscul de
rqnire \n cazul unui accident. De exemplu,
dacq un ocupant se relaxeazq, se \ntinde,
se \ntoarce \nspre lateral, se apleacq \nainte
sau spre lateral,  sau ridicq unul sau ambele
picioare, riscul de rqnire \n cazul unui acci-
dent este mqrit.

De asemenea, \n cazul \n care ocupantul
locului din fa]q nu pqstreazq o pozi]ie corec-
tq, el poate fi rqnit grav sau chiar fatal \ntr-
un eventual accident, put`ndu-se lovi de
pqr]i din interiorul autovehiculului, sau
put`nd fi lovit de airbag-ul frontal, \n cazul \n
care acesta se declan[eazq.

|n cazul \n care pasagerul din fa]q se
apleacq spre lateral iar capul squ stq pe
traiectoria de declan[are a airbag-ului later-
al, \n cazul \n care airbag-ul lateral se
declan[eazq, acesta \l poate lovi pe
pasager cu o for]q suficient de mare pentru
a-l rqni grav.
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Pozi]ia incorectq poate cre[te riscul de
rqnire sau de deces \n cazul unui acci-
dent.
Sta]i \ntotdeauna \ntr-o pozi]ie dreaptq,
sprijinindu-vq de spqtar, cu picioarele pe
podea.

AVERTIZARE
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Sfaturi pentru femeile \nsqrcinate

|n cazul \n care sunte]i \nsqrcinatq, cel mai
bun mod de a vq proteja pe dumneavoastrq
[i pe copilul dumneavoastrq atunci c`nd
conduce]i sau cqlqtori]i \ntr-un autovehicul
este de a purta centura de siguran]q, pe
care trebuie sq o trece]i c`t mai jos de
[olduri cu putin]q.

Dacq sunte]i la volan, nu uita]i sq sta]i \ntr-o
pozi]ie dreaptq [i sq regla]i scaunul c`t mai
\n spate posibil, \n a[a fel \nc`t sq pqstra]i
\n acela[i timp [i controlul deplin asupra
autovehiculului. |n cazul \n care sunte]i ocu-
pantq a scaunului din fa]q, regla]i scaunul
c`t mai \n spate posibil. 

Acest lucru va reduce riscul de rqnire at`t
pentru dumneavoastrq c`t [i pentru fqt, \n
cazul unui eventual accident sau al
declan[qrii unui airbag frontal.  

De fiecare datq c`nd vq prezenta]i la medic,
\ntreba]i-l pe acesta dacq pute]i conduce.

Precau]ii suplimentare de siguran]q
• O centurq de siguran]q nu trebuie folositq

simultan de douq persoane. |n caz con-
trar, acestea ar putea fi foarte grav rqnite
\n cazul unui accident 

• Nu pune]i nici un accesoriu pe centurile
de siguran]q. Dispozitivele concepute
pentru a mqri confortul ocupantului sau
pentru a repozi]iona partea de peste umqr
a centurii pot reduce capacitatea de pro-
tec]ie a centurii de siguran]q [i pot cre[te
riscul de rqnire gravq \n cazul unui acci-
dent.

• Nu permite]i pasagerilor sq cqlqtoreascq
pe un scaun din spate dacq acesta este
pliat. |n caz contrar, ace[tia pot fi rqni]i
foarte grav, \n caz de accident.
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• Nu pune]i obiecte grele sau ascu]ite \ntre
dumneavoastrq [i airbag-ul frontal.
Transportarea de obiecte grele sau
ascu]ite \n poalq sau [ofatul \n timp ce
fuma]i pipq sau \n timp ce ave]i un alt
obiect ascu]it \n gurq, poate duce la rqni
grave \n cazul declan[qrii airbag-ului
frontal.

• }ine]i m`inile [i bra]ele c`t mai departe
de capacele de airbag. Dacq m`inile sau
bra]ele sunt aproape de capacul de
airbag, vq pute]i rqni \n cazul declan[qrii
airbag-ului.

• Nu  lipi]i [i nu pune]i obiecte pe capacele
airbag-urilor frontale. Obiectele care sunt
puse pe capacele marcate cu „SRS
AIRBAG” pot \mpiedica func]ionarea
corectq a airbag-urilor sau pot fi aruncate
\n interiorul vehiculului rqnind pe cineva,
\n cazul declan[qrii airbag-ului

• Nu pune]i obiecte grele pe sau l`ngq
portiere. |n cazul \n care un airbag lateral
sau un airbag lateral superior se
declan[eazq, un suport de pahare sau un
alt obiect dur fixat pe sau l`ngq portierq ar
putea fi aruncat \n interiorul autovehiculu-
lui, rqnind pe cineva.

• Nu pune]i umera[e de haine sau obiecte
dure pe un c`rlig de haine. Acest lucru ar
cauza rqniri grave \n cazul declan[qrii
airbag-urilor laterale superioare. 

• \n cazul \n care nu se folose[te sistem de
re]inere pentru copil cu fa]a spre spqtar
pe scaunul din fa]q al pasagerului, asigu-
ra]i-vq cq sistemul airbag-ului frontal al
pasagerului este pornit (vezi pagina 35).
Pentru a verifica dacq sistemul este por-
nit, roti]i butonul \n contact \n pozi]ia ON
(II). Verifica]i dacq indicatorul de oprire a
airbag-ului frontal al pasagerului se
aprinde c`teva secunde [i apoi se stinge. 
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Componentele sistemului centurilor 
de siguran]q
Sistemul centurilor de siguran]q include cen-
turi pentru bazin/umqr pentru toate cele
cinci locuri. Centurile de siguran]q de la
locurile din fa]q sunt prevqzute, de aseme-
nea, cu dispozitive automate de tensionare
a centurii.
Autovehiculele cu sistem de fr`nare pentru
prevenirea coliziunilor (CMBS) sunt, de
asemenea, dotate cu dispozitive e-preten-
sionatoare ale centurilor de siguran]q.

Sistemul centurilor de siguran]q
include un indicator pe panoul de
bord [i un semnal sonor care sq

vq aminteascq dumneavoastrq [i pasager-
ilor dumneavoastrq sq vq prinde]i centurile
de siguran]q. 

Acest sistem monitorizeazq centurile de sig-
uran]q de la toate locurile din autovehicul.

|n cazul \n care rqsuci]i butonul de contact
la pozi]ia ON (II) \nainte de a vq prinde cen-
tura de siguran]q, semnalul sonor va suna
iar indicatorul va clipi. |n cazul \n care cen-
tura de siguran]q nu este prinsq \nainte de
oprirea semnalului sonor, indicatorul se va
opri din clipit dar va rqm`ne aprins. 

Ve]i vedea, de asemenea, simbolul “ ” sau
mesajul „FASTEN SEAT BELT” (Prinde]i
centura de siguran]q) cu un simbol pe
afi[ajul multiplu timp de c`teva secunde,
pentru a vq aminti dumneavoastrq [i
pasagerilor dumneavoastrq sq vq prinde]i
centurile de siguran]q. 

|n cazul \n care pasagerul de pe locul din
fa]q nu \[i prinde centura, indicatorul se va
aprinde timp de aproximativ 6 secunde dupq
ce butonul de contact este rqsucit la pozi]ia
ON (II).

|n cazul \n care fie [oferul, fie pasagerul din
fa]q nu \[i prind centura de siguran]q \n tim-
pul mersului, semnalul sonor va suna iar
indicatorul va clipi din nou, la intervale regu-
late. 

|n cazul \n care pe locul din fa]q nu este nici
un pasager, sau dacq pe locul din fa]q cqlq-
tore[te un copil sau un adult mic de staturq,
indicatorul nu se va aprinde iar semnalul
sonor nu va suna. 

Pe l`ngq indicatorul de pe panoul de bord
care vq aminte[te sq vq prinde]i centura de
siguran]q, afi[ajul din acel moment se \ntre-
rupe iar afi[ajul multiplu aratq simbolul “ ”
sau acest simbol cu mesajul „FASTEN
SEAT BELT” (Prinde]i centura de siguran]q),
\n cazul \n care nu vq prinde]i centura de
siguran]q \n timpul mersului. Acest simbol /
mesaj rqm`ne afi[at \n cazul \n care \l igno-
ra]i [i nu purta]i centura de siguran]q c`t
timp autovehiculul se aflq \n mi[care. 
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De asemenea, afi[ajul multiplu \ntrerupe
afi[ajul din acel moment [i aratq simbolul
“ ” sau acest simbol cu mesajul „FASTEN
SEAT BELT” (Prinde]i centura de siguran]q),
\n cazul \n care pasagerul din fa]q nu \[i
prinde centura de siguran]q \n timpul mersu-
lui. Acest simbol / mesaj rqm`ne afi[at \n
cazul \n care pasagerul \l ignorq [i nu
poartq centura de siguran]q c`t timp autove-
hiculul se aflq \n mi[care. 

Sistemul de monitorizare a folosirii centurii
de siguran]q de la locul din fa]q utilizeazq
senzorul de detectare a ocupantului de pe
scaunul pasagerului din fa]q. Este posibil ca
sistemul sq nu func]ioneze corespunzqtor \n
urmqtoarele situa]ii:

• A]i pus obiecte grele pe locul din fa]q

• A]i pus o pernq pe locul din fa]q

• Pasagerul din fa]q nu este a[ezat corect

Verifica]i autovehiculul la reprezentan]q \n
cazul \n care indicatorul se aprinde sau
semnalul sonor sunq fqrq a fi nici un
pasager sau obiect pe scaunul din fa]q.

Monitorul care aratq folosirea centurilor la
locurile din spate

Sistemul centurilor de siguran]q monitor-
izeazq, de asemenea, folosirea centurilor de
siguran]q la toate cele trei locuri din spate,
\n func]ie de fiecare plqcu]q de prindere a
centurilor de la locurile din spate. 

C`nd roti]i butonul de contact \n pozi]ia ON
(II), afi[ajul multiplu aratq folosirea centurilor
la locurile din spate prin apqsarea repetatq
a butonului INFO (�/�).

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Afi[ajul curent va fi \ntrerupt iar monitorul
pentru folosirea centurilor de la locurile din
spate va fi afi[at pe afi[ajul multiplu, dacq
portiera din spate este deschisq [i \nchisq
sau dacq un pasager din spate \[i prinde
centura de siguran]q. 

Acest monitor se stinge dupq aproximativ 30
de secunde. De asemenea, pute]i schimba
afi[ajul prin apqsarea butonului INFO
(�/�) de pe volan. 

Sistemul centurilor de siguran]q detecteazq
folosirea centurilor de siguran]q \n func]ie de
plqcu]a de prindere de la acestea. Sistemul
vq aratq c`te centuri sunt folosite la locurile
din spate [i vq aminte[te dumneavoastrq [i
pasagerilor dumneavoastrq sq vq prinde]i
centurile. |n func]ie de centurile folosite la
locurile din spate, ve]i vedea indicatorul
(indicatoarele) conturate pe afi[ajul multiplu. 

|n timp ce conduce]i, pute]i, de asemenea,
sq confirma]i folosirea centurilor de sigu-
ran]q la locurile din spate. Apqsa]i [i elib-
era]i butonul INFO (�/�) repetat pentru a
modifica afi[ajul. 
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Sunt folosite centurile de siguran]q de la locurile din
dreapta [i din centru.
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|n cazul \n care sistemul nu poate detecta
folosirea centurilor de siguran]q, ve]i vedea
trei liniu]e. Roti]i butonul de contact \n
pozi]ia LOCK (0) pentru a reseta sistemul.
|n aceastq situa]ie, indicatorul SRS se
aprinde, de asemenea. Duce]i autovehiculul
la reprezentan]q pentru verificare (vezi pagi-
na 41). 

Centura pentru bazin/umqr

Centura peste bazin [i umqr trece peste
umqr, piept [i [olduri. 

Pentru a prinde centura, introduce]i placa de
prindere \n lqca[, apoi trage]i de centurq
pentru a vq asigura cq este prinsq (vezi
pagina 19 pentru fixarea corectq a centurii). 

Pentru a debloca centura, apqsa]i pe
butonul ro[u marcat PRESS (apasq) de pe
lqca[. Trece]i centura peste corpul dum-
neavoastrq, astfel \nc`t aceasta sq fie
retractatq complet. Dupq ce ie[i]i din
autovehicul, asigura]i-vq cq centura nu
at`rnq [i nu va fi prinsq la \nchiderea u[ii.

Toate centurile sunt prevqzute cu un dispoz-
itiv de retractare cu blocare pentru urgen]e.
|n condi]ii normale de mers, dispozitivul de
retractare vq permite sq vq mi[ca]i liber \n
locul pe care \l ocupa]i, men]in`nd \n acela[i
timp o anumitq tensiune la centurq. |n cazul
unei coliziuni sau a unei opriri bru[te, dis-
pozitivul de retractare blocheazq automat
centura pentru a ajuta la ]inerea fixq a cor-
pului dumneavoastrq. 
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A CENTURII

PLACA DE
PRINDERE
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Dispozitivele automate de tensionare

Pentru o protec]ie sporitq, centurile de la
locurile din fa]q sunt prevqzute cu dispozi-
tive automate de tensionare. Atunci c`nd
sunt activate, acestea str`ng imediat cen-
turile, pentru a-l ]ine str`ns pe [ofer [i pe
pasagerul din fa]q.

Dispozitivele de tensionare sunt concepute
pentru a se activa \n orice coliziune destul
de gravq pentru a cauza declan[area
airbag-urilor frontale.

|n cazul \n care un airbag lateral sau lateral
superior se declan[eazq \n timpul unui
impact lateral, dispozitivul de tensionare de
pe partea respectivq a autovehiculului se va
declan[a de asemenea.

Dispozitivele de tensionare pot fi de aseme-
nea activate \n timpul unei coliziuni \n care
airbag-urile frontale nu se declan[eazq. |n
acest caz, airbag-urile nu sunt necesare,
\nsq str`ngerea suplimentarq a centurii
poate fi utilq. 

La activarea dispozitivelor de tensionare,
centurile de siguran]q vor rqm`ne str`nse
p`nq la desprinderea lor. 

|n cazul \n care nu sta nimeni pe locul din
fa]q al pasagerului iar centura de siguran]q
nu este prinsq, dispozitivul automat de ten-
sionare de la locul din fa]q al pasagerului nu
va fi activat. 

Indicatorul SRS se va aprinde \n
cazul \n care existq o problemq
la dispozitivele automate de ten-

sionare a centurilor de siguran]q (vezi pagi-
na 41). 
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DISPOZITIV DE
TENSIONARE A
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DISPOZITIV DE TENSIONARE PESTE BAZIN
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Dispozitivele e-pretensionare ale centurii de
siguran]q

La autovehiculele cu sistem de fr`nare pen-
tru prevenirea coliziunilor (CMBS)
Pentru mai multq siguran]q, centurile de sig-
uran]q de la locurile din fa]q sunt echipate
cu dispozitive e-pretensionare care
func]ioneazq \n combina]ie cu sistemul de
fr`nare pentru prevenirea coliziunilor
(CMBS), pentru a maximiza capacitatea de
re]inere a centurilor. Pentru mai multe infor-
ma]ii despre CMBS, vezi pagina 453.

De asemenea, dispozitivele e-pretensionare
func]ioneazq \n combina]ie cu func]ia de
asisten]q a pedalei de fr`nq (vezi pagina
450).

|n cazul \n care autovehiculul se apropie
prea mult de un autovehicul din fa]q, dispoz-
itivul e-pretensionare al [oferului str`nge
u[or centura, pentru a-l alerta pe [ofer cu
privire la distan]a prea micq dintre autove-
hicule. |n cazul \n care se detecteazq posi-
bilitatea unei coliziuni cu autovehiculul din
fa]q, dispozitivele e-pretensionare de la
ambele locuri din fa]q retracteazq centurile
cu o for]q destul de mare pentru a vq ]ine
str`ns at`t pe dumneavoastrq c`t [i pe
pasagerul de pe locul din fa]q. Dupq acti-
vare, dispozitivele e-pretensionare
elibereazq centurile retractate.

Pentru a profita la maxim de dispozitivele de
e-pretensionare, dumneavoastrq [i
pasagerul de pe locul din fa]q trebuie sq fi]i
a[eza]i \n pozi]ie normalq pe locurile dum-
neavoastrq [i sq purta]i centurile \n mod
corect (vezi pagina 21).

Dispozitivele e-pretensionare nu se
activeazq \n cazul \n care centurile nu sunt
purtate sau dacq indicatorul de oprire a
asisten]ei pentru stabilitatea autovehiculului
(VSA) este aprins pe tabloul de bord.

|n timp ce sistemul airbag-ului frontal al
pasagerului este oprit, dispozitivul e-preten-
stioner aferent acestuia nu se activeazq. 

|n cazul \n care dispozitivele automate de
tensionare a centurilor de siguran]q sunt
activate \n urma unei coliziuni, ambele cen-
turi de siguran]q de la locurile din fa]q [i
componentele aferente trebuie \nlocuite
(vezi pagina 30). |n cazul \n care numai dis-
pozitivele e-pretensionare sunt activate, nu
este nevoie de \nlocuirea nici unei compo-
nente. 
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\ntre]inerea centurilor de siguran]q
Pentru siguran]q, trebuie sq verifica]i starea
centurilor de siguran]q regulat.

Derula]i complet fiecare centurq [i verifica]i
sq nu existe tqieturi, arsuri sau uzurq.
Verifica]i dacq dispozitivul de prindere
func]ioneazq u[or [i dacq centura se
ruleazq fqrq probleme. |n cazul \n care o
centurq nu se ruleazq u[or, \ncerca]i sq o
curq]a]i (vezi pagina 569). O centurq care
nu se aflq \n stare bunq sau care nu
func]ioneazq corect nu oferq protec]ia adec-
vatq [i trebuie \nlocuitq c`t mai repede.

AVERTIZARE: utilizatorul nu trebuie sq
modifice sau sq adauge nimic ce ar putea
\mpiedica func]ionarea dispozitivelor de
reglare a centurii pentru eliminarea oricqrui
joc sau care ar putea \mpiedica ajustarea
str`nsq a centurii astfel \nc`t orice joc al
centurii sq fie eliminat.

|n cazul purtqrii unei centuri \n timpul unui
accident, aceasta trebuie \nlocuitq la
reprezentan]q. Este posibil ca o centurq pur-
tatq \ntr-un accident sq nu ofere acela[i
nivel de protec]ie \n eventualitatea unui alt
accident. 

La reprezentan]q trebuie, de asemenea, sq
vi se verifice inelele de ancorare pentru a
vedea dacq nu existq avarii, iar \n cazul \n
care existq, pentru a le \nlocui. |n cazul
activqrii dispozitivelor automate de tension-
are a centurii de siguran]q \n urma unui
accident, acestea trebuie \nlocuite. 

AVERTIZARE: este esen]ial sq \nlocui]i
\ntregul dispozitiv dupq ce a fost purtat \n
timpul unui impact sever, chiar dacq aparent
dispozitivul nu a fost avariat.

AVERTIZARE: ave]i grijq sq nu pqta]i ]esq-
tura cu lacuri, uleiuri [i substan]e chimice [i,
in special cu acid de baterie. Curq]area se
poate efectua folosind sqpun cu
concentra]ie micq [i apq. Centura trebuie
\nlocuitq \n cazul \n care ]esqtura este dete-
rioratq, contaminatq sau avariatq.
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Punctele de prindere
La \nlocuirea centurilor de siguran]q, asigu-
ra]i-vq cq folosi]i punctele de prindere indi-
cate \n figurq.

(Locul din fa]q)

(Locul din spate)

Bancheta din spate este prevqzutq cu trei
centuri peste bazin/umqr.
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Centurile care nu sunt verificate sau bine
\ntre]inute pot cauza rqniri grave sau
decesul, \n cazul \n care nu func]ioneazq
corect atunci c`nd este nevoie.

Verifica]i \n mod regulat centurile de sigu-
ran]q [i rezolva]i orice problemq legatq
de acestea c`t mai repede.

AVERTIZARE
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Componentele sistemului airbag
Sistemul airbag cuprinde urmqtoarele:

• Douq airbag-uri frontale SRS (sistem de
re]inere suplimentar). Airbag-ul [oferului
este amplasat \n centrul volanului; airbag-
ul pasagerului din fa]q este amplasat \n
bord. Ambele sunt marcate „SRS
AIRBAG” (vezi pagina 78).

• Comanda de pornire [i orpire a airbag-ului
frontal al pasagerului este dispus pe
tabloul lateral de pe partea dinspre
pasager a panoului de bord (vezi pagina
36).

• Douq airbag-uri laterale, unul pentru [ofer
iar unul pentru pasagerul din fa]q. Aceste
airbag-uri sunt amplasate \n marginile din
afarq ale spqtarelor. Ambele sunt marcate
„ SIDE AIRBAG” (vezi pagina 79).

• Douq airbag-uri laterale superioare, unul
pentru fiecare parte a autovehiculului.
Airbag-urile sunt amplasate \n plafon,
deasupra geamurilor laterale. Montan]ii
din fa]q [i din spate de pe ambele pqr]i
ale autovehiculului sunt marca]i „SIDE
CURTAIN AIRBAG” (airbag lateral superi-
or) (vezi pagina 40).

• Dispozitive automate de tensionare a cen-
turilor de siguran]q din fa]q (vezi pagina
28)

La autovehiculele cu CMBS
• Dispozitive e-pretensionare ale centurilor

de siguran]q din fa]q (bezi pagina 29)

• Senzori care pot detecta un impact mod-
erat sau sever, frontal sau lateral

• Senzori care pot detecta dacq centura de
siguran]q a [oferului [i cea a pasagerului
din fa]q sunt prinse sau desprinse (vezi
pagina 24). 

• Un sistem electronic sofisticat, care moni-
torizeazq [i \nregistreazq permanent infor-
ma]iile despre senzori, unitatea de control,
dispozitivele de activare a airbag-urilor,
dispozitivele de tensionare a centurilor de
siguran]q [i folosirea centurilor de cqtre
[ofer [i pasagerul din fa]q, atunci c`nd
butonul de contact este \n pozi]ia ON (II).

• Un indicator pe tabloul de bord care vq
alerteazq \n cazul unei eventuale prob-
leme cu airbag-urile, senzorii sau dispozi-
tivele de tensionare a centurilor (vezi pag-
ina 41). 

La autovehiculele cu CMBS
Acest indicator vq aratq, de asemenea,
dacq existq o problemq la dispozitivele e-
pretensionare ale centurilor de siguran]q. 
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• Un indicator pe tabloul de bord care vq
avertizeazq cq airbag-ul frontal al
pasagerului a fost dezactivat.

• Energie suplimentarq \n caz de urgen]q,
pentru situa]iile \n care sistemul electric al
autovehiculului este deconectat \n urma
unui accident. 

Modul de func]ionare a airbag-urilor frontale

|n cazul \n care se \nt`mplq sq intra]i \ntr-o
coliziune frontalq moderatq sau severq, sen-
zorii vor detecta decelera]ia rapidq a
autovehiculului.

|n cazul \n care rata de decelera]ie este
destul de mare, unitatea de control va umfla
automat airbag-urile [oferului [i ale
pasagerului din fa]q [i va activa dispozitivele
automate de tensionare a centurilor de sigu-
ran]q.

|n timpul unui accident frontal, centura dum-
neavoastrq de siguran]q se str`nge pe
partea inferioarq a corpului [i pe trunchi ast-
fel \nc`t sq nu fi]i aruncat de la locul dum-
neavoastrq,  iar aribagul frontal vq oferq
protec]ie \n zona capului [i a pieptului. 

Cu toate cq, \n mod normal, ambele airbag-
uri se umflq unul dupq celalalt, la numai o
frac]iune de secundq diferen]q, este posibil
ca numai unul dintre airbag-uri sq se umfle. 

Acest lucru se poate \nt`mpla \n cazul \n
care severitatea coliziunii este \n marja sau
la pragul de declan[are a airbag-urilor. |n
astfel de cazuri, centura de siguran]q va
oferi destulq protec]ie, iar protec]ia supli-
mentarq pe care ar aduce-o un airbag ar fi
minimq.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Dupq umflare, airbag-urile frontale se
dezumflq imediat pentru a nu afecta vizibili-
tatea [oferului sau capacitatea de a roti
volanul sau de a se folosi de alte comenzi. 

Timpul total de umflare [i dezumflare este
de o zecime de secundq, at`t de rapid \nc`t
majoritatea ocupan]ilor nu \[i dau seama cq
airbag-urile s-au declan[at dec`t dupq ce le
vqd at`rn`nd. 

Dupq un accident, este posibil sq vede]i
ceva ce pare a fi fum. De fapt, este vorba
despre pudra de pe suprafa]a airbag-ului.
Cu toate cq aceastq pudrq nu este pericu-
loasq, persoanele cu probleme respiratorii
pot avea un oarecare disconfort temporar.
|n cazul \n care se \nt`mplq acest lucru,
ie[i]i din autovehicul imediat ce acest lucru
nu mai constituie un pericol. 

Sistemul de oprire a airbag-ului frontal al
pasagerului
Cu toate cq Honda nu recomandq trans-
portarea bebelu[ilor pe locul din fa]q, \n
cazul \n care nu se poate evita montarea
unui sistem de re]inere pentru copil cu fa]a
\nspre spqtar pe scaunul pasagerului din
fa]q, trebuie sq opri]i manual sistemul
airbag-ului frontal al pasagerului, cu ajutorul
cheii de contact. Acest lucru va ajuta la pro-
tec]ia copilului aflat \n sistemul de protec]ie
cu fa]a spre spqtar de un eventual impact
creat de declan[area airbag-ului frontal (vezi
pagina 35). 
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Nu uita]i sq porni]i din nou sistemul dupq ce
scoate]i sistemul de re]inere a copilului cu
fa]a \nspre spqtar, dupq folosire. 

Sistemul de oprire a airbagului frontal al
pasagerului
Cu toate cq Honda nu recomandq trans-
portarea bebelu[ilor pe locul din fa]q, \n
cazul \n care nu se poate evita montarea
unui sistem de re]inere pentru copil cu fa]a
\nspre spqtar pe scaunul pasagerului din
fa]q, trebuie sq opri]i manual sistemul
airbag-ului frontal al pasagerului cu ajutorul
cheii de contact. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Sistemul airbag-ului frontal al pasagerului
trebuie oprit \n cazul \n care nu se poate
evita montarea unui sistem de re]inere
pentru copil cu fa]a spre spqtar pe
scaunul din fa]q. \n cazul \n care airbag-ul
frontal se declan[eazq, acesta poate lovi
sistemul de prindere a copilului cu o for]q
suficient de mare \nc`t sq producq
moartea sau rqnirea foarte gravq a
copilului.

AVERTIZARE

Asigura]i-vq cq indicatorul de oprire a
airbag-ului frontal al pasagerului se
stinge, indic`nd activarea sistemului,
atunci c`nd nu se folose[te sistemul de
prindere a copilului cu fa]a spre spqtar pe
locul din fa]q. Dezactivarea sistemului de
airbag frontal al pasagerului poate pro-
duce rqnirea gravq sau decesul \n cazul
unui accident. 

AVERTIZARE
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Componentele sistemului de oprire a airbag-
ului frontal al pasagerului

Sistemul de oprire a airbagului frontal al
pasagerului include:

• Comanda de pornire / oprire a airbag-ului
frontal al pasagerului care este dispusq
pe panoul lateral din partea dinspre
pasager a tabloului de bord. 

• Indicatorul de oprire a airbag-ului frontal al
pasagerului este dispus l`ngq centrul
tabloului de bord. Acest indicator vq
aminte[te dacq sistemul airbag-ului frontal
al pasagerului este oprit. 

• Indicatorul SRS se aprinde \n cazul \n
care existq o defec]iune la airbag-ul
frontal al pasagerului. Defec]iunea este
indicatq, de asemenea, pe afi[ajul multi-
func]ional. 

Modul de dezactivare a sistemului airbag-
ului frontal al pasagerului
Pentru a dezactiva sistemul de airbag
frontal al pasagerului:

1. Activa]i fr`na de parcare. 

2. Roti]i contactul de pornire \n pozi]ia
LOCK (0) [i scoate]i cheia

3. Deschide]i portiera din fa]q a pasageru-
lui. 
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4. Introduce]i cheia \n butonul de pornire /
oprire a airbag-ului frontal al pasagerului
de pe tabloul lateral al tabloului de bord.
|n timp ce \mpinge]i cheia \n buton, roti]i-o
din pozi]ia ON \n pozi]ia OFF, \n sens
invers acelor de ceasornic, apoi scoate]i
cheia. C`nd cheia este scoasq din
comandq, sistemul de airbag frontal al
pasagerului este dezactivat. 

OFF (oprit) – \n cazul \n care comanda se
aflq \n aceastq pozi]ie, \nseamnq cq sis-
temul de airbag frontal al pasagerului este
dezactivat. |n aceastq situa]ie, dacq roti]i
contactul de pornire \n pozi]ia ON (II), indi-
catorul de oprire a airbag-ului frontal al
pasagerului trebuie sq rqm`nq pornit. Cu
toate acestea, este posibil ca indicatorul sq
se aprindq c`teva secunde, apoi sq se
stingq [i apoi sq se aprindq din nou. Dupq
aceasta, ar trebui sq rqm`nq aprins. 

ON (pornit) – \n cazul \n care comanda se
aflq \n aceastq pozi]ie, \nseamnq cq sis-
temul de airbag frontal al pasagerului este
activat. Dacq roti]i contactul de pornire \n
pozi]ia ON (II), indicatorul de oprire a
airbag-ului frontal al pasagerului trebuie sq
se aprindq timp de c`teva secunde, apoi sq
se stingq. 

5. Scoate]i cheia de contact din comandq
\nainte de a \nchide portiera. 

6. Verifica]i dacq indicatorul de oprire a
airbag-ului frontal al pasagerului de l`ngq
centrul tabloului de bord rqm`ne aprins
dacq roti]i contactul de pornire \n pozi]ia
ON (II). Sau, verifica]i dacq indicatorul de
oprire a airbag-ului frontal al pasagerului
se aprinde [i apoi se stinge \ntr-un timp
scurt, apoi se aprinde din nou [i rqm`ne
aprins c`nd roti]i butonul de contact \n
pozi]ia ON (II). 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Modul de activare a sistemului de airbag
frontal al pasagerului
Pentru a activa sistemul de airbag frontal al
pasagerului:

1. Activa]i fr`na de parcare

2. Roti]i cheia de contact \n pozi]ia LOCK
(0) [i scoate]i cheia. 

3. Deschide]i portiera pasagerului din fa]q. 

4. Introduce]i cheia \n comanda de pornire
/ oprire a airbag-ului frontal al pasagerului
de pe tabloul lateral al tabloului de bord.
|n timp ce \mpinge]i cheia \n comandq,
roti]i-o din pozi]ia OFF \n pozi]ia ON, apoi
scoate]i cheia. C`nd cheia este scoasq
din comandq, sistemul de airbag frontal al
pasagerului este dezactivat. 

5. Scoate]i cheia de contact din comandq
\nainte de a \nchide portiera. 

6. Verifica]i dacq indicatorul de oprire a
airbag-ului frontal al pasagerului de l`ngq
centrul tabloului de bord rqm`ne se
aprinde scurt [i apoi se stinge dacq roti]i
cheia de contact \n pozi]ia ON (II). 
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Mqsuri de precau]ie pentru dezactivarea sis-
temului de airbag frontal al pasagerului:
• Nu folosi]i alte chei \n afara cheii de con-

tact a autovehiculului dumneavoastrq pen-
tru a schimba setarea sistemului airbag-
ului frontal de la ON (pornit) la OFF
(oprit). |n cazul \n care folosi]i o altq cheie
dec`t cheia de contact, comanda de
pornire / oprire a airbag-ului pasagerului
poate fi avariat sau sistemul de airbag
frontal al pasagerului poate sq nu mai
func]ioneze corect. De asemenea, dacq
folosi]i o altq cheie, este posibil sq nu
pute]i schimba setarea sistemului de
airbag frontal al pasagerului \napoi la ON
(pornit) sau OFF (oprit). 

• Nu \nchide]i portiera [i nu pune]i greutq]i
excesive pe cheia de contact c`t timp
aceasta este \n comanda de pornire /
oprire a airbag-ului frontal. Comanda sau
cheia de contact pot fi avariate. 

• Este responsabilitatea dumneavoastrq sq
schimba]i setarea sistemului de airbag
frontal al pasagerului \n pozi]ia OFF (oprit)
atunci c`nd pune]i un sistem de re]inere
pentru copil cu fa]a spre spqtar pe locul
pasagerului din fa]q. 
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Sistemul airbag-ului frontal al pasagerului
trebuie oprit \n cazul \n care nu se poate
evita montarea unui sistem de re]inere
pentru copil cu fa]a spre spqtar pe
scaunul din fa]q. \n cazul \n care airbag-ul
frontal se declan[eazq, acesta poate lovi
sistemul de prindere a copilului cu o for]q
suficient de mare \nc`t sq producq
moartea sau rqnirea foarte gravq a
copilului.

AVERTIZARE

Asigura]i-vq cq indicatorul de oprire a
airbag-ului frontal al pasagerului se
stinge, indic`nd activarea sistemului atun-
ci c`nd nu se folose[te sistemul de
prindere a copilului cu fa]a spre spqtar pe
locul din fa]q al pasagerului. Dezactivarea
sistemului de airbag frontal al pasagerului
poate produce rqnirea gravq sau decesul
\n cazul unui accident.

AVERTIZARE
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Modul de func]ionare a airbag-urilor laterale

|n cazul unui impact lateral moderat sau
grav, senzorii vor detecta accelera]ia rapidq
[i vor alerta unitatea de control care va acti-
va instantaneu airbag-ul lateral al [oferului
sau al pasagerului. 

|n cazul unui impact lateral, numai un singur
airbag se va declan[a. |n cazul \n care
impactul se produce pe partea pasagerului,
airbag-ul lateral al pasagerului se va
declan[a chiar dacq nu este nici un pasager
pe locul respectiv.

Pentru a primi cea mai bunq protec]ie de la
airbag-urile laterale, [oferul [i pasagerul de
pe locul din fa]q trebuie sq poarte centura
de siguran]q [i sq aibq o pozi]ie dreaptq,
st`nd sprijini]i de spqtar. 

|n cazul \n care pasagerul de pe locul din
fa]q se apleacq \n lateral iar capul squ
ajunge pe traiectoria de declan[are a
airbag-ului lateral, acesta poate fi grav rqnit
\n cazul declan[qrii airbag-ului. Airbag-ul
poate lovi un copil cu o for]q suficient de
mare c`t sq \l omoare sau sq \l rqneascq
foarte grav. Pentru mai multe informa]ii
referitoare la pericolele pe care le presupun
airbag-urile laterale, consulta]i paginile 49 [i
72. 

Modul de func]ionare a airbag-urilor 
laterale superioare

|n cazul unui impact lateral moderat sau
grav, senzorii vor detecta accelera]ia rapidq
[i vor alerta unitatea de control care va acti-
va instantaneu airbag-ul lateral superior de
pe partea [oferului sau a pasagerului. 
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|n cazul \n care impactul se produce pe
partea pasagerului, airbag-ul lateral superior
al pasagerului se va declan[a chiar dacq nu
este nici un pasager pe acea parte.

|n cazul unei coliziuni severe sau moderate
care cauzeazq declan[area airbag-urilor
frontale, se poate declan[a [i un airbag lat-
eral superior sau ambele airbag-uri laterale
superioare. 

Pentru a primi cea mai bunq protec]ie de la
airbag-urile laterale superioare, ocupan]ii
trebuie sq poarte centura de siguran]q [i sq
aibq o pozi]ie dreaptq, st`nd sprijini]i de
spqtar.

Modul de func]ionare a indicatorului SRS
Indicatorul SRS vq indicq o even-
tualq problemq la airbag-uri, sen-
zori sau dispozitivele de tension-

are a centurii de siguran]q, sau la sistemul
de oprire a airbag-ului frontal al pasagerului. 

La autovehiculele cu CMBS
Acest indicator vq anun]q o posibilq
defec]iune la dispozitivele e-pretensionare
ale centurilor de siguran]q. 

C`nd roti]i cheia de contact la pozi]ia ON
(II), acest indicator se aprinde scurt iar apoi
se stinge. Acest lucru vq spune cq sistemul
func]ioneazq corect.

|n cazul \n care indicatorul se aprinde \ntr-
un alt moment, sau nu se aprinde deloc,
duce]i autovehiculul la reprezentan]q pentru
verificarea sistemului. De exemplu: 

• \n cazul \n care indicatorul SRS nu se
aprinde dupq ce roti]i cheia de contact \n
pozi]ia ON (II).

• \n cazul \n care indicatorul rqm`ne aprins
dupq pornirea motorului.

• \n cazul \n care indicatorul se aprinde sau
clipe[te \n timp ce conduce]i

Ve]i vedea, de asemenea, simbolul “ ”
sau acest simbol, \mpreunq cu mesajul
„CHECK SYSTEM” (verifica]i sistemul), pe
afi[ajul multiplu 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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|n cazul \n care vede]i oricare dintre aceste
indica]ii, este posibil ca airbag-urile [i dis-
pozitivele de tensionare a centurilor de sigu-
ran]q sq nu func]ioneze corect atunci c`nd
ave]i nevoie.

Indicatorul de oprire al 
airbag-ului frontal al pasagerului
Acest indicator este dispus ime-

diat l`ngq ecranul de afi[are / navigare. El
se aprinde c`teva secunde pentru a verifica
sistemul, atunci c`nd roti]i cheia de contact
\n pozi]ia ON (II). 

|n cazul \n care sistemul de airbag frontal al
pasagerului este activat, indicatorul se
aprinde c`teva secunde apoi se stinge dupq
verificarea sistemului. |n cazul \n care sis-
temul de airbag frontal al pasagerului este
dezactivat, indicatorul ar trebui sq rqm`nq
aprins dupq verificarea sistemului sau se
poate aprinde cqteva secunde, apoi sq se
stingq o perioadq scurtq de timp dupq verifi-
carea sistemului [i apoi sq se aprindq din
nou, rqm`n`nd aprins. 
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Ignorarea indicatorului SRS poate duce la
rqnirea gravq sau la deces \n cazul \n
care sistemele airbag sau dispozitivele de
tensionare nu func]ioneazq corect.

|n cazul \n care indicatorul SRS vq indicq
o eventualq problemq, duce]i autovehicul-
ul la reprezentan]q pentru verificare c`t
mai repede. 

AVERTIZARE

Scoate]i imediat sistemul de re]inere pen-
tru copil cu fa]a spre spqtar de pe locul
pasagerului din fa]q, \n cazul \n care indi-
catorul SRS se aprinde. Chiar dacq
airbag-ul frontal al pasagerului a fost
dezactivat, nu ignora]i indicatorul SRS. 

Sistemul SRS poate avea o defec]iune
care ar putea cauza activarea airbag-ului
frontal, produc`nd rqnirea gravq sau
moartea. 

AVERTIZARE
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Repararea airbag-urilor
Practic, sistemele airbag [i dispozitivele de
tensionare a centurilor de siguran]q nu au
nevoie de \ntre]inere [i nu existq piese pe
care sq le pute]i repara \n condi]ii de sigu-
ran]q. Cu toate acestea, trebuie sq duce]i
autovehiculul \n service \n cazul \n care:

• Se declan[eazq un airbag. Orice airbag
care s-a declan[at trebuie \nlocuit \mpre-
unq cu unitatea de control [i celelalte
piese aferente. Orice dispozitiv de ten-
sionare a centurii care se activeazq tre-
buie de asemenea \nlocuit.

Nu \ncerca]i sq scoate]i sau sq \nlocui]i
singur un airbag. Acesta trebuie \nlocuit la
reprezentan]a dumneavoastrq sau la un
atelier auto competent.

• Indicatorul SRS vq indicq o problemq.
Duce]i autovehiculul la o reprezentan]q
autorizatq c`t mai cur`nd posibil. Dacq
ignora]i aceastq indica]ie, este posibil ca
airbag-urile dumneavoastrq sq nu
func]ioneze corect.

Manipularea este permisq numai personalu-
lui cu pregqtire. Se interzice scoaterea
unitq]ii de airbag / a dispozitivului de ten-
sionare a centurii din interiorul autovehiculu-
lui. |n caz de defec]iune, oprire sau dupq
activarea airbag-ului sau activarea dispozi-
tivului de tensionare a centurii, trebuie sq
merge]i la un atelier calificat pentru reparare
sau scoatere. 

Precau]ii suplimentare pentru siguran]q
• Nu \ncerca]i sq dezactiva]i airbag-urile.

|mpreunq, airbag-urile [i centurile de sigu-
ran]q oferq cea mai bunq protec]ie. 

• Nu umbla]i la componentele sau cablurile
airbag-urilor sau ale dispozitivelor de ten-
sionare a centurilor pentru nici un motiv.
Acest lucru ar putea duce la declan[area
airbag-urilor sau a dispozitivelor de ten-
sionare a centurilor, ceea ce ar putea pro-
duce rqniri grave. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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• Nu turna]i lichide pe spqtarele scaunelor
din fa]q. |n cazul \n care apa sau un alt
lichid se \mbibq \n spqtar, acest lucru
poate \mpiedica func]ionarea corectq a
sistemului airbag.

• Nu acoperi]i [i nu \nlocui]i husele
spqtarelor din fa]q fqrq a consulta mai
\nt`i reprezentan]a. |nlocuirea sau
acoperirea incorectq a huselor spqtarelor
de la locurile din fa]q poate \mpiedica
ac]ionarea airbag-urilor laterale \n cazul
unui impact lateral. 
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Copii depind de adul]i pentru protec]ie. Cu
toate acestea, \n ciuda inten]iilor lor bune,
mul]i dintre adul]i nu [tiu cum sq \i protejeze
corect pe copiii pe care \i transportq cu
autovehiculul. 

|n cazul \n care ave]i copii sau trebuie sq
transporta]i un copil \n autovehiculul dum-
neavoastrq, citi]i cu aten]ie aceastq
sec]iune. Ea \ncepe cu \ndrumqri generale
importante, apoi prezintq informa]ii speciale
referitoare la sugari, copii mici [i copii mai
mari.

To]i copii trebuie sq cqlqtoreascq 
\n dispozitive de re]inere
|n fiecare an, numero[i copii sunt rqni]i sau
uci[i \n accidente rutiere deoarece fie nu
poartq dispozitive de re]inere, fie nu le
poartq corect. De fapt, accidentele rutiere
reprezintq cea mai importantq cauzq a
decesului la copii mai mici de 12 ani.

Pentru a reduce numqrul de decese sau
rqniri la copii, sugarii [i copiii trebuie sq
poarte dispozitive de re]inere atunci c`nd
cqlqtoresc cu un autovehicul. 

Sugarii [i copii mici trebuie  sq poarte dis-
pozitive de re]inere aprobate, care sq fie
ata[ate corect de autovehicul (vezi paginile
45 - 71)

Copiii mai mari trebuie sq poarte centura de
siguran]q peste bazin/umqr [i sq fie a[eza]i
pe un scaun de \nql]are p`nq \n momentul
\n care sunt destul de mari pentru ca centu-
ra sq li se potriveascq (vezi paginile 72-76). 
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Copii care nu poartq dispozitive de
re]inere, sau care nu le poartq corect, pot
fi grav rqni]i sau chiar uci[i \ntr-un acci-
dent.

Orice copil care este prea mic pentru a
purta centura de siguran]q trebuie sq
poarte un sistem de re]inere pentru copii
aprobat. Un copil mai mare trebuie sq
poarte centura de siguran]q [i sq fie
a[ezat pe un scaun de \nql]are dacq este
necesar.

AVERTIZARE
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|n majoritatea ]qrilor, sistemele pentru copii
trebuie sq \ndeplineascq specifica]iile regle-
mentqrii ECE 44

|n multe ]qri, legea cere ca to]i copii sub 12
ani [i care au mai pu]in de 150 de cm (60
in) \n \nql]ime sq fie asigura]i \ntr-un sistem
pentru copii aprobat oficial [i potrivit pentru
fiecare copil. |n acele ]qri, sistemele de
re]inere aprobate oficial [i potrivite pentru
copii trebuie, prin urmare, folosite pentru
transportul copiilor pe oricare din locurile
pentru pasageri. Verifica]i cerin]ele legale
din ]ara dumneavoastrq. 

To]i copii trebuie sq stea \n spate
Conform statisticilor referitoare la accidente,
copii, indiferent de v`rstq [i mqrime, sunt
mai proteja]i dacq poartq un dispozitiv de
re]inere pe unul dintre locurile din spate. Se
recomandq ca to]i copii de 12 ani [i cu
v`rste mai mici de 12 ani sq poarte un dis-
pozitiv de re]inere [i sq stea pe unul din
locurile din spate.

Copii care cqlqtoresc \n spate au mai pu]ine
riscuri de a se rqni prin lovirea de pqr]i din
interiorul autovehiculului \n timpul unei coliz-
iuni sau al unei fr`nqri bru[te. De aseme-
nea, copii nu vor fi rqni]i \n cazul declan[qrii
unui airbag dacq sunt transporta]i \n spate.

Airbag-ul frontal al pasagerului reprezintq 
un risc major
Airbag-urile frontale au fost concepute pen-
tru protec]ia adul]ilor \n cazul unei coliziuni
frontale moderate sau grave. Pentru a oferi
aceastq protec]ie, airbag-ul frontal al
pasagerului este destul de mare [i se poate
activa cu o for]q suficientq pentru a cauza
rqni grave.

Sugarii
Nu pune]i niciodatq un sistem de re]inere
pentru copii cu fa]a spre spqtar pe scaunul
din fa]q al autovehiculului prevqzut cu
airbag frontal. |n cazul declan[qrii airbag-
ului, acesta poate lovi spatele sistemului de
re]inere a copilului cu o for]q suficient de
mare pentru a provoca decesul sau rqnirea
gravq a sugarului. 
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Cerin]a Reglementqrii E.C.E nr. 94: |n cazul ac]ionqrii airbag-ului frontal al
pasagerului, acesta poate lovi sistemul de
re]inere dispus cu fa]a spre spqtar cu o for]q
foarte mare. Sistemul de re]inere poate fi
dislocat sau lovit cu o for]q suficient de
mare pentru a provoca rqnirea gravq a sug-
arului.

Recomandqm montarea sistemului de
prindere pentru copil cu fa]a spre spqtar pe
unul din locurile din spate. |n cazul \n care
nu se poate evita montarea acestuia pe
scaunul pasagerului din fa]q, trebuie sq
dezactiva]i sistemul airbag-ului frontal al
pasagerului. De asemenea, nu uita]i sq acti-
va]i din nou sistemul dupq ce scoate]i sis-
temul de prindere pentru copil cu fa]a spre
spqtar. 

Copiii mici
Punerea unui sistem de re]inere a copiilor
cu fa]a spre bord, pe scaunul din fa]q al
autovehiculului dotat cu airbag frontal poate
fi periculoasq. |n cazul \n care scaunul este
reglat prea \n fa]q sau \n cazul \n care capul
copilului este \mpins \nainte \n cazul unei
coliziuni, activarea airbag-ului frontal poate
duce la lovirea copilului cu o for]q suficient
de mare pentru a provoca decesul sau
rqnirea gravq a acestuia.

Copiii mai mari
Copii prea mari pentru a mai sta \n sisteme
de re]inere a copiilor riscq de asemenea sq
fie rqni]i sau uci[i \n urma activqrii airbag-
ului frontal al pasagerului. Atunci c`nd este
posibil, copii mai mari trebuie sq stea pe
locurile din spate, \ntr-un scaun de \nql]are
dacq acest lucru este necesar, [i sq poarte
\n mod corespunzqtor centura de siguran]q
(vezi pagina 72 pentru informa]ii importante
despre protejarea copiilor mai mari).

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

47

Protejarea copiilor – \ndrumqri generale

NU pune]i niciodatq un sistem de
re]inere pentru copii cu fa]a spre
spqtar pe acest scaun prevqzut cu
airbag.

Pericol de MOARTE SAU RQNIRE
GRAVQ.

AVERTIZARE

accord 2008 pag 000-080:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 11:11 Page 47



Respecta]i \ntotdeauna cerin]ele legale ale
]qrilor \n care conduce]i. 

Autovehiculul dumneavoastrq este dotat cu
etichete de avertizare pe parasolarul din
partea pasagerului din fa]q, pentru a vq
aminti de pericolele airbag-urilor frontale [i
de faptul cq to]i copii trebuie sq poarte dis-
pozitive adecvate de re]inere [i sq cqlqtore-
ascq pe unul din locurile din spate. Vq
rugqm sq citi]i [i sq respecta]i instruc]iunile
de pe aceste etichete

Parasolarul pasagerului din fa]q. Tabloul de bord dinspre partea pasagerului
Sistemul de oprire a airbag-ului frontal al
pasagerului
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Airbag-urile laterale reprezintq un risc major
Airbag-urile laterale au fost concepute pen-
tru a-i proteja pe adul]i \n cazul unui impact
lateral moderat sau sever. 
|n cazul \n care corpul unui copil se aflq pe
traiectoria de declan[are a unui airbag, \n
cazul \n care airbag-ul lateral se
declan[eazq, acesta \l poate lovi pe copil cu
o for]q suficient de mare pentru a provoca
rqnirea gravq sau decesul copilului. 

Pentru a vq aminti de pericolele airbag-urilor
laterale [i de faptul cq copii trebuie sq
poarte sisteme de re]inere adecvate pe
locurile din spate, autovehiculul are o
etichetq de avertizare pe fiecare montant al
portierelor din fa]q. 
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Sprijinirea de portiera din fa]q poate duce
la rqnirea gravq sau la deces \n cazul
declan[qrii airbag-ului lateral. 

Pqstra]i \ntotdeauna o pozi]ie dreaptq cu
spatele sprijinit de spqtar. 

AVERTIZARE
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Dacq trebuie sq transporta]i mai mul]i copii
Autovehiculul dumneavoastrq are o
banchetq \n spate, pe care copiii pot fi
asigura]i cu dispozitivele de prindere. |n
cazul \n care trebuie sq transporta]i mai
mul]i copii iar unul dintre ei trebuie sq stea
pe scaunul din fa]q:

• A[eza]i-l pe copilul cel mai mare pe locul
din fa]q, \nsq numai \n cazul \n care
copilul respectiv este destul de mare pen-
tru a purta \n mod corect centura peste
bazin/umqr (vezi pagina 72).

• \mpinge]i scaunul din fa]q c`t mai \n spate
posibil (vezi pagina 174).

• Spune]i-i copilului sq stea drept [i sprijinit
de spqtar (vezi pagina 21).

• Asigura]i-vq cq centura este corect
pozi]ionatq [i prinsq (vezi pagina 19).

Dacq un copil necesitq o aten]ie mai mare
Mul]i pqrin]i spun cq preferq sq a[eze un
sugar sau un copil mic pe scaunul din fa]q
pentru a-l putea supraveghea sau pentru cq
acel copil necesitq o aten]ie mai mare. 

Transportarea copilului pe scaunul din fa]q \l
expune pe acesta la pericole \n cazul unei
coliziuni frontale sau al unui impact lateral,
iar aten]ia acordatq copilului \l distrage pe
[ofer de la sarcinile importante ale condusu-
lui, un lucru riscant pentru am`ndoi.

|n cazul \n care un copil are nevoie de o
aten]ie mai mare  sau de un contact vizual
frecvent, recomandqm cqlduros ca o altq
persoanq sq cqlqtoreascq cu copilul pe
locurile din spate. Locurile din spate sunt
mult mai sigure pentru un copil dec`t cel din
fa]q. 

Precau]ii importante pentru siguran]q
• Nu ]ine]i niciodatq un sugar sau un copil

\n bra]e. |n cazul \n care nu purta]i centu-
ra de siguran]q, \n cazul unui accident,
pute]i fi proiectat \nainte strivind copilul de
bord sau de spqtarul din fa]a dumneav-
oastrq. |n cazul \n care purta]i centurq,
copilul poate fi smuls din bra]ele dum-
neavoastrq [i rqnit grav sau ucis. 

• Nu trece]i niciodatq centura de siguran]q
peste dumneavoastrq [i un copil. |n cazul
unui accident, centura \l poate apqsa prea
tare pe copil, provoc`nd rqniri grave sau
fatale.

• Nu permite]i niciodatq folosirea unei sin-
gure centuri de cqtre doi copii. |n caz con-
trar, ace[tia pot fi grav rqni]i \n cazul unui
accident. 

50

Protejarea copiilor – \ndrumqri generale

accord 2008 pag 000-080:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 11:11 Page 50



• Folosi]i sisteme de blocare a u[ilor pentru
copii, pentru a-i \mpiedica pe ace[tia sq
deschidq portierele din spate. Acest lucru
poate preveni cqderea accidentalq a copi-
ilor din autovehicul (vezi pagina 165).

• AVERTIZARE: utiliza]i butonul principal
pentru geamurile electrice pentru a-i
\mpiedica pe copii sq deschidq geamurile.
Utilizarea acestei dotqri va preveni jocul
copiilor cu geamurile, care i-ar putea
expune la pericole sau i-ar putea distrage
aten]ia [oferului (vezi pagina 243).

• AVERTIZARE: Scoate]i \ntotdeauna cheia
din contact c`nd ie[i]i din autovehicul (cu
pasageri \nquntru).

• Nu lqsa]i copii singuri \n autovehicul.
Lqsarea copiilor \ntr-un autovehicul fqrq
supravegherea unui adult este ilegalq \n
anumite ]qri [i poate fi foarte periculoasq.

De exemplu, sugarii [i copii mici lqsa]i \n
autovehicul \ntr-o zi cqlduroasq pot muri
\n urma expunerii la cqldurq extremq. Un
copil lqsat fqrq supraveghere cu cheia de
contact \n contactul de pornire poate pune
autovehiculul \n mi[care \n mod acciden-
tal, rqnindu-se sau rqnindu-i pe al]ii.

• |ncuia]i toate u[ile [i portbagajul dacq nu
folosi]i autovehiculul. Copii care se joacq
\n autovehicule se pot bloca accidental \n
interior. |nvq]a]i-i pe copii sq nu se joace
\n  autovehicule sau \n jurul acestora. 

• Nu ]ine]i cheile / telecomenzile autove-
hiculului la \ndem`na copiilor. Chiar [i
copii foarte mici pot \nvq]a sq descuie
u[ile autovehiculului, sq roteascq cheia de
contact [i sq deschidq portbagajul, ceea
ce poate duce accidental la rqnire sau
deces.

„Nu permite]i niciodatq copiilor sq stea \n
genunchi pe scaun sau sq se ridice \n
picioare c`t timp autovehiculul este \n mers.
For]ele violente create \n timpul unei fr`nqri
bru[te vor cauza \mpingerea \nainte a copi-
ilor. Ace[tia pot fi astfel rqni]i grav sau chiar
uci[i.”

51

Protejarea copiilor – \ndrumqri generale

accord 2008 pag 000-080:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 11:11 Page 51



Protejarea sugarilor

Tipul de sistem de re]inere a copiilor
Sugarii trebuie sq cqlqtoreascq \ntr-un sis-
tem de re]inere cu fa]a spre spqtar [i \ncli-
nat, p`nq c`nd sugarul respectiv atinge limi-
ta de greutate sau \nql]ime prevqzutq de
producqtorul sistemului respectiv de
re]inere, [i p`nq la v`rsta de cel pu]in un
an.

Numai acele sistem de re]inere care au fa]a
spre spqtar asigurq un suport adecvat pen-
tru capul, g`tul [i spatele copilului.

Se pot folosi douq tipuri de sisteme: un sis-
tem de re]inere conceput exclusiv pentru
sugari, sau un sistem de re]inere convertibil,
folosit cu fa]a spre spqtar [i \nclinat.

Modelele pentru UE
Vezi pagina 59 pentru sisteme recoman-

date de re]inere a copiilor.

Nu a[eza]i un sistem de re]inere cu fa]a
spre spqtar \ntr-o pozi]ie \ntoarsq spre
\nainte. Dacq este a[ezat cu fa]a \nainte,
sugarul poate fi grav rqnit \n cazul unei col-
iziuni frontale.

A[ezarea sistemului de re]inere a copiilor cu
fa]a \nspre spqtar
Un sistem de re]inere a copiilor cu fa]a
\nspre spqtar poate fi a[ezat pe oricare din-
tre locurile din spate, \nsq nu pe locul din
fa]q. Nu a[eza]i niciodatq un sistem de
re]inere a copiilor cu fa]a \nspre spqtar pe
locul din fa]q.

Modelele pentru UE
Trebuie folosit sistem aprobat de re]inere a
copiilor cu fa]a \nspre spqtar, a[ezat pe ori-
care din locurile din spate (vezi pagina 59).

|n cazul declan[qrii airbag-ului pasagerului
din fa]q, acesta poate lovi spqtarul sistemu-
lui de re]inere cu o for]q suficient de mare
pentru a provoca decesul sau rqnirea gravq
a sugarului. 
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Odatq instalat \n mod corespunzqtor, sis-
temul de re]inere a copiilor cu fa]a \nspre
spqtar poate \mpiedica reglarea \ntr-o
pozi]ie c`t mai \n spate a scaunului [oferului
sau al pasagerului din fa]q, a[a cum este
recomandat, sau poate \mpiedica reglarea
spqtarelor acestora \n pozi]ia doritq. 

|n oricare dintre aceste douq situa]ii, vq
recomandqm cqlduros sq instala]i sistemul
de re]inere a copiilor direct \n spatele
scaunului din fa]q al pasagerului, sq regla]i
acest scaun mai \n fa]q at`t c`t este nece-
sar [i sq \l lqsa]i neocupat. O alternativq ar
fi sq lua]i un sistem mai mic de re]inere a
copiilor cu fa]a \nspre spqtar.

Conform Reglementqrii E.C.E. nr. 94;

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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A[ezarea unui sistem de re]inere a copi-
ilor cu fa]a \nspre spqtar pe locul din fa]q
poate provoca decesul sau rqnirea gravq
a sugarului, \n cazul \n care airbag-ul
frontal al pasagerului se declan[eazq.
Pune]i \ntotdeauna sistemul de re]inere a
copiilor cu fa]a \nspre spqtar pe unul din
locurile din spate, nu pe locul din fa]q. 

AVERTIZARE

NU pune]i niciodatq un sistem de
re]inere pentru copii cu fa]a spre
spqtar pe acest scaun prevqzut cu
airbag.

Pericol de MOARTE SAU RQNIRE
GRAVQ.

AVERTIZARE
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|n cazul declan[qrii airbag-ului frontal al
pasagerului, acesta poate lovi sistemul de
re]inere a copiilor cu fa]a \nspre spqtar cu o
for]q mare. Sistemul de re]inere a copiilor cu
fa]a \nspre spqtar poate fi dislocat sau lovit
cu o for]q suficient de mare pentru a cauza
rqnirea gravq a sugarului. 

Sistemul de oprire a airbag-ului frontal al
pasagerului
Recomandqm cu cqldurq montarea sistemu-
lui de re]inere pentru copil cu fa]a \nspre
spqtar pe unul din locurile din spate. |n
cazul \n care nu se poate evita montarea
unui sistem de re]inere pentru copil cu fa]a
\nspre spqtar pe scaunul pasagerului din
fa]q, trebuie sq opri]i sistemul airbag-ului
frontal al pasagerului. De asemenea, nu
uita]i sq porni]i din nou sistemul dupq ce
scoate]i sistemul de re]inere pentru copil cu
fa]a \nspre spqtar.

Protejarea copiilor mici

Tipul de sistem de re]inere a copiilor
Un copil cu v`rsta de cel pu]in un an [i care
se \ncadreazq \n limita de greutate [i
\nql]ime prevqzute de producqtorul sistemu-
lui de re]inere a copiilor, trebuie sq cqlqtore-
ascq \ntr-un sistem de re]inere a copiilor cu
fa]a \nainte [i drept. 

Din diferitele sisteme de re]inere existente,
le recomandqm pe cele care au un sistem
de hamuri cu cinci puncte, dupq cum se
indicq \n imagine.
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Recomandqm, de asemenea, folosirea c`t
mai \ndelungatq a sistemului de re]inere a
copiilor, p`nq \n momentul \n care copilul
atinge limita de greutate sau \nql]ime pre-
vqzutq pentru sistemul de re]inere respectiv.

Modelele pentru UE
Vezi pagina 59 pentru sistemul recomandat
de re]inere a copiilor.

Locul sistemului de re]inere a copiilor
Recomandqm cqlduros punerea sistemului
de re]inere cu fa]a \nainte pe unul din
locurile din spate, nu pe locul din fa]q. 

A[ezarea unui sistem de re]inere a copiilor
cu fa]a \nainte pe locul din fa]q al unui
autovehicul dotat cu airbag pentru pasager
poate fi periculoasq. |n cazul \n care
scaunul este prea \n fa]q sau capul copilului
este \mpins \nainte \n cazul unei coliziuni,
airbag-ul care se declan[eazq \l poate lovi
pe copil cu o for]q suficient de mare pentru
a cauza rqnirea gravq sau fatalq. 

In cazul \n care trebuie sq pune]i un sistem
de re]inere a copiilor cu fa]a \nainte pe locul
din fa]q, regla]i scaunul din fa]q c`t mai \n
spate posibil [i asigura]i-vq cq sistemul de
re]inere este bine prins de autovehicul iar
copilul este asigurat corespunzqtor cu cen-
turile \n sistemul de re]inere. 
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A[ezarea unui sistem de re]inere a copi-
ilor cu fa]a \nainte pe locul din fa]q poate
duce la rqnirea gravq sau moartea copilu-
lui, \n cazul \n care airbag-ul frontal se
declan[eazq
In cazul \n care sunte]i nevoit sq pune]i
un sistem de re]inere a copiilor cu fa]a
\nainte pe locul din fa]q, regla]i scaunul
din fa]q c`t mai \n spate posibil [i prinde]i
bine copilul.

AVERTIZARE
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La cumpqrarea unui sistem de re]inere a
copiilor trebuie sq alege]i fie un sistem de
re]inere conven]ional, fie unul conceput sq
fie folosit cu dispozitivele inferioare de
prindere [i ata[are.

Sistemele conven]ionale de re]inere a copi-
ilor trebuie prinse de autovehicul cu o cen-
turq de siguran]q, \n timp ce sistemele de
re]inere compatibile cu dispozitivele infe-
rioare de prindere sunt ata[ate cu piese
metalice prevqzute la locurile laterale ale
banchetei din spate. 

|ntruc`t sistemele de re]inere compatibile cu
dispozitivele inferioare de prindere sunt mai
u[or de instalat [i reduc riscul instalqrii
incorecte, [i dacq autovehiculul dumneav-
oastrq este dotat cu sistem de prindere infe-
rioarq, recomandqm alegerea acestui tip.

De asemenea, recomandqm alegerea unui
sistem de re]inere cu prindere rigidq, com-
patibil cu dispozitivele inferioare de prindere,
mai degrabq dec`t unul cu prindere flexibilq
(vezi pagina 61) .

|n ]qrile UE, nu sunt disponibile sisteme de
re]inere cu ancorq flexibilq. 

Pe locurile [i \n autovehiculele care nu sunt
dotate cu sistem de dispozitive inferioare de
prindere, sistemul de re]inere compatibil cu
dispozitivele inferioare de prindere poate fi
instalat cu ajutorul unei centuri de siguran]q.

Indiferent de sistemul de re]inere a copiilor
pe care \l folosi]i, pentru ca acesta sq ofere
o protec]ie adecvatq, trebuie sq \ndeplin-
eascq trei cerin]e:

1. Sistemul de re]inere a copiilor trebuie sq
\ndeplineascq standardele de siguran]q.
|n majoritatea ]qrilor, sistemele de re]inere
a copiilor trebuie sq \ndeplineascq specifi-
ca]iile reglementqrii ECE 44. Cquta]i
marca de aprobare a sistemului [i
declara]ia de conformitate a producqtoru-
lui de pe cutie. 

Producqtorul autovehiculului nu \[i asumq
nici o rqspundere pentru daunele care ar
putea fi cauzate de un defect al sistemului
de re]inere a copiilor recomandat. 
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2. Sistemul de re]inere a copiilor trebuie sq
fie de tipul [i mqrimea adecvate pentru
copil.
Cu fa]a \nspre spqtar pentru sugari, cu
fa]a \nainte pentru copiii mici. 

Asigura]i-vq cq sistemul de re]inere se
potrive[te copilului dumneavoastrq. Verifica]i
instruc]iunile producqtorului [i etichetele
pentru limitele de \nql]ime [i greutate.

3. Sistemul de re]inere a copiilor trebuie sq
se potriveascq locului (sau locurilor) din
autovehicul pe care va fi folosit. 

|nainte de a cumpqra un sistem de re]inere
conven]ional, sau de a folosi unul cumpqrat
\n prealabil, vq recomandqm sq testa]i sis-
temul de re]inere pe locul sau locurile din
autovehicul pe care urmeazq sq fie folosit. 

Modelele pentru UE
Vezi pagina 59pentru sisteme recomandate
de re]inere a copiilor.
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Dupq alegerea unui sistem de re]inere core-
spunzqtor, [i a locului adecvat pentru insta-
larea acestuia, existq trei pa[i principali pen-
tru instalarea sistemului:

1. Prinde]i \n mod corespunzqtor sistemul
de re]inere de autovehicul. Toate sis-
temele de re]inere trebuie asigurate cu
partea pentru bazin a centurii de
siguran]q, sau cu dispozitivul inferior de
prindere. Un copil care cqlqtore[te \ntr-un
sistem de re]inere care nu este bine prins
de autovehicul, poate fi pus \n pericol \n
cazul unui accident. 

Cu excep]ia modelelor europene
|n cazul \n care folosi]i centura pentru bazin
[i umqr, nu uita]i sq instala]i o clamq de blo-
care pe centurq (vezi pagina 69).

2. Asigura]i-vq cq sistemul de re]inere este
bine prins. Dupq instalarea sistemului de
re]inere, trage]i [i \mpinge]i \n fa]q [i \nainte
precum [i lateral, pentru a verifica dacq este
bine prins. 

Un sistem de re]inere prins cu centura de
siguran]q trebuie instalat c`t mai str`ns
posibil. Totu[i, str`ngerea nu trebuie sq fie
„tare ca piatra”. Un mic joc lateral este nor-
mal [i, \n general, nu reduce eficacitatea
sistemului de re]inere.

|n cazul \n care sistemul de re]inere nu este
bine prins, \ncerca]i sq \l instala]i pe alt loc,
sau folosi]i un alt tip de sistem de re]inere
care poate fi bine str`ns. 

Modelele pentru UE
Vezi pagina 59 pentru sisteme recomandate
de re]inere a copiilor.

3. Prinde]i copilul \n sistemul de re]inere.
Asigura]i-vq cq acesta este bine prins cu
centurile sistemului de re]inere, conform
instruc]iunile oferite de producqtorul sis-
temului. |n cazul \n care nu este bine
prins \n sistemul de re]inere, copilul poate
fi grav rqnit \n cazul unui accident.

Paginile urmqtoare indicq sistemele reco-
mandate de re]inere a copiilor pentru ]qrile
UE precum [i \ndrumqri pentru instalarea
corespunzqtoare a sistemului de re]inere a
copiilor. Majoritatea exemplelor se referq la
sisteme de re]inere cu fa]a \nainte, \nsq
instruc]iunile sunt valabile [i pentru sis-
temele de re]inere cu fa]a \nspre spqtar. 
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Sistemele de re]inere a copiilor disponibile \n ]qrile membre UE
Sunt disponibile diferite tipuri de sisteme de re]inere. Nu toate tipurile sunt potrivite pentru autovehiculul dumneavoastrq. Consulta]i tabelul de
mai jos pentru a afla categoria de sisteme de re]inere adecvatq pentru fiecare loc din autovehicul.

IL: adecvat pentru anumite sisteme de re]inere ISO FIX (CRS) din acest tabel.
IUF: adecvat pentru scaunele ISO FIX cu fa]a \nainte, de categorie universalq, aprobate pentru utilizarea la aceastq grupq de greutate.

Pentru grupa I, sistemul de re]inere original cu fa]a \nainte Honda ISO FIX este disponibil la reprezentan]q. 
U: adecvat pentru sisteme de re]inere de categorie „universalq” aprobate pentru utilizarea la aceastq grupq de greutate.
L: adecvat pentru anumite sisteme de re]inere din acest tabel. Aceste sisteme de re]inere pot fi de categorie „autovehicul special”, 

„restric]ionat” sau „semi-universalq”. 
X: loc nepotrivit pentru copii din aceastq grupq de greutate.
*: Regla]i scaunul din fa]q c`t mai \n spate posibil. 

Pentru sisteme de re]inere se specificq o clasq de mqrime. Nu uita]i sq verifica]i clasa de mqrime indicatq pe instruc]iunile producqtorului,
ambalaj [i etichetele scaunului pentru copii.
Sistemele de re]inere din tabelul de mai sus sunt Piese originale Honda. Ele sunt disponibile la reprezentan]a dumneavoastrq.
Pentru instalarea corectq, consulta]i Manualul de instruc]iuni pentru sisteme de re]inere. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Grupa de greutate

Locurile din autovehicul

Locul din fa]q Locurile din spate

Pozi]ia butonului de pornire / oprire a airbag-ului frontal al
pasagerului Lateral Centru

OFF (oprit) ON (pornit)

Grupa 0 p`nq la 10 kg Honda BABY SAFE X U Honda BABY SAFE 

Grupa 0+ p`nq la 13 kg Honda BABY SAFE X IL (Honda BABY SAFE ISO FIX) sau U Honda BABY SAFE

Grupa I \ntre 9 [i 18 kg Honda LORD* IUF (Clasa de mqrime A, B1, B) sau U Honda LORD

Grupa II \ntre 15 [i 25 kg Honda KID* sau Honda KID FIX* L (Honda KID FIX) sau U Honda KID sau Honda KID FIX

Grupa III \ntre 22 [i 36 kg Honda KID* sau Honda KID FIX* L (Honda KID FIX) sau U Honda KID sau Honda KID FIX
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Autovehiculul dumneavoastrq este prevqzut
cu dispozitive inferioare de prindere la
fiecare din locurile din spate. Aceste dispoz-
itive de prindere trebuie folosite numai cu
sisteme de re]inere concepute a fi prinse cu
aceste dispozitive inferioare de prindere.
Vezi pagina 61 pentru modul de instalare a
sistemului de re]inere cu dispozitivele infe-
rioare de prindere. 
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Utilizarea unui scaun pentru copii care nu
este compatibil cu autovehiculul dum-
neavoastrq duce la asigurarea necore-
spunzqtoare a sugarului sau copilului,
care este astfel \n pericol de rqnire gravq
sau deces.

AVERTIZARE
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Instalarea sistemului de re]inere a copiilor
cu dispozitive inferioare de prindere.
Autovehiculul dumneavoastrq este dotat cu
dispozitive inferioare de prindere la locurile
laterale din spate. 

Aceste dispozitive inferioare de prindere
sunt amplasate \ntre spqtar [i banchetq [i
trebuie folosite numai cu sisteme de re]inere
concepute a fi prinse \n acest mod.

Locul fiecqrui dispozitiv de prindere este
indicat de un buton mic deasupra punctului
de prindere.

Pute]i gqsi un dispozitiv inferior de prindere
\n crqpqtura spqtarului. 

Modelele pentru UE
Vezi pagina 59 pentru sisteme recomandate
de re]inere a copiilor.

Pentru a instala un sistem de re]inere con-
ceput a fi prins de dispozitivele inferioare de
prindere :

1. Muta]i lqca[ul sau plqcu]a centurii de
siguran]q din calea dispozitivelor de
prindere.

2. Asigura]i-vq cq \n preajma dispozitivelor
de prindere nu existq obiecte care ar
putea \mpiedica prinderea adecvatq a sis-
temului de re]inere de dispozitivele de
prindere.

3. La anumite sisteme de re]inere pentru
copii 
Pute]i folosi man[ete de ghidare supli-
mentare primite odatq cu sistemul de
re]inere, pentru a prinde sistemul de dis-
pozitivele de prindere fqrq a avaria
suprafa]a scaunului.

CONTINUARE \N PAINA URMQTOARE
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BUTON

DISPOZITIV INFERIOR DE PRINDERE
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Prinde]i man[eta de ghidare de dispozitivele
de prindere inferioarq dupq cum se aratq \n
imagine.

|n cazul \n care folosi]i man[ete de ghidare,
urma]i instruc]iunile oferite de producqtorul
sistemului de re]inere.

4. Pune]i sistemul de re]inere pe locul pe
care dori]i sq \l instala]i [i apoi prinde]i-l
de dispozitivele inferioare de prindere
conform instruc]iunilor oferite de producq-
torul sistemului de re]inere.

Anumite sisteme de re]inere concepute
pentru a fi folosite cu dispozitivele infe-
rioare de prindere au un conector rigid,
dupq cum se aratq mai sus.

Alte sisteme de re]inere au un conector flex-
ibil, dupq cum se aratq mai sus.
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MAN{ETQ DE GHIDARE

DISPOZITIV INFERIOR DE PRINDERE 
TIPUL RIGID TIPUL FLEXIBIL 
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5. Indiferent de tipul folosit, respecta]i
instruc]iunile oferite de producqtorul sis-
temului de re]inere pentru reglarea sau
str`ngerea legqturii. 

Sistemele de re]inere de tip flexibil sunt
disponibile numai \n anumite ]qri. |n ]qrile
UE, acest tip nu este disponibil.

6. Pune]i tetiera \n pozi]ia cea mai \naltq. 

7. Trece]i banda ata[ului peste spqtar prin
interiorul picioarelor tetierei apoi prinde]i
clema de prindere de clema de ancorare
dupq cum se aratq \n imagine. Asigura]i-
vq cq banda nu este rqsucitq, apoi
str`nge]i-o conform instruc]iunilor fabri-
cantului sistemului de re]inere. 

La anumite sisteme de re]inere pentru copii
Trece]i banda ata[ului prin picioarele tetierei
[i peste spqtar, asigur`ndu-vq cq nu este
rqsucitq. 

Prinde]i clema de prindere de clema de
ancorare apoi str`nge]i-o conform
instruc]iunilor fabricantului sistemului de
re]inere. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE 

63

Instalarea sistemului de re]inere a copiilor

CLEMA DE ANCORARE 

CLEMA DE PRINDERE

CLEMA DE ANCORARE

CLEMA DE PRINDERE
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8. Zg`l]`i]i scaunul \nainte [i \napoi [i \n
lateral, pentru a verifica dacq este bine
prins.

Designul [i adecvarea sistemului de re]inere
trebuie verificate cu aten]ie cu producqtorul
[i v`nzqtorul sistemului respectiv. |n cazul
\n care nu sunte]i sigur, consulta]i reprezen-
tan]a \nainte de a cumpqra acest tip de sis-
tem de re]inere.

Instalarea sistemului de re]inere a copiilor
cu ajutorul centurii peste bazin/umqr
|n cazul \n care nu folosi]i sistemul de dis-
pozitive inferioare de prindere, toate sis-
temele de re]inere pentru copii trebuie
prinse de autovehicul cu ajutorul pqr]ii pen-
tru bazin a centurii peste bazin/umqr. 

Pentru a trece centura peste bazin/umqr \n
mod corespunzqtor prin sistemul de
re]inere, urma]i instruc]iunile oferite de pro-
ducqtorul sistemului.

Vezi pagina 59 pentru instalarea scaunului
pentru copii.

1. Pune]i scaunul pentru copii pe locul dorit
din spate. Asigura]i-vq cq scaunul este
bine sprijinit de spqtar.
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2. Trece]i centura prin sistemul de re]inere,
conform instruc]iunilor oferite de producq-
torul sistemului, apoi introduce]i placa de
prindere a centurii \n lqca[. 

3. Trage]i \n jos agq]qtoarea. Trece]i partea
pentru umqr a centurii prin crqpqtura later-
alq a sistemului de re]inere.

4. Prinde]i de partea pentru umqr a centurii
dinspre lqca[ul de prindere [i trage]i \n
sus, pentru a elimina orice joc al pqr]ii
pentru bazin a centurii. Nu uita]i cq, \n
cazul \n care partea pentru bazin a cen-
turii nu este str`nsq, scaunul pentru copii
nu este bine prins. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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AGQ}QTOARE 
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Pentru a elimina jocul, pute]i pune o greu-
tate pe scaunul pentru copii sau pute]i
apqsa pe spqtarul scaunului \n timp ce
trage]i de centurq \n sus.

5. Bloca]i centra \n deschizqturq apqs`nd
pe agq]qtoare. Asigura]i-vq cq centura nu
este rqsucitq [i cq este pozi]ionatq \n mod
corespunzqtor \n deschizqturq.

Atunci c`nd \mpinge]i \n sus agq]qtoarea,
nu uita]i sq trage]i \n sus de partea supe-
rioarq a centurii pentru umqr pentru a
elimina orice joc al centurii. 

6. Zg`l]`i]i scaunul \nainte [i \napoi [i \n
lateral, pentru a verifica dacq este prins
destul de bine pentru a sta drept \n timpul
manevrelor de condus. 
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AGQ}QTOARE 
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Pentru a scoate sistemul de re]inere pentru
copii, desface]i centura, scoate]i-o [i lqsa]i-o
sq se retracteze complet. 

Cu excep]ia modelelor europene
Atunci c`nd prinde]i sistemul de re]inere
pentru copii cu centura pentru bazin/umqr,
nu uita]i sq instala]i o clemq de blocare pe
centurq (vezi pagina 69). 
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CLEMQ DE BLOCARE
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Instalarea unui sistem de re]inere pentru
copil cu fa]a spre spqtar cu dezactivarea
airbag-ului frontal al pasagerului
Recomandqm montarea sistemului de
prindere pentru copil cu fa]a spre spqtar pe
unul din locurile din spate. |n cazul \n care
nu se poate evita montarea acestuia pe
scaunul pasagerului din fa]q, trebuie sq
dezactiva]i sistemul airbag-ului frontal al
pasagerului. Consulta]i pagina 36 pentru
oprirea sistemului de airbag frontal al
pasagerului. 

Pentru a instala un sistemu de prindere pen-
tru copil cu fa]a spre spqtar pe locul din fa]q
al pasagerului cu centura pentru bazin [i
umqr, trece]i centura prin sistemul de
re]inere conform instruc]iunilor fabricantului
sistemului de re]inere, apoi introduce]i
plqcu]a de prindere \n lqca[. 

Trage]i apoi cu putere de capqtul liber al
centurii pentru a elimina orice joc (este mai
u[or dacq pune]i o greutate pe sistemul de
re]inere \n timp ce trage]i centura. 

|n sf`r[it, zg`l]`i]i scaunul \nainte [i \napoi
[i \n lateral, pentru a verifica dacq este prins
destul de bine pentru a sta drept \n timpul
manevrelor de condus. |n cazul \n care sis-
temul de re]inere nu este bine prins, des-
face]i centura [i repeta]i ace[ti pa[i. 

Pentru a scoate sistemul de re]inere pentru
copii, desface]i centura, scoate]i-o [i lqsa]i-o
sq se retracteze complet. 

Modelele pentru UE
Vezi pagina 59 pentru sisteme recomandate
de re]inere a copiilor.
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Utilizarea clemei de blocare a centurii

Cu excep]ia modelelor europene
Folosi]i \ntotdeauna o clemq de blocare
atunci c`nd prinde]i sistemul de re]inere de
autovehicul cu centura pentru bazin/umqr.
Aceasta ajutq la prevenirea schimbqrii
pozi]iei [i a rqsturnqrii sistemului de
re]inere.

De obicei, clema de blocare este inclusq \n
sistemul de re]inere. |n cazul \n care ave]i
nevoie de o clemq, contacta]i producqtorul
scaunului pentru copii sau un magazin care
vinde sisteme de re]inere a copiilor.

|n cazul \n care sunte]i nevoit sq pune]i un
sistem de re]inere cu fa]a \nainte pe locul
din fa]q, regla]i scaunul c`t mai \n spate
posibil, asigura]i-vq cq scaunul pentru copii
este bine prins de autovehicul [i cq copilul
este prins corespunzqtor \n sistemul de
re]inere (vezi pagina 55).

Pentru a instala clema de prindere, proce-
da]i dupq cum urmeazq:

1. Pune]i sistemul de re]inere pe locul cu
centurq pentru bazin/umqr. Trece]i centu-
ra pentru bazin/umqr prin sistemul de
re]inere, conform instruc]iunilor oferite de
producqtorul scaunului.

2. Introduce]i placa de prindere \n lqca[.
Trage]i de partea pentru umqr  a centurii
pentru a vq asigura cq nu existq nici un
joc la partea pentru bazin. 

3. Prinde]i str`ns centura \n partea dinspre
placa de prindere. ]ine]i suprapuse pqr]ile
centurii, astfel \nc`t sq nu alunece prin
placa de prindere. Desprinde]i centura din
loca[. 

4. Instala]i clema de prindere dupq cum se
aratq \n imagine. Plasa]i clema c`t mai
aproape de placq posibil. 

5. Introduce]i placa de prindere \n lqca[.
Zg`l]`i]i sistemul de re]inere pentru a veri-
fica dacq este ]inut str`ns. Dacq nu, repe-
ta]i ace[ti pa[i p`nq c`nd fixarea este
str`nsq. 
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Instalarea unui sistem 
de re]inere a copiilor cu ata[
Copii care cqlqtoresc \n autovehicul trebuie
sq poarte un sistem de re]inere, pentru a se
minimiza riscul rqnirii \n cazul producerii
unui accident. 

Sistemul de re]inere cu ata[ poate fi instalat
pe oricare din locurile laterale din spate,
folosindu-se unul din punctele de ancorare
indicate \n imagine.

|ntruc`t ata[ul poate oferi o protec]ie supli-
mentarq fa]q de instalarea centurii pentru
bazin/umqr, recomandqm folosirea ata[ului
de fiecare datq c`nd este necesar sau c`nd
acesta este disponibil. (Proprietarii pot verifi-
ca la producqtorul sistemului de re]inere
pentru copii, pentru a determina dacq existq
ata[e disponibile pentru un anumit de sis-
tem de re]inere). 

1. Pune]i tetiera \n pozi]ia cea mai \naltq. .

2. Dupq ce a]i prins bine sistemul de
re]inere (vezi pagina 61 sau 65), trece]i
banda ata[ului peste spqtar [i prin
picioarele tetierei, dupq cum se indicq \n
imagine. 

70

Instalarea sistemului de re]inere a copiilor

PUNCTE DE ANCORARE

CLEMQ DE PRINDERE

CLEMA DE ANCORARE
BANDA ATA{ULUI
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La unele tipuri de sisteme de re]inere, tre-
buie sq trece]i banda ata[ului printre pri-
cioarele tetierei, dupq cum se indicq \n
imagine. 

3. Ridica]i capacul iar apoi prinde]i clema
de prindere de clema de ancorare, asig-
ur`ndu-vq cq banda nu este rqsucitq.

4. Str`nge]i banda ata[ului conform
instruc]iunilor oferite de producqtorul sis-
temului de re]inere. 

Pentru a prinde ata[ul de sistemul de
re]inere pentru copii, urma]i instruc]iunile
producqtorului sistemului de re]inere.

La folosirea sistemului de re]inere a copiilor,
urma]i instruc]iunile pe care le-a]i primit
odatq cu sistemul. 

AVERTIZARE: dispozitivele de prindere a
sistemelor de re]inere  sunt concepute pen-
tru a suporta numai sarcinile impuse de
legqturile pentru copii corect pozi]ionate. |n
nici un caz nu se vor folosi cu centuri de
siguran]q pentru adul]i, hamuri sau pentru
de obiecte sau echipamente de autovehicul.

71

Instalarea sistemului de re]inere a copiilor

CLEMQ DE PRINDERE

CLEMA DE ANCORARE

accord 2008 pag 000-080:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 11:11 Page 71



C`nd un copil atinge limita de greutate sau
\nql]ime recomandatq pentru scaunul pentru
copii cu fa]a \nainte, acesta trebuie sq cqlq-
toreascq pe unul din locurile din spate,
a[ezat pe un scaun de \nql]are, [i sq poarte
centura pentru bazin/umqr. 

Paginile urmqtoare vq oferq instruc]iuni
despre modul \n care trebuie sq verifica]i
dacq centura de siguran]q se potrive[te,
tipul de scaun de \nql]are necesar, precum
[i precau]ii importante \n cazul \n care
copilul trebuie sq stea pe locul din fa]q. 
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Copii cu v`rste de p`nq la 12 ani pot fi
rqni]i sau uci[i \n cazul \n care cqlqtoresc
pe locul din fa]q iar airbag-ul frontal se
declan[eazq.

|n cazul \n care un copil trebuie sq cqlq-
toreascq pe locul din fa]q, regla]i scaunul
autovehiculului c`t mai \n spate posibil,
folosi]i un scaun de \nql]are dacq este
necesar [i cere]i-i copilului sq stea drept
[i sq poarte centura de siguran]q \n mod
corespunzqtor.

AVERTIZARE

Sprijinirea de portiera din fa]q poate duce
la rqnirea gravq sau la deces \n cazul
declan[qrii airbag-ului lateral. 

Pqstra]i \ntotdeauna o pozi]ie dreaptq cu
spatele sprijinit de spqtar. 

AVERTIZARE
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Verificarea centurii de siguran]q

Pentru a determina dacq o centurq pentru
bazin/umqr este potrivitq pentru copil, cere]i-
i copilului sq \[i punq centura, [i apoi
urmqri]i urmqtoarele aspecte:

1. Copilul se sprijinq complet de spqtar?

2. Genunchii copilului sunt \ndoi]i \n mod
confortabil peste marginea scaunului?

3. Partea pentru umqr a centurii trece \ntre
g`tul [i bra]ul copilului?

4. Partea pentru bazin a centurii este c`t
mai cobor`tq cu putin]q, ating`nd coapse-
le copilului?

5. Va putea copilul sq stea a[ezat \n acest
mod pe toatq durata cqlqtoriei?

|n cazul \n care rqspunsul la toate aceste
\ntrebqri este da, copilul poate purta centura
pentru bazin/umqr \n mod corect. Dacq
rqspunde]i nu la una din \ntrebqri, copilul
trebuie sq cqlqtoreascq pe un scaun de
\nql]are.

Utilizarea unui scaun de \nql]are

Un copil prea mare pentru a mai putea cqlq-
tori pe un sistem de re]inere pentru copii cu
fa]a \nainte, trebuie sq cqlqtoreascq pe unul
din locurile din spate [i sq foloseascq un
scaun de \nql]are p`nq c`nd este destul de
mare pentru a putea folosi \n mod corect
centura pentru bazin/umqr fqrq \nql]are. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Scaunele de \nql]are pot fi cu spqtar \nalt
sau jos. Indiferent de tipul ales de dumneav-
oastrq, asigura]i-vq cq acesta \ndepline[te
standardele de siguran]q aprobate (vezi
pagina 56) [i urma]i instruc]iunile oferite de
producqtorul scaunului. 

|n cazul \n care un copil care folose[te un
scaun de \nql]are trebuie sq cqlqtoreascq pe
locul din fa]q, regla]i scaunul autovehiculului
c`t mai \n spate posibil [i asigura]i-vq cq
centura de siguran]q a copilului este corect
prinsq. 

Un copil poate folosi scaunul de \nql]are
p`nq c`nd v`rfurile urechilor sunt la acela[i
nivel cu marginea superioarq a spqtarului
autovehiculului sau al scaunului de \nql]are.
Un copil cu o astfel de \nql]ime este, \n mod
normal, suficient de mare pentru a folosi
centura pentru bazin/umqr fqrq scaunul de
\nql]are.

Modelele pentru UE
Vezi pagina 59 pentru punerea scaunului de
\nql]are.

Este posibil ca pentru anumite scaune de
\nql]are sq existe spqtare disponibile.
Instala]i spqtarul la scaunul de \nql]are [i
prinde]i-l de scaunul autovehiculului, con-
form indica]iilor producqtorului scaunului de
\nql]are. Asigura]i-vq cq centura este trecutq
corect prin ghidajul de la col]ul spqtarului [i
cq centura nu atinge [i nu trece peste g`tul
copilului (vezi pagina 19).  
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GHIDAJ
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C`nd poate un copil mai mare 
sq cqlqtoreascq \n fa]q
Se recomandq ca to]i copii cu v`rste de
p`nq la 12 ani sq poarte dispozitive de
re]inere [i sq cqlqtoreascq pe unul din
locurile din spate.

Locurile din spate sunt cele mai sigure pen-
tru copii, indiferent de v`rsta sau mqrimea
acestora.

|n cazul declan[qrii airbag-ului frontal al
pasagerului \n urma unei coliziuni frontale
moderate sau severe, airbag-ul \l poate rqni
grav pe un copil care nu este pune prins \n
dispozitivul de re]inere, care nu este prins
corect, care stq prea aproape de airbag sau
care nu are o pozi]ie corectq.

De asemenea, [i airbag-urile laterale implicq
riscuri, \n cazul \n care o parte a corpului
unui copil mai mare se aflq pe traiectoria de
declan[are a airbag-ului lateral, copilul
poate fi grav rqnit.

Desigur, copii sunt foarte diferi]i. Cu toate cq
v`rsta poate constitui un indicator al
momentului \n care un copil poate cqlqtori
pe locul din fa]q, existq al]i indicatori mai
importan]i pe care trebuie sq \i ave]i \n
vedere.

Mqrimea fizicq
Fizic, un copil trebuie sq fie destul de mare
pentru ca centura peste bazin/umqr sq se
potriveascq (vezi paginile 19 [i 72). |n cazul
\n care centura nu se potrive[te \n mod
corespunzqtor, copilul nu trebuie a[ezat pe
locul din fa]q, indiferent dacq folose[te sau
nu scaun de \nql]are. 

Gradul de maturitate
Pentru a cqlqtori pe locul din fa]q \n condi]ii
de siguran]q, un copil trebuie sq fie \n stare
sq respecte regulile, inclusiv pqstrarea unei
pozi]ii corecte [i purtarea centurii \n mod
corect pe \ntreaga duratq a cqlqtoriei.

|n cazul \n care decide]i cq un copil poate
cqlqtori \n fa]q \n condi]ii de siguran]q, nu
uita]i:

• Sq citi]i cu aten]ie manualul de utilizare [i
sq vq asigura]i cq \n]elege]i toate
instruc]iunile referitoare la centura de sig-
uran]q [i toate instruc]iunile de siguran]q.

• Sq regla]i scaunul autovehiculului \n
pozi]ia cea mai \ndepqrtatq. 

• Sq \i cere]i copilului sq stea drept, sprijinit
de spqtar [i cu picioarele pe podea.

• Sq verifica]i dacq centura de siguran]q a
copilului este pozi]ionatq \n mod corect [i
bine str`nsq.

• Sq \i aminti]i copilului sq nu se aplece
\nspre portierq.

• Sq \l supraveghea]i pe copil. Chiar [i unui
copil matur trebuie uneori sq i se
aminteascq sq \[i prindq centura de sigu-
ran]q [i sq stea \ntr-o pozi]ie corespunzq-
toare. 
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Precau]ii suplimentare de siguran]q
• Nu permite]i copilului sq poarte centura de

siguran]q peste g`t. |n caz contrar, poate
fi grav rqnit \n zona g`tului \n cazul unui
accident.

• Nu permite]i niciodatq unui copil sq treacq
partea de centurq care trebuie sq treacq
peste umqr pe la spate sau pe sub bra].
|n caz contrar, acest lucru ar putea duce
la rqniri foarte grave \n cazul unui acci-
dent. De asemenea, cre[te riscul alunec-
qrii copilului pe sub centurq \n cazul unui
accident [i, astfel, al rqnirii. 

• Nu permite]i niciodatq folosirea unei sin-
gure centuri de cqtre doi copii. |n caz con-
trar, ace[tia pot fi grav rqni]i \n cazul unui
accident

• Nu pune]i nici un accesoriu pe centurq.
Dispozitivele concepute pentru a mqri
confortul copilului sau pentru a re-
pozi]iona partea de peste umqr a centurii
pot reduce capacitatea de protec]ie a cen-
turii de siguran]q [i pot cre[te riscul de
rqnire gravq \n cazul unui accident
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E[apamentul autovehiculului dumneavoas-
trq con]ine monoxid de carbon. |n mod nor-
mal, monoxidul de carbon nu intrq \n
autovehicul \n timpul conducerii, dacq
\ntre]ine]i \n mod adecvat autovehiculul [i
urma]i instruc]iunile de la aceastq paginq. 

Cere]i verificarea sistemului de e[apament
pentru a vedea dacq nu existq scurgeri, ori
de c`te ori:

• Autovehiculul este ridicat pentru schim-
barea uleiului.

• Observa]i o schimbare a zgomotului fqcut
de e[apament.

• Autovehiculul a fost implicat \ntr-un acci-
dent care i-a putut avaria partea infe-
rioarq.

|n spa]iile \nchise precum garajele se pot
aduna niveluri \nalte de monoxid de carbon.
Nu porni]i motorul cu u[a de la garaj
\nchisq. Chiar [i \n cazul \n care u[a este
deschisq, ]ine]i motorul pornit doar at`t c`t
este nevoie pentru a scoate autovehiculul
din garaj.

|n cazul \n care portbagajul este deschis,
fluxul de aer poate trage gaze de e[apa-
ment \n interiorul autovehiculului, cre`nd
condi]ii periculoase. Dacq trebuie sq con-
duce]i cu portbagajul deschis, deschide]i
toate geamurile [i regla]i sistemul de
\ncqlzire [i de ventilare / climatizare dupq
cum se aratq mai jos.

|n cazul \n care trebuie sq sta]i \n autove-
hiculul oprit cu motorul pornit, chiar [i \ntr-un
spa]iu deschis, regla]i sistemul de \ncqlzire
[i ventilare / sistemul de climatizare dupq
cum urmeazq:

1. Selecta]i modul aer proaspqt
2. Selecta]i modul 
3. Pune]i ventilatorul pe vitezq mare.
4. Regla]i temperatura pe o setare confort-

abilq. 
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Pericolul de monoxid de carbon

Monoxidul de carbon este un gaz toxic.
Respirarea acestuia poate duce la
pierderea cuno[tin]ei [i chiar la deces.
Evita]i orice zonq \nchisq [i orice activi-
tate care vq expune la monoxid de car-
bon.

AVERTIZARE
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Aceste etichete sunt dispuse \n locurile indi-
cate. Ele vq indicq eventualele pericole care
ar putea cauza rqnirea gravq. Citi]i cu
aten]ie aceste etichete.

|n cazul \n care una dintre etichete se
desprinde sau devine ilizibilq, contacta]i
reprezentan]a pentru a o \nlocui.

Eticheta de mai jos este lipitq pe interiorul
capotei motor. 

SRS Aribag

SRS Airbag 

Simbol de alertq pentru siguran]q

Urma]i cu aten]ie instruc]iunile manu-
alului de service

78

Etichetele de siguran]q

ETICHETA PENTRU PERICOL LA CAPACUL REZERVORULUI DE EXPANSIUNE

ETICHETA PENTRU SISTEMUL DE OPRIRE A
AIRBAG-ULUI FRONTAL AL PASAGERULUI *1

(MODELELE PE MOTORINQ)

ETICHETA PENTRU PERICOL LA
CAPACUL RADIATORULUI

(MODELELE PE BENZINQ)

SIGURAN}A COPIILOR / AIRBAG SRS*1

SIGURAN}A COPIILOR / AIRBAG SRS*2

AIRBAG LATERAL

AIRBAG LATERAL

AIRBAG SRS

ETICHETQ PENTRU PERICOL
LA BATERIE

ETICHETA PENTRU SIS-
TEMUL DE OPRIRE A
AIRBAG-ULUI FRONTAL
AL PASAGERULUI *2

*1 la versiunea cu volan pe partea st`ngq
*2 la versiunea cu volan pe partea dreaptq
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Eticheta de mai jos este lipitq pe montantul
fiecqrei u[i

• Airbag lateral

• Simbol de alertq pentru siguran]q

• Urma]i cu aten]ie instruc]iunile man-
ualului de \ntre]inere

Eticheta de mai jos este lipitq pe tabloul lat-
eral al tabloului de bord dinspre pasagerul
din fa]q

Vezi tabelul de mai jos pentru sensul fiec-
qrui simbol:

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE 
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Etichetele de siguran]q

Scaunul
pasagerului din
fa]q

Airbag-ul pasagerului din fa]q

OFF (oprit) ON (pornit)

Sugar \n sistem
de re]inere cu
fa]a spre spqtar

Poate cqlqtori 
\n fa]q

Nu poate cqlqtori
\n fa]q

Airbag-ul frontal
al pasagerului
este

Dezactivat Activat
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La modelele pe motorinq
Simbolurile pe partea superioarq a
motorului sub capacul motorului au rolul de
a vq aminti sq urma]i instruc]iunile manualu-
lui de service. La \nlocuirea injectoarelor,
mecanicul dumneavoastrq autorizat trebuie
sq fie cel care efectueazq aceastq lucrare.
Contacta]i reprezentan]a. 
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Aceastq sec]iune vq oferq informa]ii cu
privire la comenzile [i afi[ajele care con-
tribuie la func]ionarea zilnicq a autovehiculu-
lui dumneavoastrq. Toate comenzile impor-
tante sunt la \ndem`nq.

Locul comenzilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Tabloul de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Indicatoarele de pe tabloul de bord . . . . . 87
Indicatoarele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Vitezometrul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Tahometrul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Indicatorul de temperaturq . . . . . . . . . . 99
Indicatorul nivelului de combustibil. . . 100

Afi[ajul multiplu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Comenzile din jurul volanului . . . . . . . . . 142

{tergqtoarele [i spqlqtoarele de parbriz 144
Semnalizarea [i farurile . . . . . . . . . . . . . 147
Proiectoarele [i stopurile de cea]q . . . . 150
Iluminarea tabloului de bord . . . . . . . . . 152
Butonul de avarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Dezaburitorul de lunetq . . . . . . . . . . . . . 153
Reglarea farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Reglqrile volanului . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Cheile [i \ncuietorile. . . . . . . . . . . . . . . . 157
Sistemul de imobilizare . . . . . . . . . . . . . 159
Contactul de pornire . . . . . . . . . . . . . . . 160
|ncuietorilor portierelor . . . . . . . . . . . . . . 162

|ncuietorile electrice ale portierelor . . 162
Blocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
|ncuietorile pentru protec]ia copiilor . . 165

Telecomanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Portbagajul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Scaunele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Reglajele electrice ale scaunelor 
din fa]q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Reglajele manuale ale scaunelor 
din fa]q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Reglarea manualq \n \nql]ime 
a scaunului [oferului. . . . . . . . . . . . . . 175
Suportul lombar manual al [oferului. . 175
Cotierele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Tetierele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Plierea locurilor din spate. . . . . . . . . . 180

Sistemul de memorare a pozi]iei 
pentru condus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Comanda \ncqlzirii scaunelor. . . . . . . . . 185

Oglinzile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Geamurile electrice . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Trapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Fr`na de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Obiectele pentru confort din habitaclu . . 196

Torpedoul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Suporturile pentru bquturi. . . . . . . . . . 199
Priza de curent auxiliarq. . . . . . . . . . . 200
Compartimentul din cotierq . . . . . . . . 200
Suportul de ochelari . . . . . . . . . . . . . . 202
Compartiment depozitare . . . . . . . . . . 202
Compartiment consolq centralq . . . . . 203
C`rligul de haine . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Parasolarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Oglinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Bricheta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Scrumiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Lumini interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
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Locul comenzilor

82

Versiunea cu volanul pe partea st`ngq 1. BUTOANELE PENTRU GEAMURILE ELECTRICE (P. 189)
2. BUTOANELE SISTEMULUI DE MEMORARE A POZI}IEI

PENTRU CONDUS* (P. 182)
3. COMENZILE DE AC}IONARE A OGLINZILOR (P. 187)
4. BUTON PRINCIPAL DE BLOCARE ELECTRICQ A

PORTIERELOR (DEBLOCAREA BU{ONULUI DE ALI-
MENTARE) (P. 162)

5. BUTON DE DESCHIDERE A PORTBAGAJULUI (P. 170)
6. M`NER DE DESCHIDERE A CAPOTEI MOTOR (P. 415)
7. AFI[AJ MULTIPLU (P. 101)
8. BUTON AC}IONARE TRAPQ * (P. 193)
9. SISTEM AUDIO* (P. 227)

CEAS* (P. 326)
10. BUTON DE AVARII (P. 153)
11. COMENZI PENTRU |NCQLZIRE {I VENTILA}IE* (P. 210)

SISTEMUL DE CONTROL AL CLIMATIZQRII * (P. 216)
12. BRICHETQ (P. 204)
13. TRANSMISIE MANUALQ (P. 434)

TRANSMISIE AUTOMATQ (P. 439)
14. PRIZQ DE CURENT AUXILIARQ (P. 200)
15. CABLU USB* (P. 258, 304)
16. MUFQ CONEXIUNE DE TIP “JACK”* (P. 324)

* DACQ SUNT PREVQZUTE

Imaginea prezintq autovehiculul cu sistem de naviga]ie
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Versiunea cu volan pe partea dreaptq 1. BUTON AC}IONARE TRAPQ * (P. 193)
2. SISTEM AUDIO* (P. 227)

CEAS* (P. 326)
3. COMANDQ LUMINI AVARII (P. 153)
4. COMENZI PENTRU |NCQLZIRE {I VENTILA}IE* (P. 210)

SISTEMUL DE CONTROL AL CLIMATIZQRII * (P. 216)
5. BRICHETQ (P. 204)
6. TRANSMISIE MANUALQ (P. 434)

TRANSMISIE AUTOMATQ (P. 439)
7. PRIZQ DE CURENT AUXILIARQ (P. 200)
8. CABLU USB* (P. 258, 304)
9. MUFQ CONEXIUNE DE TIP “JACK”* (P. 324)
10. AFI{AJ MULTIPLU (P. 101)
11. M~NER DE DESCHIDERE A CAPOTEI MOTOR (P. 415)
12. COMENZILE DE AC}IONARE A OGLINZILOR (P. 187)
13. BUTOANELE SISTEMULUI DE MEMORARE A POZI}IEI

PENTRU CONDUS* (P. 182)
14. BUTON DE DESCHIDERE A PORTBAGAJULUI (P. 170)
15. BUTON PRINCIPAL DE BLOCARE ELECTRICQ A

PORTIERELOR (DEBLOCAREA BU{ONULUI DE ALI-
MENTARE) (P. 162)

16. BUTOANELE PENTRU GEAMURILE ELECTRICE (P. 189)

* DACQ SUNT PREVQZUTE
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Imaginea prezintq autovehiculul cu sistem de naviga]ie
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Transmisia automatq 1. INDICATOR SERVODIREC}IE ELECTRICQ (EPS) (P. 91)
2. INDICATOR AVARIE SISTEM DE CONTROL MOTOR (P.

87, 608)
3. INDICATORUL SISTEMULUI DE |NCQRCARE (P. 88, 607)
4. INDICATOR PRESIUNE SCQZUTQ ULEI (P. 88, 604)
5. INDICATORUL SISTEMULUI DE SECURITATE (P. 97)
6. INDICATOR LUMINI APRINSE (P. 96)
7. INDICATORULUI SISTEMULUI ABS (P. 89)
8. INDICATOR PROIECTOARE DE CEA}Q (P. 91)
9. INDICATORUL SISTEMULUI DE ASISTEN}Q LA STABILI-

TATEA AUTOVEHICULULUI (VSA) (P. 92)
10. INDICATOR DE INTRARE |N FUNC}IUNE A VSA (P. 92)
11. INDICATOR LUMINI DE DRUM (P. 96)
12. INDICATOR FR~NQ DE PARCARE {I SISTEM DE

FR~NARE* (P. 89, 611)
13. INDICATOR PRINDERE CENTURQ DE SIGURAN}Q (P.

87)
14. INDICATOR DE DESCHIDERE A PORTIERELOR / PORT-

BAGAJULUI (P. 96)
15. INDICATOR PENTRU ADAPTIVE CRUISE CONTROL

(ACC) (MEN}INEREA UNEI VITEZE CONSTANTE) (POR-
TOCALIU, VERDE) (P. 93, 94) *1

16. INDICATORUL SISTEMULUI DE FR~NARE PENTRU
PREVENIREA COLIZIUNILOR (CMBS) (P. 95)*2

17. INDICATOR STOP DE CEA}Q (P. 91)
18. INDICATORUL SISTEMULUI DE ASISTEN}Q LA PQS-

TRAREA BENZII LKAS (PORTOCALIU, VERDE)  (P. 94)
19. INDICATOR MESAJ SISTEM (P. 90)
20. INDICATOR SISTEM AIRBAG (SRS) (P. 41, 90)
21. INDICATOR SISTEM DE IMOBILIZARE (P. 90)
22. INDICATOR NIVEL SCQZUT DE COMBUSTIBIL (P. 97)
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Transmisia manualq 1. INDICATOR SERVODIREC}IE ELECTRICQ (EPS) (P. 91)
2. INDICATOR AVARIE SISTEM DE CONTROL MOTOR (P.

87, 608)
3. INDICATORUL SISTEMULUI DE |NCQRCARE (P. 88, 607)
4. INDICATOR PRESIUNE SCQZUTQ ULEI (P. 88, 604)
5. INDICATORUL SISTEMULUI DE SECURITATE (P. 97)
6. INDICATOR DE SCHIMBARE OPTIMQ |NTR-O TREAPTQ

SUPERIOARQ DE VITEZQ (P. 437)
7. INDICATOR DE SCHIMBARE OPTIMQ |NTR-O TREAPTQ

INFERIOARQ DE VITEZQ (P. 437)
8. INDICATOR LUMINI APRINSE (P. 96)
9. INDICATORULUI SISTEMULUI ABS (P. 89)
10. INDICATOR PROIECTOARE DE CEA}Q (P. 91)
11. INDICATORUL SISTEMULUI DE ASISTEN}Q LA STABILI-

TATEA AUTOVEHICULULUI (VSA) (P. 92)
12. INDICATOR ACTIVARE VSA (P. 92)
13. INDICATOR LUMINI DE DRUM (P. 96)
14. INDICATOR FR~NQ DE PARCARE {I SISTEM DE

FR~NARE* (P. 89, 611)
15. INDICATOR PRINDERE CENTURQ DE SIGURAN}Q (P.

87)
16. INDICATOR DE DESCHIDERE A PORTIERELOR / PORT-

BAGAJULUI (P. 96)
17. INDICATOR PENTRU ADAPTIVE CRUISE CONTROL

(ACC) (MEN}INEREA UNEI VITEZE CONSTANTE) (POR-
TOCALIU, VERDE) (P. 93, 94) *1

18. INDICATORUL SISTEMULUI DE FR~NARE PENTRU
PREVENIREA COLIZIUNILOR (CMBS) (P. 95)*2

19. INDICATOR STOP DE CEA}Q (P. 91)
20. INDICATORUL SISTEMULUI DE ASISTEN}Q LA PQS-

TRAREA BENZII LKAS (PORTOCALIU, VERDE) (P. 94)
21. INDICATOR MESAJ SISTEM (P. 90)
22. INDICATOR SISTEM AIRBAG (SRS) (P. 41, 90)
23. INDICATOR SISTEM DE IMOBILIZARE (P. 90)
24. INDICATOR NIVEL SCQZUT DE COMBUSTIBIL (P. 97)
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1. INDICATOR SERVODIREC}IE ELECTRICQ (EPS) (P. 91)
2. INDICATOR BUJII CU INCANDESCEN}Q (P. 88)
3. INDICATOR AVARIE SISTEM DE CONTROL MOTOR (P.

87, 609)
4. INDICATORUL SISTEMULUI DE |NCQRCARE (P. 88, 607)
5. INDICATOR PRESIUNE SCQZUTQ ULEI (P. 88, 604)
6. INDICATORUL SISTEMULUI DE SECURITATE (P. 97)
7. INDICATOR DE SCHIMBARE OPTIMQ |NTR-O TREAPTQ

SUPERIOARQ DE VITEZQ (P. 437)
8. INDICATOR DE SCHIMBARE OPTIMQ |NTR-O TREAPTQ

INFERIOARQ DE VITEZQ (P. 437)
9. INDICATOR LUMINI APRINSE (P. 96)
10. INDICATORULUI SISTEMULUI ABS (P. 89)
11. INDICATOR PROIECTOARE DE CEA}Q (P. 91)
12. INDICATORUL SISTEMULUI DE ASISTEN}Q LA STABILI-

TATEA AUTOVEHICULULUI (VSA) (P. 92)
13. INDICATOR ACTIVARE VSA (P. 92)
14. INDICATOR LUMINI DE DRUM (P. 96)
15. INDICATOR FR~NQ DE PARCARE {I SISTEM DE

FR~NARE* (P. 89, 611)
16. INDICATOR PRINDERE CENTURQ DE SIGURAN}Q (P.

87)
17. INDICATOR DE DESCHIDERE A PORTIERELOR / PORT-

BAGAJULUI (P. 96)
18. INDICATOR PENTRU ADAPTIVE CRUISE CONTROL

(ACC) (MEN}INEREA UNEI VITEZE CONSTANTE) (POR-
TOCALIU, VERDE) (P. 93, 94) *1

19. INDICATORUL SISTEMULUI DE FR~NARE PENTRU
PREVENIREA COLIZIUNILOR (CMBS) (P. 95)*2

20. INDICATOR STOP DE CEA}Q (P. 91)
21. INDICATORUL SISTEMULUI DE ASISTEN}Q LA PQS-

TRAREA BENZII LKAS (PORTOCALIU, VERDE) (P. 94)
22. INDICATOR MESAJ SISTEM (P. 90)
23. INDICATOR SISTEM AIRBAG (SRS) (P. 41, 90)
24. INDICATOR SISTEM DE IMOBILIZARE (P. 90)
25. INDICATOR NIVEL SCQZUT DE COMBUSTIBIL (P. 97)
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Tabloul de bord are numeroase indicatoare
care vq furnizeazq informa]ii importante
despre autovehiculul dumneavoastrq.

Indicatorul de avarie a sistemului
de controlal martorului
Vezi pagina 608 la modelele pe

benzinq [i pagina 609 la modelele pe motor-
inq. 

Ve]i vedea, de asemenea, simbolul “ ”,
sau acest simbol \nso]it de mesajul „CHECK
SYSTEM” (verificq sistemul) pe afi[ajul mul-
tiplu.

Numai la modelele pe motorinq
Acest indicator se aprinde [q \n cazul \n
care reporni]i motorul dupq ce autovehiculul
a rqmas fqrq combustibil (vezi pagina 560).

Indicatorul de prindere a centurilor
Acest indicator se aprinde atunci
c`nd roti]i contactul de pornire \n

pozi]ia ON (II). El vq aminte[te dumneav-
oastrq [i pasagerilor dumneavoastrq sq vq
prinde]i centurile de siguran]q. Dacq nu vq
prinde]i centura, ve]i auzi, de asemenea, un
semnal sonor. 

Dacq roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON
(II) \nainte de a vq prinde centura, semnalul
sonor porne[te iar indicatorul clipe[te. Dacq
nu vq prinde]i centura \nainte de oprirea
semnalului sonor, indicatorul se opre[te din
clipit, \nsq rqm`ne aprins. 

|n cazul \n care pasagerul din fa]q nu \[i
prinde centura de siguran]q, indicatorul se
aprinde timp de 6 secunde de la rotrea
butonului de contact \n pozi]ia ON (II). 

|n cazul \n care [oferul sau pasagerul din
fa]q nu \[i prinde centura de siguran]q \n
timpul deplasqrii, semnalul sonor porne[te
iar indicatorul clipe[te din nou, la intervale
regulate. Pentru mai multe informa]ii, vezi
pagina 24.

De asemenea, ve]i vedea simbolul “ ”
(pentru [ofer) / “ ” (pentru pasagerul din
fa]q), sau acest simbol  \nso]it de mesajul

„FASTEN SEAT BELT” (Prinde]i centura de
siguran]q) sau „FASTEN PASSENGER
SEAT BELT” (Prinde]i centura de siguran]q
a pasagerului) pe afi[ajul multiplu, pentru a
vq aminti dumneavoastrq [i pasagerilor
dumneavoastrq sq vq prinde]i centurile de
siguran]q. 

Sistemul centurilor de siguran]q monitor-
izeazq, de asemenea, folosirea fiecqrei cen-
turi de siguran]q de la locurile din spate \n
func]ie de activarea fiecqrui dispozitiv de
retractare a centurii de siguran]q. 
Afi[ajul multiplu vq indicq folosirea centurilor
de siguran]q de la locurile din spate (vezi
pagina 25).
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Indicatorul pentru presiunea
scqzutq a uleiului 
Motorul poate suferi avarii grave

dacq acest indicator clipe[te sau rqm`ne
aprins atunci c`nd motorul este pornit.
Pentru mai multe informa]ii, vezi pagina
604.

Ve]i vedea de asemenea simbolul “ ” sau
acest simbol \nso]it de mesajul „OIL PRES-
SURE LOW” (presiune scqzutq la ulei) pe
afi[ajul multiplu.

Indicatorul pentru sistemul de
\ncqrcare
Dacq acest indicator se aprinde \n

timp ce motorul este pornit, \nseamnq cq
bateria su sistemul de \ncqrcare prezintq o
avarie. Pentru mai multe informa]ii, vezi
pagina 607.

Ve]i vedea de asemenea simbolul “ ” sau
acest simbol \nso]it de mesajul „CHECK
SYSTEM” (verificq sistemul) pe afi[ajul mul-
tiplu.

Indicatorul bujiilor cu incan-
descen]q
(numai la modelele pe motorinq)

Acest indicator se aprinde timp de cqteva
secunde (pe timp rece sau la altitudini mari)
c`nd roti]i cheia de contact \n pozi]ia ON
(II). \n cazul \n care motorul este rece,
a[tepta]i ca indicatorul sq se stingq, \nainte
de a porni motorul. 

|n cazul \n care trece]i prin oricare din cele
douq situa]ii de mai jos, acest lucru poate
\nsemna cq existq o defec]iune la senzorul
de temperaturq a apei din sistemul de com-
bustibil. Duce]i autovehiculul la reprezen-
tan]q pentru verificare. 

• Acest indicator se stinge mai repede
dec`t \n mod normal atunci c`nd temper-
atura de afarq este foarte scqzutq.

• Motorul porne[te greu.
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Indicatorul pentru fr`na de parcare
[i sistemul de fr`nare
Acest indicator are douq func]ii:

1. Se aprinde atunci c`nd roti]i contactul de
pornire \n pozi]ia ON (II). Rolul squ este
de a vq aminti sq verifica]i fr`na de par-
care. \n cazul \n care conduce]i cu fr`na
de parcare ne-eliberatq complet, ve]i auzi
un semnal sonor. Mersul cu fr`na de par-
care ne-eliberatq complet poate produce
avarii la fr`ne [i pneuri. 

Ve]i vedea de asemenea simbolul “ ”
sau acest simbol \nso]it de mesajul
„RELEASE PARKING BRAKE”
(elibereazq fr`na de parcare) pe afi[ajul
multiplu (vezi pagina 195).

2. Dacq rqm`ne aprins dupq ce a]i eliberat
complet fr`na de parcare iar motorul este
pornit, sau dacq se aprinde \n timpul mer-
sului, este posibil sq fie o problemq la sis-
temul de fr`nare. Pentru mai multe infor-
ma]ii, vezi pagina 611.

Ve]i vedea de asemenea simbolul “ ”,
sau acest simbol \nso]it de mesajul „
CHECK SYSTEM” (verificq sistemul), pe
afi[ajul multiplu (vezi pagina 611).

Indicatorul pentru sistemul de
anti-blocare fr`nq (ABS)
|n mod normal, acest indicator se

aprinde timp de c`teva secunde atunci c`nd
roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON (II) [i
c`nd contactul este rotit \n pozi]ia START
(III). Dacq se aprinde in orice alt moment,
acest lucru \nseamnq cq existq o problemq
la sistemul ABS. \n aceastq situa]ie, duce]i
autovehiculul la reprezentan]q pentru verifi-
care. Dacq indicatorul este aprins, autove-
hiculul dispune \ncq de capacitatea de
fr`nare, \nsq nu mai are func]ia anti-blocare.
Pentru mai multe informa]ii, vezi pagina
451.

Ve]i vedea de asemenea simbolul “ ” sau
acest simbol \nso]it de mesajul „CHECK
SYSTEM” (verificq sistemul) pe afi[ajul mul-
tiplu (vezi pagina 451).
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Indicatorul pentru mesaj de sistem
Acest indicator se aprinde atunci
c`nd existq un mesaj referitor la

sistem pe afi[ajul multiplu. Apqsa]i butonul
INFO de pe volan, pentru a vedea mesajul
(vezi pagina 102).

De cele  mai multe ori, acest indicator se
aprinde \nso]it de alte indicatoare de pe
tabloul de bord, precum indicatorul de
prindere a centurilor de siguran]q, indica-
torul airbag (SRS), indicatorul pentru sis-
temul VSA etc.

Indicatorul pentru sistemul airbag

Acest indicator se aprinde scurt atunci c`nd
roti]i cheia de contact \n pozi]ia ON (II).
Dacq se aprinde \n orice alt moment, el
indicq o eventualq problemq la airbag-urile
frontale. De asemenea, indicatorul vq aver-
tizeazq cu privire la o eventualq problemq la
airbag-urile laterale, airbag-urile laterale
superioare, la sistemul de oprire a airbag-
ului frontal al pasageru[ui sau la dispozi-
tivele automate de tensionare a centurilor.
Pentru mai multe informa]ii, vezi pagina 41. 

Ve]i vedea de asemenea simbolul “ ” sau
acest simbol \nso]it de mesajul „CHECK
SYSTEM” (verificq sistemul) pe afi[ajul mul-
tiplu.

La autovehiculele cu sistem de fr`nare pen-
tru prevenirea coliziunilor (CMBS)
Acest indicator vq anun]q, de asemenea, \n
legqturq cu dispozitivele e-pretensionare ale
centurilor de siguran]q.

Indicatorul pentru sistemul de imo-
bilizare
Acest indicator se aprinde scurt

atunci c`nd roti]i cheia \n contactul de
pornire \n pozi]ia ON (II). El se stinge dacq
introduce]i cheia de contact cu codul core-
spunzqtor. Dacq cheia de contact nu are
codul corespunzqtor, indicatorul va clipi iar
sistemul de gestiune electronicq al motorului
este dezactivat (vezi pagina 159).
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Indicatorul pentru servodirec]ia
electricq (EPS)
|n mod normal, acest indicator se

aprinde atunci c`nd roti]i contactul de
pornire \n pozi]ia ON (II) [i se stinge dupq
ce porne[te motorul. Dacq se aprinde \n
orice alt moment, acest lucru \nseamnq cq
existq o problemq la sistemul de
servodirec]ie electricq. 

|n aceastq situa]ie, opri]i autovehiculul \ntr-
un loc sigur [i opri]i motorul. Reconfigura]i
sistemul pornind din nou motorul. Indicatorul
nu se va stinge dupq ce parcurge]i o dis-
tan]q scurtq. Dacq nu se stinge, sau dacq
se aprinde din nou \n timp ce conduce]i,
duce]i autovehiculul la reprezentan]q pentru
verificare. Cu indicatorul aprins, este posibil
ca servodirec]ia electricq (EPS) sq fie opritq,
ceea ce face ca volanul sq fie mai dificil de
rotit. 

Dacq roti]i volanul complet la st`nga sau la
dreapta \n mod repetat \n timp ce opri]i sau
conduce]i cu viteze foarte mici, este posibil
ca volanul sq fie pu]in mai greu de rotit,
pentru a se evita astfel eventualele avarii
cauzate de supra\ncqlzirea casetei de
direc]ie.

Ve]i vedea, de asemenea simbolul “ ”,
sau acest simbol \nso]it de mesajul „CHECK
SYSTEM” (verificq sistemul) pe afi[ajul mul-
tiplu.

Indicatorul pentru stopul de cea]q
Acest indicator se aprinde atunci
c`nd aprinde]i stopul de cea]q.

Vezi pagina 150 pentru informa]ii despre
func]ionarea stopului de cea]q.

Indicatorul pentru proiectoarele de
cea]q (la unele tipuri)
Acest indicator se aprinde atunci

c`nd aprinde]i proiectoarele de cea]q. Vezi
pagina 150 pentru informa]ii despre
func]ionarea proiectoarelor de cea]q.
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Indicatorul pentru sistemul de
asisten]q pentru stabilitatea
autovehiculului (VSA)

|n mod normal, acest indicator se aprinde
timp de c`teva secunde atunci c`nd roti]i
contactul de pornire \n pozi]ia ON (II), [i
c`nd contactul este rotit \n pozi]ia START
(III).

Dacq se aprinde [i rqm`ne aprins \n orice
alt moment, sau dacq nu se aprinde atunci
c`nd roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON
(II), acest lucru \nseamnq cq existq o prob-
lemq la sistemul VSA. Duce]i autovehiculul
la o reprezentan]q pentru verificare. Fqrq
VSA, autovehiculul poate fi utilizat \nsq nu
va avea asisten]q la trac]iune [i stabilitate
(VSA). Vezi pagina 463 pentru mai multe
informa]ii despre sistemul VSA.

De asemenea, acest indicator se poate
aprinde dacq existq o problemq cu func]ia
de asisten]q pentru stabilitatea automobilului
care tracteazq o remorcq (vezi pagina 477).

Ve]i vedea de asemenea simbolul “ ” sau
acest simbol \nso]it de mesajul „CHECK
SYSTEM” (verificq sistemul) pe afi[ajul mul-
tiplu (vezi pagina 463).

Indicatorul de activare VSA

Acest indicator are patru func]ii

1. Se aprinde pentru a vq aminti cq a]i oprit
sistemul de asisten]q pentru stabilitatea
autovehiculului (VSA).

2. Clipe[te atunci c`nd sistemul VSA intrq
\n func]iune (vezi pagina 463).

3. Clipe[te dacq se activeazq func]ia de
asisten]q la stabilitatea automobilului care
tracteazq o remorcq (vezi pagina 476).

4. Se aprinde \nso]it de indicatorul pentru
sistemul VSA \n cazul \n care existq o
problemq cu sistemul VSA. Ve]i vedea de
asemenea simbolul “ ” sau acest sim-
bol \nso]it de mesajul „CHECK SYSTEM”
(verificq sistemul) pe afi[ajul multiplu (vezi
pagina 463).

|n mod normal, acest indicator se aprinde
timp de c`teva secunde atunci c`nd roti]i
contactul de pornire \n pozi]ia ON (II) [i
c`nd butonul de contactul este rotit \n
pozi]ia START (III). Vezi pagina 433 pentru
mai multe informa]ii despre sistemul VSA. 
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Indicatorul principal Cruise

Dacq este prevqzut
Acest indicator se aprinde atunci c`nd
porni]i sistemul Cruise Control apqs`nd
butonul CRUISE (vezi pagina 334). 

Indicatorul Cruise Control

Dacq este prevqzut
Acest indicator se aprinde atunci c`nd seta]i
Cruise Control. Consulta]i pagina 334 pentru
informa]ii privind func]ionarea sistemului
cruise control. 

Indicatorul pentru sistemul
Adaptive Cruise Control (ACC)
(portocaliu)

Dacq este prevqzut
|n mod normal, acest indicator se aprinde
timp de c`teva secunde atunci c`nd roti]i
contactul de pornire \n pozi]ia ON (II).

Dacq indicatorul se aprinde cu culoarea por-
tocalie, acest lucru indicq o problemq la sis-
temul ACC. Ve]i vedea de asemenea sim-
bolul “ ”, sau acest simbol \nso]it de
mesajul „CHECK SYSTEM” (verificq sis-
temul) pe afi[ajul multiplu. Duce]i autove-
hiculul la reprezentan]q pentru verificare.
Pentru mai multe informa]ii, vezi pagina
334. 
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Indicatorul pentru sistemul
Adaptive Cruise Control (ACC)
(verde)

Dacq este prevqzut
Atunci c`nd apqsa]i butonul ACC de pe
volan, acest indicator se aprinde cu
culoarea verde. De asemenea ve]i vedea
„ACC” pe afi[ajul multiplu (vezi pagina 344).

Indicatorul LKAS (Lane Keeping
Assist System - Sistemul de asis-
ten]q pentru pqstrarea benzii)

(portocaliu)
Dacq este prevqzut
|n mod normal, acest indicator se aprinde
timp de c`teva secunde atunci c`nd roti]i
contactul de pornire \n pozi]ia ON (II).

Dacq indicatorul se aprinde cu culoarea por-
tocalie, acest lucru indicq o problemq la sis-
temul LKAS. Ve]i vedea de asemenea sim-
bolul “ ”, sau acest simbol \nso]it de
mesajul „CHECK SYSTEM” (verificq sis-
temul) pe afi[ajul multiplu. Duce]i autove-
hiculul la reprezentan]q pentru verificare.
Pentru mai multe informa]ii, vezi pagina 359

Indicatorul LKAS (Lane Keeping
Assist System - Sistemul de asis-
ten]q pentru pqstrarea benzii)

(verde)
Dacq este prevqzut
Atunci c`nd apqsa]i butonul MAIN (principal)
de pe volan, acest indicator se aprinde cu
culoarea verde. De asemenea ve]i vedea
“ ” pe afi[ajul multiplu (vezi pagina 359).
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Indicatorul pentru sistemul de
fr`nare pentru prevenirea coliziu-
nilor (CMBS)

La autovehiculele cu sistem Adaptive Cruise
Control 
|n mod normal, acest indicator se aprinde
timp de c`teva secunde atunci c`nd roti]i
contactul de pornire \n pozi]ia ON (II). De
asemenea, se aprinde pentru a vq aminti cq
a]i oprit sistemul de fr`nare pentru pre-
venirea coliziunilor (CMBS) prin apqsarea
comenzii de oprire a CMBS (vezi pagina
456).

Indicatorul CMBS se mai aprinde [i dacq
senzorul de radar din grila frontalq este blo-
cat de mizerie sau alte materii. Dacq
curq]a]i senzorul radar, indicatorul se stinge
la urmqtoarea rotire a contactului de pornire
\n pozi]ia ON (II). 

|n cazul \n care indicatorul se aprinde \n
orice alt moment, acest lucru indicq o prob-
lemq la CMBS. Ve]i vedea de asemenea
simbolul “ ” sau acest simbol \nso]it de
mesajul „CHECK SYSTEM” (verificq sis-
temul) pe afi[ajul multiplu. \n aceastq
situa]ie, duce]i autovehiculul la o reprezen-
tan]q pentru verificare. Pentru mai multe
informa]ii, vezi pagina 453. Atunci c`nd indi-
catorul este aprins, \nseamnq cq CMBS nu
func]ioneazq.

Indicatoarele de semnalizare [i lumini de
avarie
Indicatorul de semnalizare st`nga [i dreapta
clipe[te atunci c`nd semnaliza]i schimbarea
benzii sau virajul. Dacq un indicator nu
clipe[te sau clipe[te rapid, acest lucru
\nseamnq, de obicei, cq becul semnaliza-
torului s-a ars (vezi pagina 529). \nlocui]i
becul c`t mai cur`nd posibil, deoarece
ceilal]i [oferi nu pot vedea cq semnaliza]i.

Dacq apqsa]i butonul de avarie, ambele
indicatoare de semnalizare [i toate semnal-
izatoarele exterioare ale autovehiculului
clipesc. 

Autovehiculul dumneavoastrq este dotat cu
semnalizare printr-o singurq ac]ionare, pen-
tru a semnaliza cu u[urin]q schimbarea ben-
zii (vezi pagina 147). 
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Indicatorul pentru luminile de drum

Acest indicator se aprinde o datq cu luminile
de drum. Pentru mai multe informa]ii, vezi
pagina 148.

Indicatorul pentru lumini aprinse

Acest indicator vq aminte[te cq luminile
exterioare sunt aprinse. Se aprinde atunci
c`nd butonul pentru lumini este \n pozi]ia
“ ” sau “ ”. Dacq roti]i contactul de
pornire \n pozi]ia ACCESSORY (I) sau
LOCK (0) fqrq a stinge butonul de lumini,
acest indicator va rqm`ne aprins. De
asemenea, se va auzi [i un semnal sonor
atunci c`nd deschide]i portiera [oferului fqrq
cheie \n contact. 

Ve]i vedea de asemenea simbolul “ ” sau
acest simbol \nso]it de mesajul „HEAD-
LIGHTS ON” (faruri aprinse) pe afi[ajul mul-
tiplu (vezi pagina 148).

La autovehiculele dotate cu iluminare
automatq
Acest indicator se aprinde de asemenea
c`nd butonul de lumini este \n modul AUTO
iar luminile se aprind automat. 

Indicatorul de deschidere a
portierelor / portbagajului
Acest indicator se aprinde cu

culoarea ro[ie \n cazul \n care una dintre
portiere sau capacul portbagajului nu s-a
\nchis bine. 

De asemenea, ve]i vedea acest simbol pe
afi[ajul multifunc]ional prin care se indicq
deschiderea unei portiere [i/ sau a portba-
gajului (vezi pagina 15). 
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Indicatorul pentru nivel scqzut de com-
bustibil 

Acest indicator se aprinde pentru a vq
aminti cq trebuie sq re-alimenta]i.

Atunci c`nd se aprinde indicatorul, aceasta
\nseamnq cq mai sunt aproximativ 9,8 l
(2,15 gal. Imp.) de combustibil \n rezervor. 
C`nd acul indicator aratq 0, mai existq \ncq
o micq rezervq de combustibil \n rezervor.

Ve]i vedea simbolul “ ”, sau acest simbol
\nso]it de mesajul „FUEL LOW” (nivel scqzut
de combustibil) (la modelele pe benzinq)
sau „DIESEL FUEL LOW” (nivel scqzut de
motorinq) (la modelele pe motorinq) pe
afi[ajul multiplu.

La modelele pe motorinq
Vezi sec]iunea Curq]area sistemului de
combustibil de la pagina 560 dacq autove-
hiculul rqm`ne fqrq combustibil. 

Indicatorul sistemului de securitate (pentru
anumite modele)

Acest indicator se aprinde atunci c`nd sis-
temul de securitate este setat. Pentru mai
multe informa]ii despre sistemul de securi-
tate, vezi pagina 329. 
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Indicatoarele

TAHOMETRU

AFI{AJ MULTIPLU

VITEZOMETRU

INDICATOR DE NIVEL DE COMBUSTIBIL

INDICATOR DE TEMPERATURQ

Imaginea aratq modelul pe motorinq
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Vitezometrul
La autovehiculele cu contorizare \n kilometri
Acesta indicq viteza \n kilometri pe orq (km /
h) 

La autovehiculele cu contorizare \n mile
Acesta indicq viteza \n mile pe orq (mph).
Scqrile interioare indicq viteza \n kilometri
pe orq (km/h). 

Tahometrul
Tahometrul indicq viteza motorului \n rota]ii
pe minut (rpm). Pentru a proteja motorul de
eventualele daune, nu conduce]i niciodatq
cu acul tahometrului \n zona ro[ie.

Indicatorul de temperaturq
Acesta indicq temperatura lichidului de
rqcire a motorului. \n timpul func]ionqrii nor-
male, temperatura trebuie sq se ridice
aproximativ p`nq la mijlocul indicatorului. \n
condi]ii extreme de drum, ca, de exemplu,
temperaturi exterioare foarte \nalte sau
perioade lungi de condus \n pantq, temper-
atura poate ajunge p`nq \n jumqtatea supe-
rioarq a indicatorului.  Dacq atinge semnul
ro[u (fierbinte), opri]i autovehiculul pe mar-
ginea drumului, \n condi]ii de siguran]q. Vezi
pagina 600 \n cazul modelelor pe benzinq [i
pagina 602 \n cazul modelelor pe motorinq,
pentru instruc]iuni [i precau]ii cu privire la
verificarea sistemului de rqcire a motorului. |n cazul \n care acul indicatorului de temper-

aturq atinge sau depq[e[te semnul ro[u,
ve]i vedea, de asemenea, acest simbol de
avertizare, sau simbolul \nso]it de mesajul
„ENGINE TEMP. HIGH” (temp. ridicatq la
motor) pe afi[ajul multiplu. Aceastq averti-
zare vq anun]q cq motorul trebuie sq fie
rqcit. 
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Indicatorul nivelului de combustibil
Acesta vq aratq cantitatea de combustibil
rqmasq \n rezervor. El poate indica cu pu]in
\n plus sau \n minus fa]q de cantitatea realq.
Acul revine la marginea de jos dupq ce
opri]i contactul

OBSERVA}IE

Numai la modelele pe benzinq
Evita]i sq conduce]i cu un nivel foarte mic
de combustibil. \n cazul \n care rqm`ne]i
fqrq combustibil, motorul poate da rateuri,
avariind convertizorul catalitic.

OBSERVA}IE

Numai la modelele pe motorinq
Lampa indicatorului de avarie sau indica-
torul PGM-FI  se aprinde atunci c`nd
reporni]i motorul dupq ce autovehiculul a
rqmas fqrq combustibil. 
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Afi[ajul multiplu de pe vitezometrul de pe
tabloul de bord afi[eazq diferite informa]ii [i
simboluri / mesaje, atunci c`nd contactul de
pornire este rotit \n pozi]ia ON (II). Unele
dintre aceste indicatoare / mesaje vq ajutq
sq conduce]i autovehiculul cu mai multq efi-
cacitate. Altele, vq informeazq despre
opera]iunile periodice de service de care
autovehiculul dumneavoastrq are nevoie
pentru a func]iona fqrq probleme. 

Existq douq tipuri de simboluri / mesaje:
simboluri/mesaje normale [i
simboluri/mesaje de avertizare \n legqturq
cu sistemele. 

Pute]i selecta limba afi[atq [i, de aseme-
nea, pute]i regla anumite setqri de comandq
ale autovehiculului dupq cum vq place cu
ajutorul afi[ajului multiplu [i al celor trei
butoane de pe volan (vezi pagina 102). 

Simbolurile/mesajele normale

Afi[ajul multiplu este alcqtuit dintr-un seg-
ment superior, unul \n partea centralq [i
unul inferior. 

|n modul de afi[are normalq, afi[ajul aratq
trip computer-ul, folosirea centurilor la
locurile din spate, folosirea telefonului
hands-free (HFT) (dacq este prevqzut),
odometrul, contorul de parcurs, temperatura
exterioarq [i anuntul de service (dacq este
prevqzut).

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Afi[ajul multiplu

SEGMENTUL SUPERIOR

SEGMENTUL CEN-
TRAL

SEGMENTUL
INFERIOR 

SEGMENTUL SUPERIOR

SEGMENTUL CEN-
TRAL

SEGMENTUL
INFERIOR 

Tipul cu indicare \n mileTipul cu indicare \n kilometri
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Trip computer-ul cuprinde consumul curent
de combustibil, economia medie de com-
bustibil, distan]a estimatq, timpul scurs [i
viteza medie. 

Pentru a schimba afi[area, apqsa]i butonul
INFO (�/�) de pe volan, repetat. 

Cu butonul de contact \n pozi]ia ON (II),
afi[ajul multiplu se modificq dupq cum se
aratq \n pagina 103. 

C`nd roti]i de contactul de pornire \n pozi]ia
ON (II), se afi[eazq ceea ce a]i selectat ulti-
ma datq.

|n cazul \n care existq vreo avertizare referi-
toare la sistem, simbolul (simbolurile) de
avertizare sistem va (vor) apqrea pe afi[ajul
multiplu dupq setarea alarmei de vitezq.
Simbolul/mesajul de avertizare sistem cu
cea mai mare prioritate va fi afi[at primul
atunci c`nd roti]i contactul de pornire \n
pozi]ia ON (II). 
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BUTON SEL/RESET (SELECTARE / RECONFIGURARE)

BUTOANE INFO �/�

BUTON SEL/RESET (SELECTARE / RECONFIGURARE)

BUTOANE INFO �/�

LA AUTOVEHICULELE CU ADAPTIVE 
CRUISE CONTROL (ACC)
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Afi[ajul multiplu

APQSA}I BUTONUL INFO �

APQSA} BUTONUL INFO �

APQSA}I BUTONUL INFO �

APQSA}I BUTONUL INFO �

Tipul cu indicare \n kilometri

Tipul cu indicare \n mile
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Trip computerul 
Indicatoarele din trip computer vq aratq
urmqtoarele:

Consumul mediu de combustibil 
: Consumul mediu de combustibil

al autovehiculului de la ultima reconfigurare
a trip computer-ului A. 

: Consumul mediu de combustibil
al autovehiculului de la ultima reconfigurare
a trip computer-ului B.

Consumul mediu de combustibil este actual-
izat la fiecare 10 secunde. Atunci c`nd
reconfigura]i un contor de parcurs, con-
sumul mediu de combustibil pentru acel
contor se reconfigureazq de asemenea.
Pentru a reconfigura valorile trip computer-
ului, ]ine]i apqsat butonul SEL/RESET p`nq
c`nd numqrul ajunge la „0.0” (0,0). 

Dacq reconfigura]i Trip A, se reconfigureazq
simultan [i economia medie de combustibil
A. Dacq reconfigura]i Trip B, se reconfig-
ureazq simultan [i economia medie de com-
bustibil B. 

|n modul de reglare, pute]i seta Trip A [i
economia medie de combustibil A astfel
\nc`t acestea sq se reconfigureze de fiecare
datq c`nd alimenta]i autovehiculul (vezi pag-
ina 134). 

Consumul curent de combustibil
Tipul cu indicare \n kilometri

Consumul curent de combustibil al
autovehiculului \n kilometri pe orq [i \n l/100
km

Tipul cu indicare \n mile
Consumul curent de combustibil al

autovehiculului \n mile pe orq [i mpg.

Modelele pe motorinq
Afi[ajul poate arqta un consum curent de
combustibil mai mare dec`t \n condi]ii nor-
male de mers, \n cazul \n care particulele de
materii (PM) sunt arse [i eliminate din filtrul
de particule diesel (DPF). Pentru mai multe
informa]ii, vezi pagina 637. 

Viteza medie a autovehiculului
Viteza medie cu care conduce]i

este afi[atq \n kilometri pe orq (km/h) sau \n
mile pe orq (mph) \n func]ie de model.

Autonomia
Distan]a estimatq pe care o pute]i

parcurge cu combustibilul rqmas \n rezervor.
Distan]a este estimatq \n urma consumului
de combustibil pe care l-a]i realizat la par-
curgerea ultimilor kilometri (ultimelor mile),
astfel \nc`t ea va varia \n func]ie de modific-
qrile de vitezq, condi]ii de trafic etc

Timpul scurs
Timpul scurs din momentul \n care

a]i rotit ultima oarq contactul de pornire \n
pozi]ia ON (II).
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Informa]iile legate de parcurs

Segmentul inferior aratq odometrul, contorul
de parcurs, temperatura exterioarq [i
anun]ul de service (dacq este prevqzut) \n
modul de afi[are normalq. 

Prin apqsarea butonului SEL / RESET
(selectare / reconfigurare), afi[ajul se modi-
ficq dupq cum se aratq \n imagine. 

Odometrul
Odometrul indicq numqrul total de kilometri
sau mile parcurse de autovehicul. 

Contorul de parcurs
Acest contor indicq numqrul de kilometri sau
mile parcurse de la ultima reconfigurare pe
care a]i efectuat-o.

Existq douq contoare de parcurs: trip A [i
trip B. Pute]i schimba \ntre ele locurile aces-
tor afi[aje apqs`nd repetat butonul de SEL /
RESET (selectare / reconfigurare). C`nd
roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON (II),
se va afi[a ceea ce a]i selectat ultima datq. 

Fiecare contor de parcurs func]ioneazq
independent, astfel \nc`t pute]i contoriza
douq distan]e diferite. 

Pentru a reconfigura un contor de parcurs,
afi[a]i-l [i apoi ]ine]i apqsat butonul de SEL
/ RESET (selectare / reconfigurare) p`nq
c`nd numqrul este reconfigurat la „0.0”
(0,0).

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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ODOMETRU

: APQSA]I BUTONUL SEL / RESET (SELECTARE / RECONFIGURARE) 

TEMPERATURA EXTERIOARQ

*: DACQ ESTE
PREVQZUT

ANUN} DE SERVICE*
(vezi pagina 481)
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Indicatorul de temperaturq exterioarq
Acest indicator afi[eazq temperatura exte-
rioarq \n centigrade. 

Senzorul de temperaturq se aflq \n bara
frontalq de protec]ie. Prin urmare, afi[area
temperaturii poate fi afectatq de cqldura
reflectatq de suprafa]a drumului, precum [i
de cqldura motorului [i de gazele de e[apa-
ment din traficul \nconjurqtor. Acest lucru
poate duce la o afi[are incorectq a tempera-
turii, atunci c`nd viteza este sub 30 km / h
(19 mph).

Senzorul \nt`rzie actualizarea temperaturii
afi[ate p`nq c`nd atinge temperatura exte-
rioarq corectq. Acest lucru poate dura
c`teva minute.

|n cazul \n care temperatura exterioarq este
afi[atq incorect, o pute]i regla cu p`nq la 3
grade \n plus sau \n minus, mai cald sau
mai rece (vezi paginile 132). 

OBSERVA}IE: pentru a efectua aceastq
procedura, trebuie mai \nt`i ca temperatura
sq se stabilizeze.

|n anumite condi]ii meteorologice, temper-
atura este afi[atq la un punct apropiat de
cel de \nghe] (0°C) acest lucru put`nd
\nsemna cq pe suprafa]a drumului se
formeazq un strat de ghea]q. De asemenea,
ve]i vedea un simbol de aten]ie “ ” pe
afi[ajul multiplu.

Informa]iile din anun]ul de service
Dacq este prevqzut
Acestea aratq distan]a sau timpul rqmas
p`nq la efectuarea opera]iunilor de service.
De asemenea, se afi[eazq un cod de serv-
ice care sq indice elementul (elementele) de
service necesare la urmqtoarea opera]iune
de service. Pentru mai multe informa]ii, vezi
pagina 481. 
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Hands-free pentru telefon (HFT) 
(Pentru unele tipuri)

Pute]i primi sau da telefoane cu telefonul
mobil prin sistemul Hands-free (HFT), fqrq a
atinge telefonul mobil.

Pentru a folosi sistemul, telefonul mobil [i
sistemul HFT trebuie conectate. Nu toate
telefoanele mobile sunt compatibile cu acest
sistem. Vezi pagina 375 pentru instruc]iuni
privind modul de conectare a telefonului la
HFT [i modul de folosire a telefonului cu
acest sistem. 
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Simbolurile / mesajele de avertizare sistem
|n cazul \n care existq o defec]iune la
autovehicul, de exemplu nivelul uleiului de
motor este scqzut sau una dintre portiere nu
este bine \nchisq, afi[ajul multiplu vq va
indica defec]iunea. Pentru aceasta, se va
\ntrerupe afi[area curentq cu unul sau mai
multe simboluri / mesaje. Majoritatea sim-
bolurilor / mesajelor sunt afi[ate timp de
aproximativ 5 secunde, dupq care afi[ajul
curent revine. Anumite simboluri / mesaje
rqm`n aprinse p`nq la remedierea
defec]iunii.

La anumite modele, afi[ajul multiplu aratq,
de asemenea, anumite stqri ale autovehicul-
ului, precum setqrile sistemului adaptive
cruise control (ACC), folosirea sistemului de
hand-free pentru telefon (HFT), anun]ul de
service etc. 

|n cazul \n care autovehiculul este nou,
afi[ajul multiplu indicq simbolurile de averti-
zare sistem fqrq mesaj. Aceasta este
setarea automatq la ie[irea din fabricq a
autovehiculului. Pute]i regla aceastq setare
pentru a vedea simbolurile de avertizare sis-
tem \nso]ite de mesajele aferente (vezi pagi-
na 130). Anumite simboluri, precum temper-
aturq exterioarq scqzutq, indicatorul de
prindere centurq spate etc, nu au mesaje
corespondente. 

|n aceastq sec]iune, \n aproape toate exem-
plele este folosit simbolul sistemului fqrq
mesaj, dar acela[i simbol (acelea[i sim-
boluri) este folosit (sunt folosite) pentru
setarea cu mesaj. 

De obicei, simbolurile/mesajele sunt indicate
\n segmentul central. Dacq se selecteazq
sistemul cruise control cu reglare (ACC),
sistemul de asisten]q la pqstrarea benzii
(LKAS) sau sistemul de fr`nare pentru pre-
venirea coliziunilor (CMBS), simbolurile sunt
afi[ate \n segmentul superior [i \n cel cen-
tral. 
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Aceste simboluri / mesaje declan[eazq de
asemenea indicatorul (indicatoarele) adec-
vat (adecvate) de pe tabloul de bord [i
provoacq aprinderea indicatorului de mesaj
sistem. Indicatorul de mesaj sistem nu se
stinge dec`t dupq remedierea defec]iunii
(defec]iunilor). 

De asemenea, ve]i auzi un semnal sonor
atunci c`nd simbolul de avertizare sistem se
aprinde prima datq. 

|n cazul \n care existq mai multe simboluri /
mesaje, fiecare este afi[at timp de aproxi-
mativ 5 secunde. 

Pentru a inversa simbolul (simbolurile) /
mesajul (mesajele) \nainte de scurgerea
celor 5 secunde,  sau pentru a selecta
afi[ajul normal. Apqsa]i repetat butonul
INFO (�/�) de pe volan.

Pute]i vedea din nou simbolul (simbolurile) /
mesajul (mesajele), apqs`nd repetat butonul
INFO (�/�), \n cazul \n care indicatorul de
mesaj sistem rqm`ne aprins pe tabloul de
bord. 

Chiar dacq schimba]i afi[ajul de la simbol /
mesaj, la cel normal, unele simboluri /
mesaje importante se vor aprinde din nou,
la intervale regulate, p`nq la remedierea
problemelor.

Paginile urmqtoare descriu fiecare simbol
/mesaj de avertizare sistem care poate fi
afi[at. Iatq o listq cu toate mesajele:

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

109

Afi[ajul multiplu

INDICATOR MESAJ SISTEM
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Vezi paginile 608 [i
609

Vezi pagina 99

Vezi pagina 604

Vezi pagina 611

Vezi pagina 605

Vezi pagina 606

Vezi pagina 91

Vezi pagina 607

Vezi pagina 610

Vezi pagina 41

Vezi pagina 451

Vezi pagina 195

Vezi pagina 516

Vezi pagina 439

Vezi pagina 463
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Vezi pagina 477

Vezi pagina 24

Vezi pagina 24

Vezi pagina 25

Vezi pagina 344

Vezi pagina 359

Vezi pagina 365

Vezi paginile 344 [i
355

Vezi paginile 339,
355 [i 456

Vezi pagina 458

Vezi pagina 454

Vezi pagina 366

Vezi pagina 369

Vezi pagina 373

Vezi pagina 637
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Vezi pagina 638

Vezi pagina 15

Vezi pagina 148

Vezi pagina 161

Vezi pagina 160

Vezi pagina 160

Vezi pagina 521

Vezi pagina 106

Vezi pagina 149

Vezi pagina 378

Vezi pagina 118

Vezi pagina 118

Modelele pe benzinq
Vezi pagina 97

Modelele pe 
motorinq

Vezi pagina 97
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Sistemul de anun] de service (dacq este cazul)

Vezi pagina 485

Vezi pagina 485

Vezi pagina 486

Vezi pagina 486

Vezi pagina 485

Vezi pagina 486

Vezi pagina 487

Vezi pagina 487
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Setqrile reglate
Pute]i regla unele dintre setqrile de comandq ale autovehiculului dupq cum ave]i nevoie. Tabelul de mai jos aratq setqrile pe care le pute]i
regla:
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Afi[ajul multiplu

Setare grup Element din meniu Descriere Op]iune de setare Pagina

SPEED ALARM
(alarma de
vitezq) (p. 118)

SPEED ALARM 1 (ON/OFF, setare) Porne[te alarma de vitezq [i
modificq setarea alarmei de vitezq

ON (pornit)/OFF (oprit)*2
peste 5 km/h (mph) cu
trepte de c`te 5 km/h (mph)

118
SPEED ALARM 2 (ON/OFF, setare)

SPEED ALARM 1 (ON/OFF) *1
Porne[te alarma de vitezq

ON (pornit) /
OFF (oprit)*2

121
SPEED ALARM 2 (ON/OFF) *1

CHG SETTING
(Modif. Setare)
(p. 123)

ACC SETUP
(setare ACC)

PRE-RUNNING CAR DETECT BEEP
(Semnal sonor autovehicul \n fa]q)

Seteazq semnalul sonor sq sune atunci c`nd sistemul
detecteazq un autovehicul \n fa]a dvs

ON (pornit) /
OFF (oprit)*2

126

ACC DISPLAY SPEED UNIT (Unitatea
de mqsurq a vitezei, afi[atq de ACC)

Modificq unitatea de mqsurq afi[atq cu ACC pornit
km/h*³ 
mph*³

128

METER
SETUP
(Setare 
contor)

WARNING MESSAGE (Mesaj de averti-
zare)

Afi[area sau nu a mesajului de avertizare
ON (pornit) /
OFF (oprit)*2

130

ADJUST OUTSIDE TEMP. DISPLAY
(Regleazq afi[aj temp. exterioarq)

Modificq afi[area temperaturii exterioare \n plus sau \n
minus fa]q de afi[ajul curent

P`nq la ±3°C 
0°C*2

132

TRIP A RESET WITH REFUEL
(Reconfigurare Trip A la alimentare)

Reconfigurarea contorului de parcurs A [i a consumului
mediu de combustibil la urmqtoarea alimentare cu com-
bustibil

ON (pornit) /
OFF (oprit)*2

134

ELAPSED TIME RESET (Reconfigurare
timp scurs)

Selecteazq setarea de reconfigurare a timpului scurs
din deplasarea actualq

IGN OFF (Contact oprit) *2
,Trip A,Trip B

135

*¹: Setarea este disponibilq \n timpul condusului
*²: Setarea  la ie[irea din fabricq 
*³: Setarea automatq este ceea ce a]i selectat ultima datq
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*: Setarea  la ie[irea din fabricq 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Afi[ajul multiplu

Setare grup Element din meniu Descriere Op]iune de setare Pagina 

LANGUAGE (Limba) 
(p. 138)

Schimbq limba folositq pentru
afi[are

ENGLEZQ* ITALIANQ SPAN-
IOLQ, GERMANQ,
FRANCEZQ, PORTUGHEZQ

138

DEFAULT ALL 
(Setqrile din fabricq )
(p. 139)

Reconfigureazq toate setqrile
reglate, conform celor din fabricq

CANCEL (anuleazq)
OK 139
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Pentru a intra \n modul de reglare, autove-
hiculul trebui sq fie oprit, cu contactul de
pornire rotit \n pozi]ia ON (II) [i fr`na de par-
care setatq, \n cazul autovehiculelor cu
transmisie manualq. \n cazul \n care autove-
hiculul este dotat cu transmisie automatq,
schimbqtorul de vitezq trebuie sq fie \n
treapta de parcare. (\n mod excep]ional,
aceastq condi]ie nu se aplicq la anumite
setqri ale alarmei de vitezq). ]ine]i apqsat
butonul INFO (�/�) de pe volan timp de
aproximativ 3 secunde, \n timp ce afi[ajul
multiplu este indicq afi[ajul normal. Iatq
setqrile pe care le pute]i regla:

• SPEED ALARM (ALARMA DE VITEZQ):
pentru a seta alarma de vitezq (vezi pagi-
na 118)

• CHG SETTING (SCHIMB. SETARE): pen-
tru a schimba setqrile de comandq a
autovehiculului (vezi pagina 123).

• LANGUAGE (LIMBA): pentru a selecta
limba (vezi pagina 138)

• DEFAULT ALL (SETQRILE DIN FAB-
RICQ): pentru a reveni la setqrile din fab-
ricq (vezi pagina 139).

De fiecare datq c`nd apqsa]i butonul INFO,
afi[ajul se modificq de la „SPEED ALARM”
(alarma de vitezq) la „CHG SETTING”
(schimb. setare), la „LANGUAGE” (limbq), la
„DEFAULT ALL” (setqrile din fabricq) [i la
„EXIT” (ie[ire), iar apoi din nou la „SPEED
ALARM” (alarma de vitezq), dupq cum se
aratq mai sus. 

116

Afi[ajul multiplu

Apasq butonul INFO �
Apasq butonul INFO �
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|n cazul \n care seta]i alarma la viteza spec-
ificatq a autovehiculului \n timp ce
conduce]i, selecta]i „SPEED ALARM” (alar-
ma de vitezq), [i consulta]i pagina 118. \n
mod excep]ional, pute]i de asemenea sq
selecta]i alarma de vitezq specificatq \n timp
ce conduce]i.

|n cazul \n care dori]i sq modifica]i oricare
dintre setqrile de comandq a autovehiculu-
lui, selecta]i „CHG SETTING” (schimb.
setare), [i urma]i instruc]iunile de la pagina
123.

|n cazul \n care dori]i ca setqrile sq fie cele
reglate la ie[irea din fabricq a autovehiculu-
lui, selecta]i „DEFAULT ALL” (setqrile din
fabricq), dupq cum se aratq la pagina 139.

Folosi]i butonul INFO (�/�) de pe volan,
pentru a vedea [i naviga printre setqri [i
butonul SEL/RESET (selectare / reconfigu-
rare)  pentru a activa selec]iile fqcute.

|n cazul \n care \ncerca]i sq \ncepe]i sq con-
duce]i \n timp ce regla]i setqrile, ve]i vedea
afi[ajul de mai sus timp de c`teva secunde,
dupq care reglarea va fi anulatq.

Reglarea este de asemenea anulatq \n
cazul \n care scoate]i contactul de pornire
din pozi]ia ON (II) [i \l roti]i \n pozi]iile
ACCESSORY (I) sau LOCK (0), sau dacq
elibera]i fr`na de parcare (transmisie manu-
alq) sau muta]i schimbqtorul de vitezq din
pozi]ia Parcare (transmisie automatq).

|n cazul \n care selecta]i “ ” [i apqsa]i
butonul SEL/RESET(selectare / reconfigu-
rare) , afi[ajul normal apare din nou.

117

Afi[ajul multiplu
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Alarma de vitezq
Pute]i accesa diferitele func]ii ale alarmei
atunci c`nd autovehiculul este oprit sau \n
timp ce conduce]i. \n timp ce conduce]i,
pute]i selecta oricare dintre cele douq setqri
ale alarmei de vitezq. Dacq autovehiculul
este oprit, pute]i regla viteza setatq dupq
cum dori]i.

|n cazul \n care seta]i alarma de vitezq \n
setqrile de reglare ve]i vedea acest indicator
[i ve]i auzi un semnal sonor atunci c`nd
viteza atinge limita setatq. Pute]i seta douq
viteze diferite pentru alarmq. 

Pentru a seta alarma de vitezq cu autove-
hiculul oprit:

]ine]i apqsat butonul INFO pentru a intra \n
modul de reglare, apoi apqsa]i repetat
butonul INFO pentru a selecta „SPEED
ALARM” (alarma de vitezq). C`nd pe
afi[ajul multiplu apare „SPEED ALARM”
(alarma de vitezq), apqsa]i butonul
SEL/RESET Afi[ajul se schimbq \n modul
de setare.

118

Afi[ajul multiplu

Alarma este setatq la viteza autovehiculului de 80 km / h. 
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Pute]i seta alarma de vitezq \n km/h sau \n
mph, \n func]ie de model.  Sunt afi[ate cele
douq selec]ii de vitezq [i simbolurile pentru
pornit/oprit. 

Setarea de vitezq 1: Pute]i seta alarma sq
fie pornitq sau opritq [i modifica vitezele
setate sub sau peste 50 km/h (30 mph).

Setarea de vitezq 2: Pute]i seta alarma sq
fie pornitq sau opritq [i modifica vitezele
setate sub sau peste 80 km/h (50 mph).

De fiecare datq c`nd apqsa]i scurt butonul
INFO (�/�), simbolul selectat se schimbq
de la setarea 1, 50 km/h (30 mph) la
setarea 2, 80 km/h (50 mph). Apqsa]i apoi
butonul INFO \ncq o datq, pentru ie[ire
( ).

Selecta]i unul din modurile de setare (1 sau
2), apoi selecta]i pornit sau oprit apqs`nd
repetat butonul SEL/RESET

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Afi[ajul multiplu

Imaginea aratq tipul km/h.

S-a selectat setarea de vitezq 1 opritq.

apqsa]i butonul SEL/RESET

Alarmq opritq Alarmq pornitq
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Pentru a modifica viteza setatq, selecta]i
una din vitezele de setare, apoi apqsa]i
scurt butonul SEL/RESET Afi[ajul se modi-
ficq [i apare ecranul de setare a vitezei. 

Numqrul afi[at reprezintq viteza setatq
curentq. Selecta]i simbolul de + sau –
apqs`nd repetat butonul INFO, apoi apqsa]i
butonul SEL/RESET pentru a modifica val-
oarea vitezei setate.

Cu fiecare apqsare a butonului SEL/RESET,
viteza setatq cre[te sau descre[te cu c`te 5
km/h (mph). Pute]i seta valorile de vitezq de
peste 5 km/h (5 mph) \n trepte de c`te 5
km/h (mph). Respecta]i \ntotdeauna limita
de vitezq afi[atq [i nu conduce]i niciodatq
cu vitezq mai mare dec`t cea adecvatq
condi]iilor de trafic. 

Pentru a activa selec]ia dumneavoastrq,
selecta]i simbolul SET apqs`nd butonul
INFO, apoi apqsa]i butonul  SEL/RESET

Dupq efectuarea selec]iei, apqsa]i scurt
butonul INFO pentru a trece \n modul de
ie[ire. Apqsa]i butonul SEL/RESET pentru a
activa selec]ia efectuatq. Dacq apqsa]i
butonul INFO, afi[ajul revine la modul de
setare. Repeta]i setarea. 
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Afi[ajul multiplu
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Pentru a ie[i din modul de reglare, selecta]i
modul de ie[ire indicat mai sus, apqs`nd
repetat butonul INFO, apoi apqsa]i butonul
SEL/RESET. Afi[ajul revine la afi[ajul nor-
mal. 

Pentru a selecta viteza pentru alarmq \n
timp ce conduce]i:

}ine]i apqsat butonul INFO aproximativ 1
secundq, pentru a schimba afi[ajul. Ve]i
vedea setqrile pentru alarma de vitezq pe
afi[ajul multiplu. 

|n func]ie de afi[ajul selectat, pute]i selecta
viteza pentru alarmq \ntre cele douq viteze
de setare: 50 km/h [i 80 km/h sau 30 mph
[i 50 mph \n func]ie de model. De fiecare
datq c`nd apqsa]i scurt butonul INFO, sim-
bolul selectat se schimbq \ntre cele douq
viteze [i ie[ire. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Afi[ajul multiplu

Imaginea aratq tipul km/h
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Selecta]i viteza doritq, apoi apqsa]i butonul
SEL/RESET. De fiecare datq c`nd apqsa]i
butonul SEL/RESET, simbolul vitezei selec-
tate se schimbq de la pornit la oprit [i
invers. 

Dupq ce a]i efectuat selec]ia, apqsa]i scurt
butonul INFO, pentru a trece \n modul de
ie[ire. Apqsa]i butonul SEL/RESET pentru a
activa selec]ia dumneavoastrq. Dacq
apqsa]i butonul INFO, afi[ajul revine la
modul de setare. Repeta]i setarea.

Dupq ce apqsa]i butonul SEL/RESET,
afi[ajul vq aratq setarea pe care a]i efectu-
at-o, timp de c`teva secunde, dupq care
revine la afi[ajul normal. 

Dacq nu mai apqsa]i nici un buton, afi[ajul
revine la afi[ajul normal dupq aproximativ
10 secunde. 

122

Afi[ajul multiplu

ALARMA OPRITQ ALARMA PORNITQ

ALARMA PORNITQ
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Schimbarea setqrii
Pute]i regla unele dintre setqrile de
comandq a autovehiculului \n func]ie de
preferin]ele dumneavoastrq. La autove-
hiculele cu sistem cruise control cu reglare
(ACC), setarea de schimbare cuprinde douq
elemente principale: ACC Setup (setarea
ACC) [i Meter Setup (setarea contorului),
iar fiecare dintre aceste elemente principale
dispune de c`teva setqri care pot fi reglate.
La alte autovehicule, setarea pentru schim-
bare cuprinde toate elementele meniului de
setare a contorului. Paginile urmqtoare vq
explicq setqrile pe care le pute]i regla.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Afi[ajul multiplu

Intra]i \n afi[ajul de reglare a setqrii ACC
(vezi pagina 125).

Intra]i \n afi[ajul de reglare a setqrii contorului
(vezi pagina 129)

: Apqsa]i butonul INFO (�/�)

: Apqsa]i butonul SEL /RESET. 

*: ACC Setup (setarea ACC) este disponibilq numai la autovehiculele cu cruise control cu reglare.
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}ine]i apqsat butonul INFO pentru a intra \n
modul de reglare, apoi apqsa]i scurt butonul
INFO repetat, pentru a selecta „CHG SET-
TING” (schimb. setare). \n timp ce afi[ajul
multiplu aratq „CHG SETTING” (schimb.
setare), apqsa]i butonul SEL/RESET Afi[ajul
se schimbq \n modul de setare.

Apqsa]i scurt butonul INFO repetat, p`nq
c`nd vede]i setarea pe care dori]i sq o
regla]i, apoi apqsa]i butonul SEL/RESET
pentru a intra \n selec]ie. De fiecare datq
c`nd apqsa]i butonul INFO, afi[ajul se modi-
ficq dupq cum se aratq. Pentru a regla
fiecare setare, urma]i procedurile descrise \n
paginile urmqtoare. Pentru a ie[i din modul de reglare dupq

efectuarea selec]iei, selecta]i modul de
ie[ire indicat mai sus apqs`nd repetat
butonul INFO, apoi apqsa]i butonul
SEL/RESET Afi[ajul va reveni la „CHG
SETTING” (schimb. setare). 

Pentru a reveni la afi[ajul normal din „CHG
SETTING” (schimb. setare), selecta]i ,
apoi apqsa]i butonul SEL/RESET. 
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Afi[ajul multiplu
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Setarea  sistemului adaptive 
cruise control ( ACC)
Pute]i regla fiecare dintre setqrile sistemului
adaptive cruise control (ACC) \n func]ie de
preferin]ele dumneavoastrq. Iatq setqrile pe
care le pute]i regla

ACC Setup (setare ACC)
• PRE-RUNNING CAR DETECT BEEP
(semnal sonor autovehicul \n fa]q): pute]i
porni sau opri alarma pentru detectarea de
cqtre sistem a unui autovehicul \n fa]a dum-
neavoastrq. (vezi pagina 126). 

• ACC DISPLAY SPEED UNIT (unitatea de
mqsurq a vitezei afi[ate de ACC): se pot
selecta unitq]ile de mqsurq pentru afi[ajul
ACC; km sau mile (vezi pagina 128).

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Afi[ajul multiplu

APQSA]I BUTONUL INFO (�/�)

APQSA]I BUTONUL SEL/RESET
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Semnal sonor autovehicul \n fa]q

C`nd aceastq setare este pornitq, ve]i auzi
un semnal sonor de fiecare datq c`nd sis-
temul detecteazq un autovehicul \n fa]a
dumneavoastrq. De asemenea, ve]i auzi un
semnal sonor atunci c`nd autovehiculul iese
din raza senzorului radar al autovehiculului
dumneavoastrq. C`nd afi[ajul multiplu
indicq „PRE-RUNNING CAR DETECT
BEEP” (semnal sonor autovehicul \n fa]q),
apqsa]i butonul SEL/RESET Afi[ajul se
schimbq \n afi[ajul de setare.

Pute]i selecta „ON” (pornit) sau „OFF”
(oprit). De fiecare datq c`nd apqsa]i butonul
INFO, modul selectat se schimbq \ntre por-
nit [i oprit. Activa]i selec]ia doritq apqs`nd
butonul SEL/RESET. 

Dupq efectuarea selec]iei dorite, afi[ajul
indicq „PRE-RUNNING CAR DETECT
BEEP ON” (semnal sonor autovehicul \n
fa]q pornit) timp de c`teva secunde, apoi se
modificq la loc la afi[ajul „CHG SETTING”
(schimb. setare). Apqsa]i butonul
SEL/RESET, apoi apqsa]i repetat butonul
INFO, pentru a selecta un alt mod de
reglare.
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Afi[ajul multiplu
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|n cazul \n care nu activa]i selec]ia pe care
a]i fqcut-o, ve]i vedea afi[at timp de c`teva
secunde „INCOMPLETE” (incomplet).
Afi[ajul revine la modul de setare. Repeta]i
setarea.

Pentru a ie[i din modul de reglare, selecta]i
modul de ie[ire apqs`nd repetat butonul
INFO, apoi apqsa]i butonul SEL/RESET.
Afi[ajul revine la „PRE-RUNNING CAR
DETECT BEEP” (semnal sonor autovehicul
\n fa]q).

Pentru a reveni la afi[ajul normal, selecta]i
afi[ajul , apoi apqsa]i butonul
SEL/RESET.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Afi[ajul multiplu
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Unitatea de mqsurq a vitezei afi[ate de
adaptive cruise control (ACC)

Unitatea de mqsurq a vitezei afi[ate de sis-
temul adaptive cruise control poate fi selec-
tatq; km/h sau mph.

|n timp ce afi[ajul multiplu indicq „ACC DIS-
PLAY SPEED UNIT” (unitatea de mqsurq a
vitezei afi[ate de ACC), apqsa]i butonul
SEL/RESET. Afi[ajul se schimbq \n afi[ajul
de setare

Pute]i selecta „km/h” sau „mph”. Varianta
subliniatq reprezintq selec]ia curentq. De
fiecare datq c`nd apqsa]i butonul INFO,
varianta selectatq sq schimbq. Activa]i
selec]ia fqcutq apqs`nd butonul
SEL/RESET.

Dupq efectuarea selec]iei dorite, afi[ajul
indicq „ACC DISPLAY SPEED UNIT mph”
(unitatea de mqsurq a vitezei afi[ate de
ACC mph) timp de c`teva secunde, apoi
revine la afi[ajul „CHG SETTING” (schimb.
setare). Apqsa]i butonul SEL/RESET, apoi
apqsa]i butonul INFO repetat pentru a
selecta un alt mod de reglare.
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Afi[ajul multiplu
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|n cazul \n care nu activa]i selec]ia pe care
a]i fqcut-o, ve]i vedea afi[at timp de c`teva
secunde „INCOMPLETE” (incomplet).
Afi[ajul revine la modul de setare. Repeta]i
setarea.

Pentru a ie[i din acest mod fqrq a schimba
setarea curentq, selecta]i [i apoi
apqsa]i butonul SEL/RESET.

Setarea contorului
Pute]i regla unele dintre setqrile de
comandq a autovehiculului \n func]ie de
necesitq]ile dumneavoastrq. Astfel, pute]i
regla urmqtoarele elemente:

• WARNING MESSAGE (mesajul de averti-
zare): mesajul de avertizare este afi[at
sau nu odatq cu simbolul (vezi pagina
130)

• ADJUST OUTSIDE TEMP. DISPLAY
(reglare afi[aj temperaturq exterioarq):
valoarea indicatorului de temperaturq
exterioarq se poate regla cu p`nq la + sau
- 3° C (vezi pagina 132).

• TRIP A RESET WITH REFUEL (reconfig-
urare trip A la alimentare): Indicatorul con-
sumului mediu pentru contorul de parcurs
A poate fi reconfigurat dupq prima ali-
mentare (vezi pagina 134).

• ELAPSED TIME RESET (reconfigurare
timp scurs): timpul scurs poate fi reconfig-
urat \n momentul \n care roti]i contactul de
pornire \n pozi]ia LOCK (0) sau atunci
c`nd reconfigura]i contorul de parcurs A
sau B (vezi pagina 135). 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Afi[ajul multiplu
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Mesajul de avertizare

Pute]i vedea mesajul (mesajele) cu simbolul
de avertizare sistem pe afi[ajul multiplu. \n
timp ce pe afi[ajul multiplu este afi[at
„WARNING MESSAGE” (mesaj de averti-
zare), apqsa]i butonul SEL/RESET. Afi[ajul
se modificq \n afi[ajul de setare. 

130

Afi[ajul multiplu

Apqsa]i butonul INFO (�/�)

Apqsa]i butonul SEL/RESET
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Pute]i selecta „ON” (pornit) sau „OFF”
(oprit). De fiecare datq c`nd apqsa]i butonul
INFO, modul selectat se schimbq \ntre por-
nit, oprit[i ie[ire ( ). Activa]i selec]ia
doritq apqs`nd butonul SEL/RESET. 

Dupq efectuarea selec]iei dorite, afi[ajul
indicq „WARNING MESSAGE ON” (mesaj
de avertizare pornit) timp de c`teva
secunde, apoi se revine la afi[ajul „WARN-
ING MESSAGE” (mesaj de avertizare).
Apqsa]i butonul INFO repetat, pentru a
selecta un alt mod de reglare.

|n cazul \n care nu activa]i selec]ia pe care
a]i fqcut-o, ve]i vedea afi[at timp de c`teva
secunde „INCOMPLETE” (incomplet).
Afi[ajul revine la modul de setare. Repeta]i
setarea.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Afi[ajul multiplu
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Pentru a ie[i din modul de reglare, selecta]i
modul de ie[ire apqs`nd repetat butonul
INFO, apoi apqsa]i butonul SEL/RESET
(vezi pagina 124). Afi[ajul revine la afi[ajul
„WARNING MESSAGE” (mesaj de averti-
zare).

Pentru a reveni la afi[ajul normal, selecta]i
afi[ajul [i apoi apqsa]i butonul
SEL/RESET.

Reglarea afi[ajului temperaturii exterioare
|n cazul \n care considera]i cq indicatorul de
temperaturq indicq permanent o temper-
aturq cu c`teva grade \n plus sau \n minus
fa]q de temperatura realq, regla]i-l dupq
cum se aratq \n coloanele urmqtoare.

C`nd afi[ajul multiplu aratq „ADJUST OUT-
SIDE TEMP. DISPLAY” (reglare afi[aj tem-
peraturq exterioarq), apqsa]i butonul
SEL/RESET. Afi[ajul se schimbq \n afi[ajul
de setare.
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Numqrul afi[at reprezintq modificarea curen-
tq, peste sau sub temperatura exterioarq.
Selecta]i simbolul + sau – apqs`nd repetat
butonul INFO, apoi apqsa]i butonul
SEL/RESET pentru a modifica valoarea
setqrii. Pute]i selecta o valoare dintre 0, +1,
+2, +3, [i 0, -1, -2, -3. Pentru a activa
selec]ia efectuatq, selecta]i SET apqs`nd
butonul INFO, apoi apqsa]i butonul
SEL/RESET.

Dupq efectuarea selec]iei dorite, afi[ajul
indicq „OUTSIDE ± °C” (setare ± °C) timp
de c`teva secunde, apoi revine la afi[ajul
„ADJUST OUTSIDE TEMP. DISPLAY”
(reglare afi[aj temperaturq exterioarq).
Apqsa]i repetat butonul INFO, pentru a
selecta un alt mod de reglare. 

|n cazul \n care nu activa]i selec]ia pe care
a]i fqcut-o, ve]i vedea afi[at timp de c`teva
secunde „INCOMPLETE” (incomplet).
Afi[ajul revine la modul de setare. Repeta]i
setarea.

Pentru a ie[i din modul de reglare, selecta]i
modul de ie[ire apqs`nd repetat butonul
INFO, apoi apqsa]i butonul SEL/RESET.
Afi[ajul revine la afi[ajul normal.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Reconfigurare trip A la alimentare

Pentru reconfigurarea contorului de parcurs
A [i a indicatorului de consum mediu pentru
trip A de fiecare datq c`nd alimenta]i cu
combustibil, face]i urmqtoarea setare.

|n timp ce afi[ajul multiplu afi[eazq „TRIP A
RESET WITH REFUEL” (reconfigurare trip
A la alimentare), apqsa]i butonul
SEL/RESET. Afi[ajul se schimbq \n afi[ajul
de setare.

Pute]i selecta „ON” (pornit) sau „OFF”
(oprit). De fiecare datq c`nd apqsa]i butonul
INFO, modul selectat se schimbq \ntre por-
nit, oprit [i ie[ire ( ). Activa]i selec]ia
doritq apqs`nd butonul SEL/RESET. 

Dupq efectuarea selec]iei dorite, afi[ajul
indicq „TRIP A RESET WITH REFUEL ON”
(reconfigurare trip A la alimentare pornitq)
sau „TRIP A RESET WITH REFUEL OFF”
(reconfigurare trip A la alimentare opritq)
timp de c`teva secunde, apoi se modificq la
loc la afi[ajul „TRIP A RESET WITH REFU-
EL” (reconfigurare trip A la alimentare).
Apqsa]i repetat butonul INFO, pentru a
selecta un alt mod de reglare.
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|n cazul \n care nu activa]i selec]ia pe care
a]i fqcut-o, ve]i vedea afi[at timp de c`teva
secunde „INCOMPLETE” (incomplet).
Afi[ajul revine la modul de setare. Repeta]i
setarea.

Pentru a ie[i din modul de reglare, selecta]i
modul de ie[ire apqs`nd repetat butonul
INFO, apoi apqsa]i butonul SEL/RESET.
Afi[ajul revine la afi[ajul normal.

Reconfigurarea timpului scurs

Pentru reconfigurarea timpului scurs de
fiecare datq c`nd roti]i contactul de pornire
\n pozi]ia LOCK (0) sau c`nd reconfigura]i
contorul de parcurs A sau B, face]i urmq-
toarea setare.

|n timp ce afi[ajul multiplu afi[eazq
„ELAPSED TIME RESET” (reconfigurare
timp scurs), apqsa]i butonul SEL/RESET.
Afi[ajul se schimbq \n afi[ajul de setare.

Pute]i selecta „IGN OFF” (contact oprit),
„TRIP A” sau „TRIP B”. De fiecare datq
c`nd apqsa]i butonul INFO, modul selectat
se schimbq \ntre aceste op]iuni [i ie[ire
( ). Activa]i selec]ia doritq apqs`nd
butonul SEL/RESET. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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IGN OFF: timpul scurs este reconfigurat
atunci c`nd roti]i contactul \n pozi]ia LOCK
(0). 

TRIP A: timpul scurs este reconfigurat atun-
ci c`nd reconfigura]i contorul de parcurs A.

TRIP B: timpul scurs este reconfigurat atun-
ci c`nd reconfigura]i contorul de parcurs B.

Dupq efectuarea selec]iei dorite, afi[ajul
indicq setarea corespunzqtoare „ELAPSED
TIME RESET IGN OFF” (reconfigurare timp
scurs la oprire contact), sau „ELAPSED
TIME RESET TRIP A” (reconfigurare timp
scurs trip A), sau „ELAPSED TIME RESET
TRIP B” (reconfigurare timp scurs trip B),
timp de c`teva secunde, apoi se modificq la
loc la afi[ajul „ELAPSED TIME RESET”
(reconfigurare timp scurs). Apqsa]i butonul
SEL/RESET, apoi apqsa]i repetat butonul
INFO, pentru a selecta un alt mod de
reglare.

|n cazul \n care nu activa]i selec]ia pe care
a]i fqcut-o, ve]i vedea afi[at timp de c`teva
secunde „INCOMPLETE” (incomplet).
Afi[ajul revine la modul de setare. Repeta]i
setarea.

136

Afi[ajul multiplu

S-a selectat TRIP A

accord 2008 pag 81-208:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:13 Page 136



Pentru a ie[i din modul de reglare, selecta]i
modul de ie[ire apqs`nd repetat butonul
INFO, apoi apqsa]i butonul SEL/RESET.
Afi[ajul revine la afi[ajul normal.
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Selectarea limbii

}ine]i apqsat butonul INFO (�/�) pentru a
intra \n modul de reglare, apoi apqsa]i scurt
butonul INFO pentru a selecta „LAN-
GUAGE” (limba). \n timp ce afi[ajul multiplu
afi[eazq „LANGUAGE” (limba), apqsa]i
butonul SEL/RESET. Afi[ajul se schimbq \n
afi[ajul de setare.

Pute]i selecta oricare dintre urmqtoarele
limbi: englezq (EN), germanq (DE), italianq
(IT), francezq (FR), spaniolq (ES)[i por-
tughezq (PT). Apqsa]i scurt butonul INFO
(�/�) pentru a selecta limba, apoi activa]i
selec]ia doritq apqs`nd butonul
SEL/RESET. 

Dupq efectuarea selec]iei dorite, afi[ajul se
schimbq \n ecranul arqtat mai sus, timp de
c`teva secunde, apoi revine la afi[ajul
„LANGUAGE” (limba). Apqsa]i butonul INFO
(�/�) repetat, pentru a selecta un alt mod
de reglare.
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|n cazul \n care nu seta]i setarea de limbq,
ve]i vedea afi[at timp de c`teva secunde
„INCOMPLETE” (incomplet). Afi[ajul revine
la modul de setare. Repeta]i setarea.

Pentru a ie[i din modul de reglare, selecta]i
modul de ie[ire arqtat mai sus, apqs`nd
repetat butonul INFO (�/�), apoi apqsa]i
butonul SEL/RESET. Afi[ajul revine la
afi[ajul normal.

Setqrile din fabricq

|n cazul \n care dori]i sq reveni]i la setqrile
ini]iale, a[a cum erau ele la ie[irea autove-
hiculului din fabricq, apqsa]i butonul INFO
(�/�)de pe volan repetat, p`nq c`nd se
afi[eazq „DEFAULT ALL” (setqrile din fab-
ricq), apoi apqsa]i butonul SEL/RESET.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Dacq dori]i sq anula]i „DEFAULT ALL”
(setqrile din fabricq), selecta]i „CANCEL”
(anuleazq) apoi apqsa]i butonul
SEL/RESET. Afi[ajul revine la afi[ajul ante-
rior.

Pentru a seta setqrile din fabricq, selecta]i
„OK” apqs`nd butonul INFO, apoi apqsa]i
butonul SEL/RESET.

Dupq finalizarea opera]iunii DEFAULT ALL,
ve]i vedea afi[ajul de mai sus timp de
c`teva secunde, apoi afi[ajul se schimbq \n
modul limbii setate. 
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|n cazul \n care opera]iunea DEFAULT ALL
nu a fost efectuatq corespunzqtor, ve]i
vedea afi[ajul de mai sus timp de c`teva
secunde, apoi afi[ajul revine la afi[ajul
setqrii. 

Valorile din fabricq ale fiecqrei setqri
reglabile sunt urmqtoarele:

• Func]ionarea alarmei de vitezq este opritq

• Func]ionarea mesajului de avertizare este
opritq. Pe afi[ajul multiplu apar doar sim-
bolurile.

• Valoarea de modificare a afi[ajului tem-
peraturii exterioare este de 0°C.

• Indicatorul de consum mediu pentru con-
torul de parcurs A nu este reconfigurat la
alimentarea cu combustibil.

• Timpul scurs este reconfigurat la rotirea
contactului \n pozi]ia LOCK (0).

• Limba afi[ajului este engleza

• Selectarea setqrii de fabricq este anulatq.

La autovehiculele cu adaptive cruise control
(ACC)

• Nu se va auzi nici un semnal sonor atunci
c`nd sistemul detecteazq un autovehicul
\n fa]q

• Unitq]ile de mqsurq la afi[ajul ACC sunt
km/h pentru modelele cu volan pe partea
st`ngq [i mph pentru modelele cu volan
pe partea dreaptq. 
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1. REGULATOR FARURI *2 (P. 155)
2. BUTONUL SPQLQTORULUI DE FARURI *2 (P. 145)
3. BUTON PENTRU SISTEMUL CU SENZOR DE PARCARE

*2 (P. 368)
4. BUTON DE OPRIRE A SISTEMULUI DE ASISTEN}Q LA

STABILITATEA AUTOVEHICULULUI (VSA) (P. 464)
5. BUTON DE OPRIRE PENTRU SISTEMUL DE FR~NARE

PENTRU PREVENIREA COLIZIUNILOR (CMBS) *² (P. 456)
6. FARURI / SEMNALIZATOARE (P. 147) / STOP DE CEA}Q

/ PROIECTOARE DE CEA}Q *² (P. 150)
7. BUTOANE DE COMANDQ AUDIO LA DISTAN}Q *² (P.

323)
8. BUTOANE DE COMANDQ VOCALQ PENTRU SISTEMUL

DE NAVIGA}IE *3
9. BUTOANE DE COMANDQ VOCALQ PENTRU SISTEMUL

HANDS-FREE *² (P. 376)
10. CLAXON *¹
11. REGLQRI VOLAN (P. 156)
12. ILUMINARE BORD (P. 152)
13. {TERGQTOARE/ SPQLQTOARE PARBRIZ (P. 144)
14. BUTOANE PENTRU CRUISE CONTROL (MEN}INEREA

UNEI VITEZE DE DEPLASARE CONSTANTE) *² (P. 334)
BUTOANE PENTRU SISTEMUL ADAPTIVE CRUISE

CONTROL (ACC) *² (P. 345)
15. BUTON DE DISTAN}Q*² (P. 350)
16. BUTOANE PENTRU SISTEMUL DE ASISTEN}Q LA PQS-

TRAREA BENZII (LKAS)*2 (P. 359)
17. BUTOANE MULTI-INFORMA}II (P. 102)
18. INDICATOR DE OPRIRE A AIRBAG-ULUI FRONTAL AL

PASAGERULUI (P. 42)
19. AFI{AJ CENTRAL*2 (P. 270)
20. BUTON DE INTERFA}Q *2 (P. 269)
BUTON DE SELECTARE *2 (P. 228)
21. BUTON DE AVARII (P. 153)
22. DEZABURIRE LUNETQ 

BUTON PENTRU OGLINDQ CU |NCQLZIRE (P. 153, 188)
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Comenzile din jurul volanului

Versiunea cu volanul pe partea st`ngq

Imaginea aratq autovehiculul cu sistem de naviga]ie

*¹: pentru a claxona, apqsa]i \n centrul volanului
*²: dacq este prevqzut
*³ vezi manualul sistemului de naviga]ie
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1. AFI{AJ CENTRAL*2 (P. 270)
2. BUTON DE INTERFA}Q *2 (P. 269)
BUTON DE SELECTARE *2 (P. 228)
3. BUTON DE AVARII (P. 153)
4. DEZABURIRE LUNETQ 
BUTON PENTRU OGLINDQ CU |NCQLZIRE (P. 153, 188)
5. INDICATOR DE OPRIRE A AIRBAG-ULUI FRONTAL AL

PASAGERULUI (P. 42)
6. FARURI / SEMNALIZATOARE (P. 147) / STOP DE CEA}Q /

PROIECTOARE DE CEA}Q *² (P. 150)
7. BUTOANE DE COMANDQ AUDIO LA DISTAN}Q *² (P. 323)
8. BUTOANE DE COMANDQ VOCALQ PENTRU SISTEMUL

DE NAVIGA}IE *3
9. BUTOANE DE COMANDQ VOCALQ PENTRU SISTEMUL

HANDS-FREE *² (P. 376)
10. REGLQRI VOLAN (P. 156)
11. ILUMINARE BORD (P. 152)
12. CLAXON *¹
13. {TERGQTOARE/ SPQLQTOARE PARBRIZ (P. 144)
14. BUTOANE PENTRU CRUISE CONTROL (MEN}INEREA

UNEI VITEZE DE DEPLASARE CONSTANTE) *² (P. 334)
BUTOANE PENTRU SISTEMUL ADAPTIVE CRUISE
CONTROL (ACC) *² (P. 345)

15. BUTON DE DISTAN}Q*² (P. 350)
16. BUTOANE PENTRU SISTEMUL DE ASISTEN}Q LA PQS-

TRAREA BENZII (LKAS)*2 (P. 359)
17. BUTOANE MULTI-INFORMA}II (P. 102)
18. BUTON DE OPRIRE A SENZORULUI ULTRASONIC *² (P.

331)
19. BUTON DE OPRIRE A SENZORULUI DE |NCLINARE*² (P.

333)
20. BUTON DE OPRIRE A SISTEMULUI DE ASISTEN}Q LA

STABILITATEA AUTOVEHICULULUI (VSA) (P. 464)
21. BUTON DE OPRIRE PENTRU SISTEMUL DE FR~NARE

PENTRU PREVENIREA COLIZIUNILOR (CMBS) *² (P. 456)
22. BUTONUL SPQLQTORULUI DE FARURI *2 (P. 145)
23. BUTON PENTRU SISTEMUL CU SENZOR DE PARCARE

*2 (P. 368)
24. REGULATOR FARURI *2 (P. 155)
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Versiunea cu volanul pe partea dreaptq

Imaginea aratq autovehiculul cu sistem de naviga]ie

*¹: pentru a claxona, apqsa]i \n centrul volanului
*²: dacq este prevqzut
*³ vezi manualul sistemului de naviga]ie
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{tergqtoarele de parbriz

1. MIST
2. OFF
3, INT – Intermitent

(AUTO*)
4. LO – vitezq redusq
5. HI – vitezq mare
6. Spqlqtoarele de parbriz 

*: la autovehiculele cu [tergqtoare auto-
mate intermitente, vezi pagina 145.

|mpinge]i maneta \n sus sau \n jos, pentru
selectarea unei pozi]ii.

MIST – [tergqtoarele func]ioneazq cu
vitezq mare p`nq \n momentul \n care
elibera]i maneta.

OFF – [tergqtoarele nu func]ioneazq.
INT – [tergqtoarele func]ioneazq la inter-

vale care variazq \n func]ie de viteza
autovehiculului.

Pute]i modifica intervalul de func]ionare
prin rotirea inelului de reglare. \n cazul \n
care roti]i inelul la cel mai scurt interval
(pozi]ia ), [tergqtoarele trec la
func]ionarea cu vitezq micq atunci c`nd
viteza autovehiculului depq[e[te 20 km/h
(12 mph).

Dacq autovehiculul este oprit [i cuplat \n
vitezq, [tergqtoarele [terg parbrizul de
fiecare datq c`nd elibera]i pedala de fr`nq
de sub picior.

LO – [tergqtoarele func]ioneazq cu o vitezq
micq.

HI – [tergqtoarele func]ioneazq cu o vitezq
mare.

Spqlqtoarele de parbriz – Trage]i maneta
de comandq a [tergqtoarelor \nspre dum-
neavoastrq [i ]ine]i-o \n aceastq pozi]ie.
Spqlqtoarele aruncq jeturi p`nq \n
momentul \n care elibera]i maneta. [tergq-
toarele func]ioneazq cu vitezq micq, iar
dupq ce elibera]i maneta mai efectueazq
\ncq o [tergere. 
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Spqlqtorul de faruri
(pentru anumite modele)

Spqlqtoarele de faruri pot fi ac]ionate \n
orice moment prin apqsarea butonului
spqlqtorului de faruri de l`ngq coloana de
direc]ie. Farurile trebuie sq fie aprinse pen-
tru a se putea folosi acest buton. De aseme-
nea, spqlqtorul de faruri func]ioneazq fqrq
apqsarea butonului prima datq c`nd porni]i
spqlqtoarele de parbriz dupq ce roti]i
butonul de contact
|n pozi]ia ON (pornit).

Spqlqtoarele de faruri utilizeazq acela[i rez-
ervor de lichid ca spqlqtoarele de parbriz. 

{tergqtoarele automate intermitente
La anumite modele

Sistemul automat de [tergqtoare intermi-
tente detecteazq ploaia [i porne[te automat
[tergqtoarele de parbriz. Pentru a permite
detectarea ploii, trage]i \n jos de manetq
pentru a selecta AUTO. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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BUTONUL SPQLQTORULUI DE FARURI

BUTONUL SPQLQTORULUI DE FARURI

La autovehiculele cu sistem de senzori de parcare
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Atunci c`nd sistemul detecteazq ploaia,
acesta porne[te [tergqtoarele de parbriz [i
modificq viteza de func]ionare a acestora
(intermitentq, micq sau mare), \n func]ie de
c`t de tare plouq. Aceastq func]ie este
disponibilq dacq viteza autovehiculului este
mai mare de 10 km/h (6 mph). 

Dacq maneta [tergqtorului este \n pozi]ia
„LO” (vitezq micq) sau „HI” (vitezq mare(,
[tergqtoarele de parbriz func]ioneazq cu
viteza respectivq. Detec]ia automatq este, \n
acest caz, dezactivatq. 

OBSERVA}IE

Nu pune]i maneta [tergqtorului \n pozi]ia
AUTO atunci c`nd vq deplasa]i \n interiorul
spqlqtoriei auto. Opri]i acest sistem atunci
c`nd nu \l folosi]i. 

Pute]i regla sensibilitatea sistemului rotind
de inelul de sensibilitate AUTO de pe mane-
ta [tergqtorului. 

Senzorul de ploaie este dispus \n interiorul
parbrizului, l`ngq oglinda retrovizoare. \n
cazul \n care senzorul este acoperit de
noroi, ulei, praf etc, este posibil ca [tergq-
toarele sq nu func]ioneze corespunzqtor sau
sq porneascq pe nea[teptate.
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SENZOR DE PLOAIE
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1. Semnalizarea
2. Off
3. Luminile de pozi]ie [i cele de pe tabloul

de bord
4. AUTO *
5. Farurile aprinse
6. Luminile de drum
7. Flash lumini de drum
8. Luminile de cea]q oprite
9. Proiectoarele de cea]q pornite*
10. Proiectoarele [i stopul de cea]q pornite*
11. Stop de cea]q pornit*

*: Dacq este prevqzut

Semnalizarea – Trage]i de manetq \n sus
sau \n jos pentru a semnaliza un viraj.
Pentru a semnaliza schimbarea benzii,
\mpinge]i u[or maneta \n direc]ia corespun-
zqtoare [i ]ine]i-o \n aceastq pozi]ie. Maneta
va reveni la centru dacq \i da]i drumul sau
dacq termina]i de efectuat un viraj.

Semnalizarea cu o singurq apqsare
Pentru a semnaliza schimbarea benzii cu
u[urin]q, \mpinge]i u[or maneta de sem-
nalizare \n direc]ia corespunzqtoare [i elib-
era]i-o. Semnalizatorul pentru dreapta sau
st`nga de pe tabloul de bord precum [i
semnalizatoarele exterioare corespunzq-
toare vor clipi de trei ori.

Dacq ]ine]i maneta de semnalizare \n pozi]ia
corespunzqtoare, semnalizarea continuq sq
clipeascq [i se opre[te doar c`nd o
elibera]i.

Farurile aprinse – Dacq roti]i butonul \n
pozi]ia “ ”, se aprind luminile de pozi]ie,
stopurile, luminile tabloului de bord [i
luminile plqcu]ei de \nmatriculare.

Dacq roti]i butonul \n pozi]ia “ ”, se aprind
farurile.

C`nd butonul pentru lumini este \n pozi]ia
“ ” sau “ ”, luminile de pe indicator se
aprind pentru a vq aduce aminte. 

Acest indicator rqm`ne aprind \n cazul \n
care lqsa]i luminile aprinse [i roti]i butonul
de contact \n pozi]ia ACCESSORY (I) sau
LOCK (0).

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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|n cazul \n care lqsa]i luminile aprinse cu
cheia scoasq din contact, ve]i auzi un sem-
nal sonor la deschiderea portierei [oferului

Ve]i vedea, de asemenea, simbolul “ ”,
singur sau \nso]it de mesajul „HEADLIGHTS
ON” (faruri aprinse) pe afi[ajul multiplu.

Luminile de drum – pentru a aprinde
luminile de drum, \mpinge]i maneta \n fa]q
p`nq c`nd auzi]i un clic. Indicatorul albastru
al luminilor de drum se va aprinde (vezi
pagina 96). Trage]i \napoi maneta pentru a
reveni la luminile de \nt`lnire. 

Pentru a da un flash cu luminile de drum,
trage]i maneta u[or \napoi [i apoi elibera]i-
o. Luminile de drum vor rqm`ne aprinse
at`ta timp c`t ]ine]i maneta trasq. 

Luminile de zi 
(pentru anumite modele)
Luminile de zi se aprind automat atunci
c`nd roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON
(II). Ele se sting tot automat, atunci c`nd
butonul pentru lumini este rotit \n pozi]ia
. 

La anumite modele
AUTO – dotarea de lumini automate aprinde
farurile, toate luminile exterioare, precum [i
luminile tabloului de bord, atunci c`nd
detecteazq o luminozitate ambiantq scqzutq. 

Pentru a porni iluminarea automatq, roti]i
butonul pentru lumini \n pozi]ia AUTO,
indiferent de moment. Luminile se vor
aprinde automat, atunci c`nd nivelul de
luminozitate exterioarq devine scqzut (la
apus de exemplu). Indicatorul de lumini
aprinse se aprinde. Luminile [i indicatorul se
sting automat atunci c`nd sistemul
detecteazq o luminozitate ambiantq mare. 

Luminile se sting automat atunci c`nd roti]i
contactul de pornire \n pozi]ia LOCK (0).
Pentru a le aprinde din nou, pute]i fie sq
roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON (II),
fie sq roti]i butonul de lumini \n pozi]ia . 
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Chiar dacq iluminarea automatq este por-
nitq, vq recomandqm sq aprinde]i manual
luminile atunci c`nd conduce]i pe timp de
noapte sau \n cea]q densq, sau c`nd intra]i
\n zone \ntunecoase precum tuneluri lungi
sau parcqri. 

Nu lqsa]i butonul de lumini \n pozi]ia AUTO
dacq autovehiculul nu va mai fi folosit o
perioadq mai lungq de timp (o sqptqm`nq
sau mai mult). De asemenea, trebuie sq
stinge]i luminile dacq ave]i de g`nd sq lqsa]i
motorul la ralanti sau oprit, o perioadq mai
mare. 

|n cazul \n care existq o problemq la sis-
temul de comandq automatq a luminilor, ve]i
vedea simbolul , singur sau \nso]it de
mesajul „CHECK SYSTEM” (verificq sis-
temul), pe afi[ajul multiplu. Duce]i autove-
hiculul la reprezentan]q pentru verificare, \n
cel mai scurt timp.

Dotarea de lumini automate este controlatq
de un senzor dispus pe parbriz, l`ngq oglin-
da retrovizoare. Nu acoperi]i acest senzor [i
nu vqrsa]i lichide pe el. 
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SENZOR DE LUMINQ
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Stopul de cea]q 
(pentru unele modele)

Butonul pentru stopul de cea]q este dispus
alqturi de butonul de comandq a luminilor.
Pute]i utiliza stopul de cea]q atunci c`nd
farurile sunt aprinse (butonul de comandq a
luminilor este \n pozi]ia ). 

Pentru a aprinde stopul de cea]q, roti]i
butonul \n sus din pozi]ia OFF (oprit) \n
pozi]ia ON (pornit). Indicatorul se va
aprinde pe tabloul de bord, pentru a indica
faptul cq stopul de cea]q este aprins.

Pute]i stinge stopul de cea]q cu farurile
aprinse, rotind din nou butonul \n sus.

Stopul de cea]q se va stinge atunci c`nd
stinge]i farurile. Pentru a aprinde din nou
stopul de cea]q, trebuie sq roti]i din nou
butonul stopului de cea]q, cu farurile
aprinse. 

Proiectoarele [i stopul de cea]q 
(pentru anumite modele)

1. Off
2. Proiectoarele de cea]q aprinse
3. Proiectoarele [i stopul de cea]q aprinse
4. Stop de cea]q aprins

Butonul pentru luminile de cea]q este dispus
alqturi de butonul de comandq a luminilor. 
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Proiectoarele de cea]q aprinse
Pentru a aprinde proiectoarele de cea]q,
roti]i butonul \n sus, din pozi]ia OFF (oprit)
\n pozi]ia ON (pornit). Indicatorul se va
aprinde pentru a vq aminti cq proiectoarele
de cea]q sunt aprinse. 

Pute]i aprinde proiectoarele de cea]q cu
butonul de comandq a  luminilor \n pozi]ia

sau .

Pentru a stinge proiectoarele de cea]q, roti]i
butonul proiectoarelor de cea]q \n pozi]ia
OFF (oprit).

Proiectoarele [i stopul de cea]q aprinse
Roti]i butonul proiectoarelor de cea]q o
pozi]ie \n sus, din pozi]ia de aprindere a
proiectoarelor. Pe l`ngq indicatorul , se
aprinde [i indicatorul , pentru a vq aminti
cq stopul de cea]q este aprins. 

Pute]i stinge stopul de cea]q cu proiec-
toarele de cea]q aprinse. 

Pute]i stinge stopul de cea]q cu proiec-
toarele de cea]q aprinse, rotind din nou
butonul luminilor de cea]q \n sus.

Proiectoarele [i stopul de cea]q se vor
stinge atunci c`nd opri]i butonul de
comandq a luminilor. C`nd aprinde]i din nou
butonul de comandq a luminilor, proiec-
toarele de cea]q se vor aprinde, de aseme-
nea.

Stopul de cea]q aprins
Roti]i \n jos butonul de lumini de cea]q, din
pozi]ia OFF (oprit). Indicatorul se va
aprinde. 

Stopul de cea]q se aprinde numai dacq
butonul de comandq a luminilor este \n
pozi]ia . 

Pentru a stinge stopul de cea]q cu farurile
aprinse, roti]i din nou \n jos butonul luminilor
de cea]q. 

Dacq stinge]i farurile, se va stinge [i stopul
de cea]q. Pentru a-l aprinde din nou, trebuie
sq folosi]i din nou butonul pentru luminile de
cea]q. 
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Butonul de pe tabloul de bord controleazq
luminozitatea luminilor tabloului de bord.
Roti]i butonul cu contactul \n pozi]ia ON (II)
[i cu luminile de pozi]ie aprinse. 

Atunci c`nd roti]i de buton, afi[ajul se modi-
ficq \n linii verticale care vq indicq nivelul la
care vq afla]i.

Ve]i auzi un ton atunci c`nd atinge]i nivelul
de luminozitate minim sau maxim. Nivelul
de luminozitate se stinge dupq aproximativ
5 secunde dupq ce vq opri]i din reglare. 

Pentru a reduce senza]ia de orbire pe timp
de noapte, iluminarea tabloului de bord se
reduce atunci c`nd roti]i butonul de lumini \n
pozi]ia sau . Dacq roti]i butonul la
dreapta, p`nq auzi]i un semnal, reducerea
luminozitq]ii este anulatq. 

Tabloul de bord se ilumineazq cu o luminoz-
itate redusq \n cazul \n care debloca]i [i
deschide]i portiera [oferului. Luminozitatea
va cre[te u[or dacq introduce]i cheia \n con-
tact, apoi trece la luminozitatea normalq
dupq ce roti]i contactul \n pozi]ia ON (II). 
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BUTONUL DE COMANDQ A
LUMINOZITQ}II TABLOULUI DE BORD NIVELURI DE LUMINOZITATE
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|n cazul \n care nu introduce]i cheia \n con-
tactul de pornire dupq dechiderea portierei
[oferului, lumina se stinge dupq aproximativ
30 de secunde de la \nchiderea portierei. 

Dacq introduce]i cheia dar nu roti]i contactul
de pornire \n pozi]ia ON (II), iluminarea se
stinge dupq aproximativ 10 secunde. 

Butonul de avarie

Apqsa]i butonul ro[u pentru a aprinde
luminile de avarie (clipire \n patru direc]ii).
Aceasta va duce la aprinderea tuturor celor
patru semnalizatoare [i a ambelor indica-
toare de semnalizare de pe tabloul de
instrumente, care vor clipi. Folosi]i-vq de
aceste lumini pentru a-i avertiza pe ceilal]i
conducqtori auto cu privire la faptul cq
autovehiculul dumneavoastrq constituie un
pericol. 

Dezaburitorul pentru lunetq

Dezaburitorul pentru lunetq va curq]a cea]a,
ghea]a [i stratul sub]ire de ghea]q de pe
lunetq. Roti]i contactul de pornire \n pozi]ia
ON (II). Apqsa]i butonul dezaburitorului pen-
tru a-l porni sau opri. Indicatorul de pe buton
se va aprinde pentru a indica faptul cq dez-
aburitorul este pornit. De asemenea, acesta
se stinge atunci c`nd opri]i contactul de
pornire. Trebuie sq porni]i din nou dezaburi-
torul atunci c`nd porni]i autovehiculul. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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BUTON DE AVARIE
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La autovehiculele cu sistem automat de aer
condi]ionat
Dezaburitorul se opre[te singur \n aproxima-
tiv 10 – 30 de minute, \n func]ie de temper-
atura exterioarq (peste 0ºC). 

Asigura]i-vq cq luneta este curatq [i cq ave]i
o bunq vizibilitate \nainte de a porni la drum.

Firele dezaburitorului [i de antenq din interi-
orul lunetei pot fi avariate accidental. Atunci
c`nd curq]a]i luneta, [terge]i-o \ntotdeauna
cu mi[cqri spre lateral. 

Apqsarea butonului dezaburitorului porne[te
[i opre[te, de asemenea, \ncqlzirea oglinzii.
Pentru mai multe informa]ii, vezi pagina
188. 
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La autovehiculele cu becuri cu halogen pen-
tru luminile de \nt`lnire 
|nql]imea luminilor de \nt`lnire poate fi
reglatq \n func]ie de numqrul de persoane [i
greutatea din zona de portbagajului.

Roti]i butonul de contact \n pozi]ia ON (II).
Roti]i comanda de reglare pentru a selecta
unghiul corespunzqtor al farurilor.

0: [oferul [i un pasager pe locul din fa]q.
1: Cinci persoane pe locurile din spate [i

din fa]q.
2: Cinci persoane pe locurile din fa]q [i din

spate [i bagaj \n compartimentul pentru
bagaj, \n limitele greutq]ii maxime admise
pe ax [i ale greutq]ii maxime admise pen-
tru autovehicul.

3: [oferul [i bagaje \n compartimentul pen-
tru bagaje, \n limitele greutq]ii maxime
admise pe ax [i ale greutq]ii maxime
admise pentru autovehicul.

La autovehiculele dotate becuri de far cu tub
de descqrcare de \naltq tensiune. 
Autovehiculul dumneavoastrq este dotat cu
un sistem automat de reglare a farurilor care
detecteazq schimbqrile \n pozi]ia autove-
hiculului datorate deplasqrii [i condi]iilor de
\ncqrcare cu pasageri [i bagaje [i regleazq
automat \nql]imea luminilor de \nt`lnire. 
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COMANDA DE REGLARE 
|NQL}IME LUMINI DE |NT~LNIRE (FARURI)
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Efectua]i toate reglqrile volanului \nainte de
a porni la drum

1. Trage]i maneta de sub coloana de
direc]ie spre dumneavoastrq p`nq c`nd
se opre[te.

2. Mi[ca]i volanul \n sus sau \n jos, mai
spre interior sau mai spre exterior, astfel
\nc`t acesta sq fie \ndreptat \nspre pieptul
dumneavoastrq [i nu spre fa]a dumneav-
oastrq. Asigura]i-vq cq pute]i vedea indi-
catoarele de pe tabloul de bord. 

3. Apqsa]i maneta la loc complet pentru a
bloca volanul \n pozi]ia respectivq.

Asigura]i-vq cq maneta este bine pozi]ion-
atq \n partea de jos a coloanei de direc]ie,
dupq cum se indicq \n imagine. 

4. Asigura]i-vq cq a]i blocat corespunzqtor
volanul, \ncerc`nd sq \l mi[ca]i \n sus sau
\n jos, spre interior sau spre exterior. 
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Reglqrile volanului

Reglarea pozi]iei volanului \n timp ce con-
duce]i vq poate face sq pierde]i controlul
autovehiculului [i sq fi]i grav rqnit \n cazul
unui accident.

Regla]i volanul numai cu autovehiculul
oprit.

AVERTIZARE

MANETQ

Pentru a regla

Pentru a bloca
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La primirea autovehiculului, primi]i de
asemenea douq chei de contact. Pqstra]i
una dintre aceste chei \ntr-un loc sigur, \n
altq parte dec`t \n autovehicul, ca rezervq. 
Ambele se potrivesc la toate \ncuietorile din
autovehicul. 

Alqturi de chei, trebuie sq primi]i, de aseme-
nea, o plqcu]q cu codul cheilor. Ve]i avea
nevoie de acest numqr \n cazul \n care va
trebui sq \nlocui]i o cheie pierdutq. Folosi]i
numai modele de cheie aprobate de Honda. 

Telecomanda
Cheile dumneavoastrq de contact sunt pre-
vqzute, de asemenea, cu telecomandq. Vezi
pagina 166 pentru modul de func]ionare a
acesteia.

Aceste chei con]in circuite electronice care
sunt activate de sistemul de imobilizare. Ele
nu vor putea porni motorul \n cazul \n care
circuitele sunt avariate. 

• Proteja]i cheile de expunerea directq la
soare, temperaturi \nalte [i umiditate
mare.

• Ave]i grijq sq nu scqpa]i cheile [i nu
pune]i obiecte grele pe ele.

• ]ine]i cheile la distan]q de lichide. \n cazul
\n care acestea se udq, [terge]i-le imediat
cu o c`rpq uscatq. 
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Cheile [i \ncuietorile

CHEILE DE CONTACT CU
TELECOMANDQ

PLQCU}A CU
CODUL
CHEII
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Cheia de contact retractabilq

Cheia de contact poate fi retractatq \n tele-
comandq. Pentru a folosi cheia, apqsa]i
butonul de eliberare pentru a elibera cheia
din telecomandq. Cheia trebuie sq fie ie[itq
complet din telecomandq. Pentru a retracta
cheia, apqsa]i butonul de eliberare [i
\mpinge]i concomitent cheia \n teleco-
mandq, p`nq c`nd aceasta este bine prinsq. 

|n cazul \n care cheia nu este scoasq com-
plet [i \n siguran]q, e posibil sq nu o pute]i
roti \n contact, iar sistemul de imobilizare sq
nu o recunoascq. 

Cheia poate veni \n contact cu degetul dum-
neavoastrq \n timp ce este retractatq sau
scoasq \n afarq. Ave]i grijq sq nu atinge]i
pivotul cheii atunci c`nd o retracta]i sau o
scoate]i din telecomandq. 
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BUTON DE ELIBERARE

Apqsare
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Sistemul de imobilizare vq protejeazq
autovehiculul \n cazul unor tentative de furt.
Dacq este folositq o cheie cu cod necore-
spunzqtor (sau un alt dispozitiv), sistemul de
alimentare al motorului este dezactivat.

Atunci c`nd roti]i contactul de pornire \n
pozi]ia ON (II), indicatorul sistemului de imo-
bilizare trebuie sq se aprindq scurt, apoi sq
se stingq. \n cazul \n care indicatorul \ncepe
sq clipeascq, aceasta \nseamnq cq sistemul
nu recunoa[te codul cheii. Roti]i contactul
de pornire \n pozi]ia LOCK (0), scoate]i
cheia, reintroduce]i-o [i roti]i contactul de
pornire din nou \n pozi]ia ON (II).

Este posibil ca sistemul sq nu recunoascq
codul cheii dumneavoastrq, \n cazul \n care
o altq cheie de imobilizare sau un alt obiect
de metal (de exemplu un breloc) se aflq \n
apropierea contactului de pornire atunci
c`nd introduce]i cheia.

|n cazul \n care sistemul nu recunoa[te
codul cheii \n mod repetat, contacta]i
reprezentan]a. 

Nu \ncerca]i sq modifica]i sistemul sau sq \i
adquga]i alte dispozitive. Defec]iunile elec-
trice ar putea face ca autovehiculul dum-
neavoastrq sq nu mai func]ioneze.

|n cazul \n care v-a]i pierdut cheia [i nu
pute]i porni motorul, contacta]i reprezen-
tan]a.

(Modelele UE)
Directivele CE
Acest sistem de imobilizare este \n confor-
mitate cu Directivele R & TTE (Echipamente
radio [i terminale de telecomunica]ii [i
recunoa[terea reciprocq a conformitq]ii lor).
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Contactul de pornire are patru pozi]ii: LOCK
(0), ACCESSORY (I), ON (II) [i START (III).

LOCK (0) (blocare) – pute]i introduce sau
scoate cheia din contact numai \n aceastq
pozi]ie. Pentru a roti cheia, \mpinge]i-o u[or
spre interior. \n cazul \n care autovehiculul
este dotat cu transmisie automatq, schimbq-
torul trebuie sq fie \n treapta de parcare.

|n cazul \n care ro]ile din fa]q sunt rotite,
blocarea anti-furt poate \ngreuna rotirea
cheii. Roti]i cu putere de volan spre st`nga
sau spre dreapta simultan cu \ntoarcerea
cheii.

ACCESSORY (I) (accesorii) – \n aceastq
pozi]ie pute]i porni sistemul audio (la unele
modele) [i bricheta.

|n cazul \n care lqsa]i cheia \n contactul de
pornire \n pozi]ia ACCESSORY (I) [i
deschide]i portiera [oferului, ve]i vedea sim-
bolul “ ” , singur sau \nso]it de mesajul
„RETURN IGN KEY TO (0) POSITION”
(roti]i heia de contact \n pozi]ia (0)), pe
afi[ajul multiplu [i ve]i auzi un semnal
sonor. 

|n cazul \n care lqsa]i cheia \n contactul de
pornire \n pozi]ia ACCESSORY (I) [i
portiera [oferului este \nchisq, ve]i vedea
simbolul “ ” , singur sau \nso]it de
mesajul „ACCESSORY (I) POSITION”, pe
afi[ajul multiplu [i ve]i auzi un semnal sonor
care sq vq informeze de pozi]ia cheii. 

ON (II) (pornit) – aceasta este pozi]ia nor-
malq a cheii atunci c`nd conduce]i. C`nd
roti]i contactul de pornire de la ACCESSO-
RY (I) la ON (II), se vor aprinde mai multe
indicatoare de pe tabloul de bord, \n scopul
testqrii. 

La anumite modele, farurile se aprind
automat \n aceastq pozi]ie. 
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START (III) – Folosi]i aceastq pozi]ie numai
pentru a porni motorul. Contactul revine la
pozi]ia ON (II) atunci c`nd elibera]i cheia.

|n cazul \n care lqsa]i cheia \n contactul de
pornire \n pozi]ia LOCK (0) sau ACCESSO-
RY (I) [i deschide]i portiera [oferului, ve]i
auzi un semnal sonor. Ve]i vedea de
asemenea simbolul “ ” , singur sau
\nso]it de mesajul „IGNITION KEY” (cheia
de contact), pe afi[ajul multiplu cu butonul
de contact \n pozi]ia LOCK (0). Scoate]i
cheia pentru a opri semnalul sonor [i sim-
bolul de avertizare. 

|n cazul \n care autovehiculul dumneavoas-
trq este dotat cu transmisie automatq, pen-
tru ca sq pute]i scoate cheia din contact,
schimbqtorul trebuie sq fie \n treapta de par-
care. 
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Contactul de pornire

|n cazul \n care scoate]i cheia din contact
\n timp ce conduce]i, direc]ia se
blocheazq. Acest lucru vq poate face sq
pierde]i controlul autovehiculului. 

Scoate]i cheia din contact numai dupq ce
a]i parcat.

AVERTIZARE

accord 2008 pag 81-208:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:13 Page 161



|ncuietorile electrice

Pentru a bloca toate portierele, apqsa]i pe
partea din fa]q a butonului principal de blo-
care a portierelor dispus pe portiera [oferu-
lui, \mpinge]i \nspre spate \ncuietoarea de
pe u[a [oferului sau folosi]i cheia la \ncui-
etoarea exterioarq a portierei [oferului. 

Dacq apqsa]i pe partea din spate a butonu-
lui principal de blocare a portierelor sau
dacq \mpinge]i \nainte \ncuietoarea de pe
portiera [oferului, se deblocheazq doar
portiera [oferului.

Fiecare portierq este prevqzutq cu o \ncui-
etoare deasupra m`nerului interior. Dacq
apqsa]i \n fa]q sau \n spate \ncuietoarea,
numai portiera respectivq se blocheazq sau
se deblocheazq. 

Dacq portiera este deblocatq, pute]i vedea
indicatorul ro[u de pe \ncuietoarea de dea-
supra m`nerului interior al portierei. 

Pentru a bloca o portierq din dreptul
pasagerului la ie[irea din autovehicul, trage]i
\ncuietoarea spre spate [i \nchide]i portiera.
Pentru a bloca portiera [oferului, scoate]i
cheia din contact, trage]i [i ]ine]i tras
m`nerul exterior al portierei [i trage]i \ncui-
etoarea spre spate sau apqsa]i partea din
fa]q a butonului principal de blocare a
portierelor, apoi \nchide]i portiera. 
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|ncuietorile portierelor

Deblocare

Blocare

BUTONUL PRINCIPAL DE BLOCARE A PORTIERELOR

Blocare |NCUIETOARE

Deblocare

INDICATOR RO{U

accord 2008 pag 81-208:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:13 Page 162



Toate portierele se blocheazq din exterior
dacq folosi]i cheia pentru a bloca portiera
[oferului. Pentru a debloca doar portiera
[oferului, introduce]i cheia, roti]i-o \n sensul
acelor de ceasornic [i elibera]i-o. Celelalte
portiere se deblocheazq c`nd roti]i cheia a
doua oarq \n decurs de c`teva secunde. 

|n cazul \n care autovehiculul dumneavoas-
trq are func]ie auto la toate cele patru gea-
muri, pute]i deschide [i \nchide geamurile [i
trapa (dacq este prevqzutq) folosindcheia \n
portiera [oferului (vezi pagina 192).

Blocarea [i deblocarea portierei [oferului va
bloca [i debloca [i u[a rezervorului de com-
bustibil (vezi pagina 413). 

La autovehiculele cu sistem de securitate
C`nd bloca]i portierele [i hayonul cu cheia
sau telecomanda, toate semnalizatoarele
exterioare [i ambele indicatoare ale acesto-
ra de pe tabloul de bord clipesc de trei ori
pentru a verifica dacq portierele [i hayonul
s-au blocat [i dacq sistemul de securitate a
fost activat (vezi pagina 329).

Sistemul de securitate se activeazq dupq ce
bloca]i portierele [i portbagajul cu \ncui-
etoarea de la portiera [oferului sau cu
butonul principal de blocare a portierelor
(vezi pagina 329).

Prevenirea blocqrii \n exterior
|n cazul \n care uita]i [i lqsa]i cheia \n con-
tact, sistemul de prevenirii a blocqrii \n exte-
rior nu vq va permite sq bloca]i portiera
[oferului. Dacq este deschisq oricare dintre
portiere iar cheia este \n contact, blocarea
cu ajutorul butonului principal de blocare a
portierelor este dezactivatq. \ncuietoarea de
pe portiera [oferului nu este dezactivatq
dacq portiera [oferului este \nchisq. \n cazul
\n care \ncerca]i sq bloca]i portiera deschisq
a [oferului trqg`nd \n spate \ncuietoarea [i
]in`nd tras m`nerul exterior, \ncuietoarea de
la portiera [oferului sare, debloc`nd
portiera, dupq \nchiderea acesteia.  

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Imaginea aratq tipul cu volan pe partea st`ngq
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Supra-\ncuierea
(pentru anumite modele)

Supra-\ncuierea ajutq la protejarea autove-
hiculului [i a valorilor din interiorul acestuia
\n cazul tentativelor de furt. Pentru a seta
supra-\ncuierea, roti]i cheia spre fa]a
autovehiculului de douq ori \n decurs de mai
pu]in de 5 secunde. 

Supra-\ncuierea nu se va activa dacq una
dintre portiere sau portbagajul nu s-a \nchis
bine. Se va activa, \nsq, \n cazul \n care
capota motor, unul dintre geamuri sau trapa
este deschisq.

Dacq este setatq supra-\ncuierea, butonul
principal de blocare a portierelor de pe
portiera [oferului [i toate \ncuietorile de pe
portiere sunt dezactivate.

De asemenea, pute]i seta supra-\ncuierea
cu telecomanda. Pentru aceasta, apqsa]i de
douq ori butonul LOCK \n decurs de mai
pu]in de 5 secunde (vezi pagina 167).

Pentru a anula supra-\ncuierea, debloca]i
portiera [oferului cu cheia sau telecomanda. 

La autovehiculele cu senzor ultrasonic 
Numai telecomanda poate reconfigura sis-
temul de securitate. Deblocarea portierei
[oferului cu cheia duce la activarea alarmei.

La autovehiculele cu senzor ultrasonic
|n cazul \n care seta]i supra-\ncuierea cu
geamurile deschise, senzorul ultrasonic
poate activa alarma dintr-o datq, atunci
c`nd sistemul detecteazq vibra]ii puternice
pe autovehicul sau sunete tari. 
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|n cazul \n care sunt persoane rqmase \n
autovehicul cu supra-\ncuierea setatq,
acestea nu pot debloca portierele din
interior.

Asigura]i-vq cq nu a rqmas nicio per-
soanq \n autovehicul \nainte de a seta
supra-\ncuierea.

AVERTIZARE
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Încuietorile pentru protec]ia copiilor

|ncuietorile pentru protec]ia copiilor sunt
concepute pentru a preveni deschiderea
accidentalq a portierelor din spate, de cqtre
copii care cqlqtoresc pe locurile din spate.
Fiecare portierq din spate are o manetq de
blocare l`ngq margine. Cu maneta \n pozi]ia
LOCK (maneta este jos), portiera nu se
poate deschide de dinquntru, indiferent de
pozi]ia \ncuietorii. Pentru a deschide
portiera, apqsa]i \ncuietoarea \nainte [i
folosi]i m`nerul exterior al autovehiculului. 
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Deblocare

accord 2008 pag 81-208:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:13 Page 165



BLOCARE – apqsa]i acest buton pentru a
bloca toate portierele [i portbagajul. Atunci
c`nd apqsa]i butonul LOCK, unele lumini
exterioare clipesc de trei ori pentru a se ver-
ifica blocarea portierelor [i a portbagajului
precum [i setarea sistemului de securitate
(dacq este prevqzut). Nu pute]i bloca
portierele [i portbagajul \n cazul \n care una
dintre portiere nu s-a \nchis bine, sau \n
cazul \n care cheia este \n contact.

DEBLOCARE – apqsa]i acest buton o sin-
gurq datq pentru a debloca portiera [oferu-
lui. Apqsa]i acest buton de douq ori pentru a
debloca celelalte portiere [i portbagajul.
Atunci c`nd apqsa]i butonul prima datq,
unele lumini exterioare clipesc o singurq
datq. 

Plafoniera [i fasciculele activate de portiere
(dacq sunt prevqzute) se vor aprinde atunci
c`nd apqsa]i butonul UNLOCK, \n cazul \n
care luminile sunt \n pozi]ie activatq de
portiere. \n cazul \n care nu deschide]i nicio
portierq \n decurs de 30 de secunde,
luminile se sting. Dacq bloca]i din nou
portierele cu telecomanda \nainte de scurg-
erea celor 30 de secunde, luminile se sting
imediat.

|n cazul \n care nu deschide]i nicio portierq
\n decurs de 30 de secunde, portierele se
blocheazq automat la loc iar sistemul de
securitate se activeazq (dacq este pre-
vqzut).

|n cazul \n care autovehiculul dumneavoas-
trq are func]ie auto la toate cele patru gea-
muri, pute]i deschide [i \nchide geamurile [i
trapa (dacq este prevqzutq) folosind teleco-
manda (vezi pagina 191).

Blocarea [i deblocarea portierei [oferului va
bloca [i debloca [i u[a rezervorului de com-
bustibil (vezi pagina 413). 

DESCHIDEREA PORTBAGAJULUI –
Apqsa]i acest buton timp de aproximativ 1
secundq, pentru a deschide portbagajul. Nu
pute]i deschide portbagajul \n cazul \n care
cheia este \n butonul de contact. 
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Supra-\ncuierea
(pentru anumite modele)
Pute]i seta supra-\ncuierea cu ajutorul tele-
comenzii. Pentru a seta supra-\ncuierea,
apqsa]i de douq ori butonul LOCK, \n
decurs de 5 secunde.

Supra-\ncuierea nu se va activa \n cazul \n
care una dintre portiere sau portbagajul nu
s-a \nchis bine. Aceasta se va activa \nsq,
\n cazul \n care capota motor sau oricare
dintre geamuri sau trapa este deschisq.

Pentru a anula supra-\ncuierea, apqsa]i
butonul UNLOCK de pe telecomandq, sau
debloca]i portiera [oferului cu cheia. 

Vezi pagina 164 pentru mai multe informa]ii
despre supra-\ncuiere. 

|ntre]inerea telecomenzii
• Ave]i grijq sq nu scqpa]i [i sq nu arunca]i

telecomanda.

• Proteja]i telecomanda de temperaturi
extreme

• Nu scufunda]i telecomanda \n lichid

• \n cazul \n care pierde]i o telecomandq,
cea \nlocuitoare trebuie reprogramatq la
reprezentan]q. 
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|n cazul \n care existq persoane \n interi-
orul autovehiculului, acestea nu pot
debloca portierele din interior. 

Asigura]i-vq cq nu a rqmas nicio per-
soanq \nquntru \nainte de a activa supra-
\ncuierea.

AVERTIZARE
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|nlocuirea bateriei de la telecomandq
Dacq trebuie sq apqsa]i de mai multe ori
butonul pentru a bloca sau debloca
portierele [i portbagajul, \nlocui]i bateria c`t
mai repede.

Tipul bateriei: CR1616

Pentru a \nlocui bateria:

1. De[uruba]i [urubul de la baza tele-
comenzii cu o [urubelni]q cu cap Philips
de dimensiune micq.

OBSERVA}IE: Ave]i grijq atunci c`nd
scoate]i [urubul, deoarece capul [urubului
se poate deforma. 

2. Desface]i tastatura de pe telecomandq
apqs`nd orice buton din exterior. 

3. Pune]i o c`rpq pe marginea tastaturii [i
scoate]i jumqtatea superioarq cu ajutorul
unei [urubelni]e cu cap plat. 
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4. Scoate]i bateria veche [i fi]i atent la
polaritate. Asigura]i-vq cq polaritatea
bateriei noi este aceea[i (cu partea + \n
jos), apoi introduce]i-o \n tastaturq.  

5. Prinde]i la loc cele douq jumqtq]i ale tas-
taturii, apoi reinstala]i piesele \n ordine
inversq.

Acest simbol de pe baterie \nseam-
nq cq produsul nu trebuie tratat la
fel ca gunoiul obi[nuit.

OBSERVA}IE

O baterie aruncatq \n condi]ii necorespunzq-
toare poate polua mediul \nconjurqtor [i
sqnqtatea oamenilor.
Respecta]i \ntotdeauna reglementqrile locale
pentru aruncarea bateriilor.

(Modelele UE)
Directivele CE
Acest sistem de intrare fqrq cheie este \n
conformitate cu Directivele R & TTE
(Echipamente radio [i terminale de teleco-
munica]ii [i recunoa[terea reciprocq a con-
formitq]ii lor).
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Portbagajul se blocheazq atunci c`nd
bloca]i portiera [oferului cu cheia, cu teleco-
manda, cu butonul principal pentru portiere,
sau cu \ncuietoarea de pe portiera [oferului. 

Pentru a debloca portbagajul roti]i de douq
ori cheia pentru a debloca portierele,
apqsa]i pe spatele butonului principal de
blocare a portierelor sau apqsa]i de douq ori
butonul UNLOCK de pe telecomandq. 

Pentru a deschide portbagajul din exterior,
apqsa]i butonul de deschidere [i ridica]i

Pute]i, de asemenea, sq deschide]i portba-
gajul \ntr-unul din urmqtoarele moduri:

• Apqs`nd butonul de deschidere a protba-
gajului de pe portiera [oferului

• ]in`nd apqsat butonul de deschidere a
portbagajului de pe telecomandq. 
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Pentru a \nchide portbagajul, folosi]i
m`nerul interior pentru a cobor` capacul,
apoi apqsa]i pe marginea acestuia. 

]ine]i capacul portbagajului \nchis perma-
nent \n timpul condusului pentru a evita
avarierea acestuia [i pentru a preveni
intrarea gazelor de e[apament \n interior.
Vezi Pericolul de monoxid de carbon, de la
pagina 77. 

Pentru a prote[a obiectele din portbagaj,
pute]i dezactiva butonul de deschidere a
portbagajului de pe portiera [oferului [i
butonul de deschidere de pe capacul port-
bagajului, oprind butonul principal al portba-
gajului din torpedou [i \ncuind torpedoul cu
cheia. 

Chiar dacq deschiderea portbagajului este
blocatq cu butonul principal pute]i deschide
portbagajul cu telecomanda. 

Deblocarea [i deschiderea manualq a port-
bagajului
|n cazul \n care sistemul automat de blocare
a portierelor nu poate debloca portbagajul,
acesta poate fi deblocat [i deschis manual
din interiorul autovehiculului. 

Pentru a debloca [i deschide portbagajul

1. Scoate]i tetiera din partea din st`nga
spate apqs`nd butonul de eliberare. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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2. Ridica]i capacul punctului de ancorare a
dispozitivului pentru copii de pe partea
st`ngq. 

3. Introduce]i cheia de contact \n \ncui-
etoarea de pe poli]a din spate. 

4. Roti]i cheia \n sensul acelor de ceasor-
nic. Capacul portbagajului se va deschide. 

5. Reinstala]i tetiera. 

|n cazul \n care trebuie sq debloca]i [i sq
deschide]i portbagajul manual, acest lucru
\nseamnq cq poate exista o defec]iune la
sistemul de blocare electricq a portierelor
sau la \ncuietoarea portbagajului. Duce]i
autovehiculul la reprezentan]q pentru verifi-
care. 
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Reglqrile electrice ale scaunelor din fa]q
(la unele modele)
Vezi paginile 16 – 18 pentru informa]ii [i
avertizqri importante pentru siguran]q,
legate de pozi]ionarea corectq a scaunelor
[i spqtarelor.

Comenzile pentru scaunele din fa]q cu
reglare electricq sunt dispuse pe marginea
exterioarq a pqr]ii de jos a scaunului.  Pute]i
regla scaunele cu contactul de pornire rotit
\n orice pozi]ie. Regla]i scaunele \nainte de
a porni la drum. 

La unele modele
Scaunul pasagerului din fa]q poate fi reglat
manual (vezi pagina urmqtoare). Mutq scaunul \n fa]q [i \n spate

Mutq partea din fa]q a
scaunului \n sus sau \n jos.

Ridicq sau coboarq scaunul

Mutq tot scaunul \n sus [i
\nainte sau \n jos [i \n spate.
Concomitent, partea din fa]q a
scaunului se \nclinq \n sus sau
\n jos.

Regleazq unghiul spqtarului \n
fa]q sau \n spate.

La unele modele
Scaunul [oferului include o dotare de mem-
orie. Pot fi memorate douq pozi]ii ale
scaunelor \n douq memorii distincte. Pute]i
selecta o pozi]ie memoratq apqs`nd butonul
corespunzqtor memoriei. Vezi pagina 182
pentru memorarea [i selectarea pozi]iilor. 
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Reglqrile manuale ale scaunelor
Vezi paginile 16 – 18 pentru informa]ii [i
avertizqri importante pentru siguran]q,
legate de pozi]ionarea corectq a scaunelor
[i spqtarelor.

Regla]i scaunele \nainte de a porni la drum. 

Pentru a regla scaunul din fa]q sau din
spate \n fa]q sau \n spate, trage]i de bara de
sub marginea frontalq a pernei scaunului.
Muta]i scaunul \n pozi]ia doritq, apoi elib-
era]i bara. \ncerca]i sq zg`l]`i]i scaunul,
pentru a vq asigura cq este blocat \n pozi]ie.

Pentru a schimba unghiul spqtarului de la
locul din fa]q, trage]i \n sus maneta de pe
marginea exterioarq a pqr]ii de jos a
scaunului.

Dupq ce a]i reglat corect scaunul, zg`l]`i]i-l,
pentru a vq asigura cq este blocat \n pozi]ie.
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Imaginea aratq scaunul [oferului
MANETA DE REGLARE A UNGHIU-
LUI SPQTARULUI
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Reglarea manualq a \nql]imii scaunului
[oferului
(pentru anumite modele)

|nql]imea scaunului [oferului poate fi
reglatq. Pentru a ridica scaunul, trage]i
repetat \n sus de maneta din partea exte-
rioarq a pernei scaunului. Pentru a cobor\
scaunul, apqsa]i repetat maneta. 

Suportul lombar manual al [oferului
(pentru anumite modele)

Modifica]i suportul lombar cu ajutorul
manetei de pe partea spqtarului. Trage]i de
manetq \n fa]q sau \n spate pentru a regla
suportul lombar. 

Cotierele

Pentru a folosi capacul consolei drept
cotierq, desface]i-o \n pozi]ia doritq, trqg`nd
\n sus maneta de eliberare. Elibera]i maneta
c`nd dori]i sq se opreascq. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Cotiera din spate este \n centrul banchetei
din spate. Trage]i-o \n jos pentru a o folosi.

Cotiera este prevqzutq cu un sport pentru
bquturi.

Tetierele
Vezi pagina 18 pentru informa]ii [i avertizqri
importante pentru siguran]q, legate de
pozi]ionarea corectq a tetierelor.

Autovehiculul dumneavoastrq este dotat cu
tetiere la toate locurile, pentru a ajuta la pro-
tec]ia dumneavoastrq [i a pasagerilor dum-
neavoastrq \mpotriva traumatismelor cervi-
cale [i a altor rqniri.

Tetierele au cea mai mare eficacitate atunci
c`nd le regla]i astfel \nc`t centrul pqr]ii din
spate a capului capului ocupantului sq stea
sprijinit de centrul tetierei. 
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Reglarea tetierelor
Tetierele se pot regla \n \nql]ime. Ave]i
nevoie de ambele m`ini pentru a regla o
tetierq. Nu \ncerca]i sq o regla]i \n timp ce
conduce]i. Pentru a o ridica, trage]i-o \n sus.
Pentru a cobor\ tetiera, apqsa]i \n lateral
butonul de eliberare [i \mpinge]i tetiera \n
jos. 

Dacq transporta]i un pasager pe locul din
spate mijloc, asigura]i-vq cq tetiera acestui
loc este reglatq \n pozi]ia cea mai \naltq.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Scoaterea tetierei
Pentru a scoate o tetierq \n vederea
curq]qrii sau reparqrii, ridica]i-o \n sus at`t
c`t se poate. Apqsa]i butonul de eliberare,
apoi scoate]i tetiera din spqtar.

La reinstalarea unei tetiere, pune]i la loc
picioarele acesteia, apoi regla]i-o la
\nql]imea corespunzqtoare, apqs`nd de
butonul de eliberare

Asigura]i-vq cq, la reinstalare, tetiera este
blocatq \n pozi]ie.

Tetierele active

Scaunele [oferului [i pasagerului din fa]q
sunt dotate cu tetiere active. \n cazul \n care
autovehiculul este lovit puternic din spate,
ocupantul care poartq \n mod adecvat cen-
tura de siguran]q va fi \mpins spre spqtar iar
tetiera se va deplasa automat \n fa]q. 
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Dacq nu reinstala]i tetierele, se pot pro-
duce rqniri grave \n caz de accident.
Re-instala]i \ntotdeauna tetierele \nainte
de a conduce.
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Acest lucru reduce distan]a dintre tetierq [i
capul ocupantului. De asemenea, ajutq la
protejarea ocupan]ilor \mpotriva trauma-
tismelor cervicale [i ale rqnilor la g`t [i
coloana cervicalq. 

Dupq o coliziune, tetiera activatq trebuie sq
revinq \n pozi]ie normalq. 

|n cazul \n care tetierele nu revin la pozi]ia
normalq, sau \n cazul unei coliziuni puter-
nice, duce]i autovehiculul la reprezentan]a
Honda pentru verificare. 

Pentru ca sistemul tetierelor sq func]ioneze
corect:
• Nu agq]a]i obiecte de tetierq sau de

picoarele tetierei. 

• Nu pune]i obiecte \ntre ocupant [i spqtar

• Instala]i fiecare tetierq la locul squ. 

• Folosi]i numai tetiere originale Honda pen-
tru \nlocuire. 
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Plierea \n jos a scaunelor din spate 

Spqtarul banchetei din spate poate fi pliat \n
jos, pentru a da acces direct la portbagaj.
Fiecare parte se pliazq separat. Dacq numai
jumqtate din spqtar este pliat, pute]i sq
transporta]i un pasager pe bancheta din
spate. Spqtarul poate fi eliberat din interiorul
portbagajului. 

|n cazul \n care tetierele de la locurile din
spate sunt prinse pe spqtarele locurilor din
fa]q [i nu pute]i plia \n jos spqtarul
banchetei din spate, le pute]i scoate (vezi
pagina 178). Asigura]i-vq cq tetierele scoase
sunt depozitate \n condi]ii de siguran]q. 

Dacq depozita]i bagaje, pute]i scoate centu-
ra pentru umqr din centru sco]`nd-o din ghi-
daj. 

Scoate]i toate obiectele de pe scaun \nainte
de a plia spqtarul. 
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Pentru a elibera spqtarul din interiorul port-
bagajului, trage]i de maneta de eliberare de
sub panoul portbagajului. Apqsa]i spqtarul \n
jos din interiorul portbagajului sau trage]i de
spqtar \n jos din interiorul autovehiculului. 

Pentru a bloca spqtarul \n pozi]ie dreaptq,
apqsa]i-l puternic spre panoul portbagajului.
Asigura]i-vq cq este bine prins trqg`nd de
partea superioarq a scaunului. 

Nu pune]i obiecte grele pe spqtar atunci
c`nd este pliat. 

Asigura]i-vq cq toate centurile pentru umqr
din spate sunt pozi]ionate \n fa]a spqtarului
din spate [i cq centura pentru umqr din cen-
tru este repozi]ionatq \n ghidaj, atunci c`nd
spqtarul este \n pozi]ie dreaptq. Verifica]i
centurile ca sq nu fie rqsucite. 

Asigura]i-vq cq toate obiectele din portbagaj
care ajung pe spqtar prin deschizqturq sunt
bine prinse. Obiectele care nu sunt prinse
pot fi proiectate \nainte cauz`nd rqnirea, \n
cazul unei fr`ne puternice. Vezi Transportul
bagajelor, de la pagina 424. 

Nu conduce]i niciodatq cu spqtarul pliat [i
portbagajul deschis. Vezi Pericolul de
monoxid de carbon de la pagina 77. 

Monta]i \ntotdeauna la loc tetierele dupq ce
spqtarele sunt readuse \n pozi]ie dreaptq.  
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Scaunele

ELIBERARE
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Autovehiculul are o dotare de memorie pen-
tru pozi]ia scaunului.

Pot fi memorate \n memorii distincte douq
pozi]ii ale scaunului. Pentru a selecta pozi]ia
memoratq, apqsa]i butonul corespunzqtor. 

Memorarea unei pozi]ii de condus
Pute]i introduce \n memorie o pozi]ie de
condus numai dacq autovehiculul este par-
cat. 

1. Roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON
(II). Nu pute]i adquga o nouq pozi]ie de
condus \n memorie, dec`t dacq contactul
de pornire este \n pozi]ia ON (II). Pute]i
activa o pozi]ie memoratq indiferent de
pozi]ia contactului de pornire. 

2. Regla]i scaunul \ntr-o pozi]ie confortabilq
(vezi pagina 173). 

3. Apqsa]i butonul SET de pe panoul de
comandq. Ve]i auzi un semnal sonor.
Apqsa]i imediat unul din butoanele de
memorie (1 sau 2) p`nq c`nd auzi]i douq
semnale sonore. Indicatorul din butonul
de memorie va rqm`ne aprins. Pozi]ia
curente a scaunului [oferului este, \n
acest moment, memoratq. 
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BUTOANE DE MEMORIE

BUTOANE DE SETARE
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Pentru a anula procedura de memorare,
dupq ce apqsa]i butonul SET:

• Nu mai apqsa]i nici un buton de memorie
\n decurs de 5 secunde.

• Modifica]i pozi]ia scaunului 

• Roti]i butonul de contact din pozi]ia ON
(II). 

Fiecare buton de memorie memoreazq o
singurq pozi]ie de condus. Memorarea unei
alte pozi]ii [terge setarea anterioarq memo-
ratq \n memoria butonului respectiv. \n cazul
\n care dori]i sq adquga]i o nouq pozi]ie
pqstr`nd-o [i pe cea curentq, folosi]i celqlalt
buton de memorie. 

Selectarea unei pozi]ii memorate

Pentru a selecta o pozi]ie memoratq, proce-
da]i dupq cum urmeazq:

1. Asigura]i-vq cq fr`na de parcare este
activatq [i cq schimbqtorul de viteze este
\n pozi]ia Park (parcare) (automatq). 

2. Apqsa]i butonul de memorie dorit (1 sau
2) p`nq c`nd auzi]i un semnal sonor, apoi
elibera]i-l. 

La autovehiculele cu transmisie manualq
|n cazul \n care fr`na de parcare nu este
activatq, trebuie sq ]ine]i apqsat butonul de
memorie p`nq c`nd reglarea este completq. 

Sistemul va muta scaunul \n pozi]ia memo-
ratq. Indicatorul din butonul memoriei selec-
tate va clipi \n timpul mi[cqrii. Dupq ce
reglqrile sunt efectuate, ve]i auzi douq sem-
nale sonore iar indicatorul va rqm`ne
aprins. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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BUTOANE DE MEMORIE
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Pentru a opri reglarea automatq, proceda]i
\n oricare din urmqtoarele moduri: 

• Apqsa]i orice buton de pe tabloul de
comandq: SET, 1 sau 2. 

• Apqsa]i oricare din butoanele de reglare
pentru scaun.

• Schimba]i \n altq treaptq dec`t Park
(automatq). 

• Elibera]i fr`na de parcare (manualq).

Pute]i folosi butoanele de reglare pentru a
schimba pozi]ia scaunului dupq ce aceasta
este reglatq \n pozi]ia memoratq. Dacq
schimba]i pozi]ia memoratq, indicatorul din
butonul memoriei se stinge. Pentru a pqstra
aceastq pozi]ie pentru a fi utilizatq mai
t`rziu, trebuie sq o memora]i \n memoria
pozi]iei de condus. 
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Ambele locuri din fa]q sunt dotate cu radia-
toare pentru scaune. Contactul de pornire
trebuie sq fie \n pozi]ia ON (II) pentru ca
radiatoarele sq func]ioneze. 

Apqsa]i pe partea din fa]q a butonului, HI,
pentru \ncqlzirea rapidq a scaunului. Dupq
ce scaunul ajunge la o temperaturq confort-
abilq, selecta]i LO apqs`nd pe partea din
spate a butonului. \n acest mod, scaunul va
rqm`ne cald. 

|n setarea HI, radiatorul se opre[te \n
momentul \n care scaunul s-a \ncqlzit [i
porne[te din nou, atunci c`nd temperatura
scaunului scade.

|n setarea LO, radiatorul func]ioneazq
\ncontinuu. \n aceastq situa]ie nu existq
cicluri cu modificqri de temperaturq.

Respecta]i urmqtoarele mqsuri de precau]ie
de fiecare datq c`nd folosi]i radiatoarele
pentru scaune:

• Folosi]i setarea HI numai pentru a \ncqlzi
rapid scaunele, deoarece aceasta con-
sumq o cantitate mare de curent din
baterie.

• \n cazul \n care motorul este la ralanti o
perioadq mai lungq, nu pune]i \n func]iune
radiatoarele, nici mqcar \n setarea LO.
Func]ionarea acestora poate descqrca
bateria, provoc`nd dificultq]i la pornire. 
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Comanda \ncqlzirii scaunelor (pentru anumite modele)

BUTONUL RADIATOARELOR PENTRU SCAUNE
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Asigura]i-vq cq oglinzile interioare [i exte-
rioare sunt curate \n permanen]q [i reglate
astfel \nc`t sq asigure o vizibilitate optimq.
Nu uita]i sq regla]i oglinzile \nainte de a
porni la drum. 

Oglinda interioarq are o pozi]ie de zi [i una
de noapte. Pozi]ia de noapte reduce
senza]ia de orbire cauzatq de farurile
autovehiculelor din spatele dumneavoastrq.
Folosi]i comanda de la marginea de jos a
oglinzii pentru a selecta pozi]ia de zi sau de
noapte. 

La unele modele
Oglinda interioarq se poate \nchide automat
la culoare, pentru a reduce senza]ia de
orbire. Pentru a porni aceastq dotare,
apqsa]i butonul de pe marginea de jos a
oglinzii. Indicatorul AUTO se va aprinde.
Dacq este aprins, oglinda se \nchide la
culoare atunci c`nd detecteazq farurile unui
autovehicul din spatele dumneavoastrq,
apoi revine la vizibilitatea normalq. Apqsa]i
din nou butonul, pentru a opri aceastq
detectare. 

OBSERVA}IE

Existq, de asemenea, un senzor pe partea
din spate a oglinzii. Obiectele at`rnate de
oglindq \l pot bloca afect`ndu-i
performan]ele. 
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Oglinzile

COMANDA

SENZOR

BUTON AUTO
INDICATOR
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Reglarea oglinzilor electrice

1. Roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON
(II).

2. Muta]i butonul de selectare la L (partea
st`ngq) sau R (partea dreaptq). 

3. Apqsa]i marginea corespunzqtoare a
butonului de reglare pentru a mi[ca oglin-
da spre dreapta, st`nga, sus sau jos. 

4. C`nd termina]i, muta]i butonul de
selectare \n pozi]ia centralq (oprire). \n
acest fel, butonul de reglare se opre[te iar
setqrile sunt pqstrate. 

Oglinda lateralq cu \nclinare pentru
mar[arier
(La unele modele)

Oglinda lateralq de pe portiera pasagerului
are un dispozitiv de \nclinare \n mar[arier.
La mersul \n mar[arier, oglinda se va \nclina
u[or \n jos pentru a vq permite o mai bunq
vizibilitate \n timpul parcqrii laterale.
Scoaterea schimbqtorului din mar[arier va
face ca oglinda sq revinq \n pozi]ia ini]ialq. 

• Pentru \nclinarea oglinzii pasagerului,
pune]i butonul de selectare \n pozi]ia
corespunzqtoare pqr]ii pasagerului. 

• Pentru a opri aceastq dotare, pune]i
butonul \n centrul sau \n pozi]ia corespun-
zqtoare pqr]ii [oferului. 
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BUTON DE REGLARE

BUTON DE SELECTARE
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Radiatoarele pentru oglinzile electrice

Oglinzile exterioare sunt \ncqlzite, \n scopul
\ndepqrtqrii ghe]ii [i dezaburirii. Roti]i con-
tactul de pornire \n pozi]ia ON (II), porni]i
radiatoarele apqs`nd butonul degivrqrii
lunetq. Indicatorul de pe buton se aprinde.
Apqsa]i din nou butonul pentru a opri radia-
toarele [i rezisten]a de degivrare.

La anumite tipuri, aceastq dotare de
\ncqlzire a oglinzii are un cronometru (vezi
pagina 154). 

Oglinzile rabatabile 
(pentru anumite tipuri)

Oglinzile de pe portiere sunt rabatabile, fiind
ac]ionate de butonul de rabatare de l`ngq
butonul de selectare, care permite parcarea
autovehiculului cu u[urin]q \ntr-un spa]iu
\ngust. Nu uita]i sq readuce]i oglinzile \n
pozi]ie normalq \nainte de a porni la drum.
Cu contactul de pornire \n pozi]ia ON (II),
apqsa]i butonul de rabatare pentru a rabata
oglinzile simultan. Pentru a le readuce \n
pozi]ie normalq, apqsa]i din nou butonul. 

Nu conduce]i niciodatq cu oglinzile exte-
rioare rabatate. 
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BUTONUL PENTRU DEGIVRARE PENTRU LUNETQ /
\NCQLZIREA OGLINZILOR

BUTON PENTRU RABATARE
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Roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON (II)
pentru a ridica sau cobor\ un geam. Pentru
a deschide un geam, apqsa]i butonul u[or [i
]ine]i-l apqsat. Elibera]i butonul atunci c`nd
dori]i ca geamul sq se opreascq din cobor`t.
Trage]i \napoi butonul [i ]ine]i-l pentru ca
geamul sq se \nchidq. 

AVERTIZARE: Scoate]i \ntotdeauna cheia
din contact c`nd dori]i sq pqrqsi]i autove-
hiculul (\n care au rqmas alte persoane).

Cotiera de la portiera [oferului are un tablou
de comandq principal al geamurilor elec-
trice. Pentru a deschide oricare din gea-
murile pasagerilor, apqsa]i u[or pe butonul
corespunzqtor [i ]ine]i-l apqsat p`nq c`nd
geamul se deschide \n pozi]ia doritq. Pentru
a \nchide geamul, trage]i \napoi butonul,
u[or. Elibera]i butonul atunci c`nd geamul
este \n pozi]ia doritq. 

AUTO – pentru a deschide complet fiecare
geam (sau unul din geamurile din fa]q,
numai la unele modele), apqsa]i tare
butonul geamului respectiv, apoi elibera]i-l.
Geamul se deschide complet, automat.
Pentru a opri geamul sq nu mai coboare
complet, trage]i \napoi, scurt, butonul gea-
mului. 

Pentru a \nchide complet fiecare geam (sau
unul din geamurile din fa]q, numai la unele
modele), trage]i \napoi butonul geamului
respectiv, apoi elibera]i-l. Geamul se \nchide
automat complet. Pentru a opri geamul, sq
nu se \nchidq complet, apqsa]i scurt butonul
geamului. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Prinderea m`inilor sau a degetelor la
\nchiderea unui geam electric poate
cauza rqnirea gravq.

Asigura]i-vq cq pasagerii dumneavoastrq
nu \[i ]in m`inile sau degetele pe geam,
\nainte de a \nchide geamul.

AVERTIZARE

BUTONUL
PENTRU
GEAMUL
{OFERULUI

BUTONUL PRINCIPAL
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Pentru a deschide sau \nchide par]ial un
geam, apqsa]i sau trage]i butonul geamului,
u[or, [i ]ine]i-l a[a. Geamul se va opri \n
momentul \n care elibera]i butonul. 

Fiecare geam al pasagerilor care are func]ie
automatq este marcat cu semnul AUTO pe
buton. Pe tabloul principal de comandq de
pe portiera [oferului este scris „ALL AUTO”. 

Atunci c`nd apqsa]i butonul principal, indi-
catorul se aprinde iar geamurile pasagerilor
nu pot fi ridicate sau cobor`te. Folosi]i
butonul principal dacq ave]i copii \n autove-
hicul, pentru ca ace[tia sq nu se rqneascq
prin ac]ionarea accidentalq a geamurilor.
Pentru a anula aceastq dotare, apqsa]i din
nou butonul. Butonul va sqri iar indicatorul
se va stinge. 

Geamurile [i dotarea butonului principal
func]ioneazq p`nq la 10 minute dupq ce a]i
oprit contactul. Deschiderea [i \nchiderea
portierei [oferului anuleazq aceastq func]ie. 

La anumite tipuri, deschiderea oricqrei
portiere din fa]q anuleazq aceastq func]ie. 

Indicatoarele de pe butoane se aprind atun-
ci c`nd butonul de comandq a luminilor este
\n pozi]ia sau . 

AUTO REVERSE – \n cazul \n care unul
dintre geamuri (unul dintre geamurile din
fa]q la unele modele) \nt`lne[te un obstacol
\n timpul \nchiderii automate, acesta se
opre[te [i \[i inverseazq direc]ia. Pentru a
\nchide geamul, \ndepqrta]i obstacolul [i
apoi folosi]i din nou butonul geamului. 

Inversarea automatq nu mai detecteazq
obstacolul dacq geamul este aproape
\nchis. Din acest motiv, trebuie sq vq asigu-
ra]i \ntotdeauna cq nici un pasager [i nici un
obiect nu se aflq pe traiectoria de \nchidere
a geamului. 

OBSERVA}IE: dacq trage]i \ncontinuu \n
sus e buton, func]ia de auto-reverse se
dezactiveazq numai la geamul [oferului. 
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Deschiderea / \nchiderea geamurilor [i a
trapei cu telecomanda
(Pentru unele tipuri)

Pute]i deschide [i \nchide toate geamurile [i
trapa (dacq este prevqztq) din exterior, cu
ajutorul telecomenzii. 

Pentru deschidere
1. Apqsa]i butonul UNLOCK (deblocare) o

datq pentru a debloca portiera [oferului.

2. Apqsa]i butonul UNLOCK din nou, [i
]ine]i-l apqsat. Portierele pasagerilor se
deblocheazq [i toate cele patru geamuri,
precum [i trapa, \ncep sq se deschidq.
Pentru a opri geamurile [i trapa, elibera]i
butonul. 

3. Pentru a deschide geamurile [i trapa mai
tare, apqsa]i din nou butonul (\n decurs de
10 secunde) [i ]ine]i-l apqsat. 

OBSERVA}IE: \n cazul \n care geamurile [i
trapa se opresc \nainte de a ajunge \n
pozi]ia doritq, repeta]i pa[ii 1 [i 2.

Pentru \nchidere:
1. Apqsa]i butonul LOCK o datq pentru a

\nchia toate portierele

2. Apqsa]i butonul LOCK din nou, [i ]ine]i-l
apqsat. Toate cele patru geamuri [i trapa
\ncep sq se \nchidq. Pentru a le opri, elib-
era]i butonul. 

3. Pentru a \nchide geamurile [i trapa mai
tare, apqsa]i din nou butonul (\n decurs de
10 secunde) [i ]ine]i-l apqsat

OBSERVA}IE: \n cazul \n care geamurile [i
trapa se opresc \nainte de a ajunge \n
pozi]ia doritq, repeta]i pa[ii 1 [i 2.
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BUTON DE DEBLOCARE
BUTON DE
BLOCARE
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Deschiderea /\nchiderea geamurilor [i a
trapei cu cheia
(La unele modele)

Pute]i deschide [i \nchide geamurile [i trapa
(dacq este prevqzutq) cu cheia \n \ncui-
etoarea de pe portiera [oferului.

Pentru deschidere:
1. Introduce]i cheia \n \ncuietoarea de pe

portiera [oferului. 

2. Roti]i cheia spre spatele autovehiculului
[i elibera]i-o. 

3. Roti]i din nou cheia spre spatele autove-
hiculului [i ]ine]i-o \n aceastq pozi]ie.
Toate cele patru geamuri [i trapa \ncep sq
se deschidq. Pentru a opri geamurile [i
trapa, elibera]i cheia. 

4. Pentru a deschide mai tare geamurile [i
trapa, \nv`rti]i [i ]ine]i din nou cheia \n
aceastq pozi]ie (\n decurs de 10 secunde
de la efectuarea pasului 2). 

OBSERVA}IE: \n cazul \n care geamurile [i
trapa se opresc \nainte de a ajunge \n
pozi]ia doritq, repeta]i pa[ii 2 [i 3. 

Pentru \nchidere:
1. Introduce]i cheia \n \ncuietoarea de pe

portiera [oferului. 

2. Roti]i cheia spre fa]a autovehiculului [i
elibera]i-o. 

3. Roti]i din nou cheia spre fa]a autovehicu-
lului [i ]ine]i-o \n aceastq pozi]ie. Toate
cele patru geamuri [i trapa \ncep sq se
\nchidq. Pentru a opri geamurile [i trapa,
elibera]i cheia. 

4. Pentru a \nchide mai tare geamurile [i
trapa, \nv`rti]i [i ]ine]i din nou cheia \n
aceastq pozi]ie (\n decurs de 10 secunde
de la efectuarea pasului 2). 

OBSERVA}IE: \n cazul \n care geamurile [i
trapa se opresc \nainte de a ajunge \n
pozi]ia doritq, repeta]i pa[ii 2 [i 3. 
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|NCHIDERE

DESCHIDERE

Imaginea aratq modelul cu volan pe partea st`ngq. 
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Trapa
(La unele modele)

Butonul trapei este dispus pe plafon, \ntre
fasciculele de luminq. Roti]i contactul de
pornire \n pozi]ia ON (II), pentru a ac]iona
trapa.

Pentru a deschide trapa complet, trage]i
lung \n spate butonul trapei. Trapa se
deschide complet. Pentru a opri trapa astfel
\nc`t sq nu se mai deschidq complet,
apqsa]i scurt butonul. 

Pentru a \nclina partea din spate a trapei,
apqsa]i centrul butonului trapei. Pentru a
opri trapa astfel \nc`t sq nu se mai deschidq
complet \n pozi]ie \nclinatq, apqsa]i scurt
butonul trapei.

Pentru a \nchide complet trapa, \mpinge]i \n
fa]q lung butonul trapei, apoi elibera]i-l.
Trapa se \nchide complet.  Pentru a opri
trapa astfel \nc`t sq nu se mai \nchidq com-
plet, apqsa]i scurt butonul. 

Pentru a deschide sau \nchide par]ial trapa,
trage]i \napoi sau \mpinge]i \nainte butonul
trapei, u[or [i ]ine]i-l \n pozi]ia respectivq.
Trapa se opre[te c`nd elibera]i butonul. 

Asigura]i-vq cq nimeni nu \[i ]ine m`inile \n
zona trapei, \nainte de a o deschide sau
\nchide.
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Deschiderea sau \nchiderea trapei pe
m`inile sau degetele unei persoane poate
provoca rqnirea gravq a acelei persoane. 

Asigura]i-vq cq nici o persoanq nu \[i ]ine
m`inile sau degetele \n dreptul trapei,
\nainte de a le \nchide sau deschide.

AVERTIZARE

BUTONUL TRAPEI

Deschidere

|nchidere
|nclinare
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AUTO REVERSE  (inversarea automatq) –
\n cazul \n care trapa \nt`lne[te un obstacol
\n timpul \nchiderii automate, aceasta \[i
inverseazq direc]ia [i se opre[te. Pentru a
\nchide trapele, \ndepqrta]i obstacolul [i
apoi folosi]i din nou butonul trapelor. 

Inversarea automatq nu mai detecteazq
obstacolul dacq trapa este aproape \nchisq.
Din acest motiv, trebuie sq vq asigura]i
\ntotdeauna cq nici un pasager [i nici un
obiect nu este pe traiectoria de \nchidere a
trapei.

Trapa are o \nt`rziere la oprirea contactului.
Aceasta \nseamnq cq pute]i deschide sau
\nchide trapa \n decurs de p`nq la 10
minute din momentul opririi contactului.
\nt`rzierea la oprirea contactului este anu-
latq de \ndatq ce portiera [oferului din fa]q
este deschisq [i apoi \nchisq. 

La unele tipuri, deschiderea oricqreia dintre
portierele din fa]q anuleazq aceastq func]ie. 

OBSERVA}IE:

|n cazul \n care \ncerca]i sq deschide]i trapa
la temperaturi sub punctul de \nghe], sau
dacq aceasta este acoperitq de ghea]q sau
zqpadq, pute]i cauza avarii la tabloul sau
motorul trapei. 

AVERTIZARE: Scoate]i cheia din contact [i
lua]i-o cu dumneavoastrq de fiecare datq
c`nd pleca]i din autovehicul (iar \n interiorul
acestuia sunt al]i ocupan]i). 

AVERTIZARE: nu scoate]i capul, bra]ele
sau alte pqr]i ale corpului prin trapq cu
autovehiculul \n mi[care, deoarece acest
lucru poate cauza rqnirea gravq sau chiar
decesul. 

|nchiderea/Deschiderea trapei cu teleco-
manda sau cheia
(La unele modele)
Pute]i folosi telecomanda sau cheia pentru a
deschide sau \nchide trapa din exterior. Vezi
pagina 191, pentru mai multe informa]ii. 
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Pentru a activa fr`na de parcare, trage]i
complet maneta \n sus. Pentru a elibera
fr`na, trage]i u[or \n sus, apqsa]i butonul [i
cobor`]i maneta. Indicatorul fr`nei de par-
care de pe tabloul de bord trebuie sq se
stingq atunci c`nd fr`na este eliberatq com-
plet (vezi pagina 89). 

OBSERVA}IE:

Conducerea autovehiculului cu fr`na de par-
care trasq poate avaria fr`nele din spate [i
axele. \n cazul \n care autovehiculul este
condus cu fr`na de parcare trasq, se va
auzi un semnal sonor. 

Ve]i vedea, de asemenea, simbolul “ ”, sau
acest simbol \nso]it de mesajul „RELEASE
PARKING BRAKE” (elibera]i fr`na de par-
care), pe afi[ajul multiplu. 
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Fr`na de parcare

MANETA FR~NEI DE PARCARE
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AGQ}QTOARE DE HAINE

CONSOLE DE
ANCORARE

SUPORT DE BAU-
TURI \N COTIERA
DIN SPATE

*: dacq este prevqzut

COMPARTIMENTUL
COTIERQ

PRIZQ DE TEN-
SIUNE AUXILI-
ARQ

CABLU USB

MUFQ TIP “JACK”*

SUPORT PENTRU BQUTURI

BUZUNAR LATERAL

BRICHETQ

COMPARTIMENT CENTRAL*

TORPEDO

SCRUMIERQ

OGLINDQ

SUPORT PENTRU
OCHELARI DE SOARE

PARASOLARUL

COMPARTIMENT
DE DEPOZITARE

BUZUNARUL DE LA
PORTIERA DIN FA}Q

SUPORT PENTRU BQUTURI LA
PORTIERA DIN SPATE
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Torpedoul 

Deschide]i torpedoul trqg`nd de m`ner spre
consola centralq. \nchide]i-l cu o apqsare
fermq. 

Pute]i \ncuia sau descuia torpedoul cu cheia
de contact.

Lumina torpedoului de aprinde numai atunci
c`nd luminile de pozi]ie sunt aprinse

|n interiorul torpedoului se gqse[te o poli]q
deta[abilq. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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|n cazul \n care torpedoul este lqsat
deschis, acesta poate cauza rqnirea
gravq a pasagerului \n cazul unui acci-
dent, chiar dacq acesta poartq centura de
siguran]q.

]ine]i \ntotdeauna torpedoul \nchis atunci
c`nd conduce]i.

AVERTIZARE

TORPEDO

|ncuiere

POLI}Q DETA{ABILQ
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Pute]i scoate poli]a pentru a avea mai mult
spa]iu \n interiorul torpedoului. Pentru a o
scoate, deschide]i torpedoul [i trage]i de
poli]q desfqc`ndu-i plqcu]ele de prindere din
rama torpedoului. 

Cutia de rqcire
(Pentru unele modele)

Pute]i pune sticle cu bquturi \n torpedou,
pqstr`ndu-le reci cu ajutorul sistemului de
aer condi]ionat. Pentru a men]ine temper-
atura scqzutq \n interiorul cutiei de rqcire a
torpedoului, deschide]i torpedoul, apoi
deschide]i ventila]ia din partea superioarq
rotind cadranul \n sensul invers acelor de
ceasornic. Porni]i aerul condi]ionat (vezi
pagina 220) [i seta]i-l \n pozi]ia “ ” sau
“ ”. 

Aerul rece intrq \n cutia torpedoului prin grila
de aerisire. 

Folosi]i numai recipiente care se pot \nchide
sau nedesfqcute \n cutia torpedoului.
Lichidele vqrsate pot avaria tapi]eria [i com-
ponentele electrice din torpedou [i din interi-
orul bordului. Nu uita]i sq \nchide]i grila de
aerisire rotind cadranul \n sensul acelor de
ceasornic atunci c`nd nu o folosi]i. 

|n cazul \n care folosi]i \ncqlzirea, aerul cald
intrq \n cutia torpedoului dacq grila de
aerisire este deschisq. 
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POLI}Q

Deschidere

|nchidere
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Suporturile pentru bquturi

Pentru a folosi suportul de bquturi din fa]q,
apqsa]i pe capac. Acesta se va deschide.
Pentru a \nchide capacul, apqsa]i-l \n jos,
p`nq c`nd se prinde. 

Ave]i grijq, \n cazul \n care vq folosi]i de
suporturile de bquturi. Vqrsarea unui lichid
foarte fierbinte vq poate opqri pe dumneav-
oastrq sau pe pasagerii dumneavoastrq.
Lichidul se poate vqrsa [i \n cazul \n care
este ]inut \n recipiente puse pe suporturile
pentru bquturi de pe portiere, atunci c`nd
deschide]i sau \nchide]i portierele. Pe supor-
turile de pe portiere, folosi]i numai recipiente
cu \nchidere. 

Lichidele vqrsate pot avaria tapi]eria,
mocheta [i componentele electrice din inte-
rior. 

Bancheta din spate este dotatq, de aseme-
nea, cu un suport pentru bquturi, pe cotiera
centralq. Pentru a o folosi, lqsa]i cotiera jos. 
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FA}Q

Apqsare

SPATE

SUPORT PENTRU BQUTURI

accord 2008 pag 81-208:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:14 Page 199



Priza de tensiune auxiliarq

Autovehiculul este dotat cu o prizq de ten-
siune auxiliarq \n compartimentul consolq.
Aceasta este prevqzutq pentru alimentare
cu curent pentru accesorii de 12 vol]i DC, cu
120 de wa]i sau mai pu]in (10 amperi)

Pentru o utiliza, contactul de pornire trebuie
sq fie \n pozi]ia ACCESSORY (I) sau ON
(II). Ea nu poate alimenta elemente de
brichetq tip auto.

Se recomandq ca aceste prize de tensiune
auxiliarq sq fie folosite pentru accesorii origi-
nale Honda. 

Nu uita]i sq \nchide]i capacul prizei pentru a
\mpiedica intrarea obiectelor mici \n prizq. 

Compartimentul cotierq

Pentru a deschide compartimentul cotierq,
trage]i maneta \n sus [i ridica]i cotiera. 

Pentru a-l \nchide, cobor`]i cotiera [i
apqsa]i-o p`nq se \nchide. 

200

Obiectele pentru confort din habitaclu

MANETQ

COMPARTIMENT COTIERQ
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Cutia de rqcire
(Pentru unele modele)

Pute]i pune sticle cu bquturi \n comparti-
mentul consolq, pqstr`ndu-le reci cu ajutorul
sistemului de aer condi]ionat. Pentru a
men]ine temperatura scqzutq \n interiorul
cutiei de rqcire a compartimentului cotierq,
deschide]i compartimentul, apoi deschide]i
ventila]ia de pe tabloul din spate rotind cad-
ranul \n sensul invers acelor de ceasornic.
Porni]i aerul condi]ionat (vezi pagina 220) [i
seta]i-l \n pozi]ia “ ” sau “ ”. 

Aerul rece intrq \n cutia compartimentului
cotierq prin grila de aerisire. 

Folosi]i numai recipiente care se pot \nchide
sau nedesfqcute \n cutia compartimentului
cotierq. Lichidele vqrsate pot avaria tapi]eria
[i componentele electrice din compartimen-
tul cotierq. 

Nu uita]i sq \nchide]i grila de aerisire rotind
cadranul \n sensul acelor de ceasornic atun-
ci c`nd nu o folosi]i. \n cazul \n care folosi]i
\ncqlzirea, aerul cald intrq \n cutia torpe-
doului dacq grila de aerisire este deschisq. 
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DESCHIDERE |NCHIDERE
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Suportul pentru ochelarii de soare

Pentru a deschide suportul pentru ochelarii
de soare, \mpinge]i pe partea proeminentq.
Aceasta se va desprinde [i se va deschide
\n jos. Pentru a-l \nchide, apqsa]i-l p`nq se
\nchide. Nu uita]i suportul deschis \n timpul
condusului. 

Este posibil ca tipurile mai mari de ochelari
de soare sq nu \ncapq \n suport. 

De asemenea, pute]i pune diferite obiecte
de mici dimensiuni \n acest suport.
Asigura]i-vq cq acestea sunt \ndeajuns de
mici pentru a permite \nchiderea [i
prinderea suportului, precum [i cq nu sunt
prea grele astfel \nc`t sq provoace
deschiderea suportului \n timpul mersului.

Compartiment depozitare

Pentru a deschide compartimentul de
depozitare, apqsa]i pe butonul de pe capac.
Pentru a-l \nchide, \mpinge]i capacul \n sus,
p`nq se \nchide. 
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SUPORTUL PENTRU OCHELARII DE SOARE

|mpingere

COMPARTIMENT CONSOLQ BUTON
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Compartimentul central

La autovehiculele fqrq sistem de naviga]ie
Pentru a deschide compartimentul central,
apqsa]i pe capac. Acesta se desprinde [i se
deschide. Pentru a-l \nchide, \mpinge]i \n jos
capacul p`nq se prinde. 

Agq]qtoare de haine

Pentru a folosi un agq]qtoare de haine, des-
face]i-o cu grijq [i trage]i-o \n jos. 

Asigura]i-vq cq a]i tras la loc agq]qtoarea
atunci c`nd nu o folosi]i. Aceastq agq]qtoare
nu este pentru obiecte mari sau grele. 

Parasolarul

Pentru a folosi parasolarul, trage]i-l \n jos.
Pute]i folosi, de asemenea, parasolarul [i la
geamul lateral. Scoate]i tija de suport din
clamq [i \nv`rti]i parasolarul spre geamul
lateral.

Nu uita]i sq pune]i parasolarul la locul squ
c`nd intra]i [i ie[i]i din autovehicul. 
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|mpingere 

C~RLIG DE HAINE

PARASOLAR
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Oglinda

Trage]i \n sus capacul oglinzii pentru a o
folosi. 

Nu uita]i sq \nchide]i capacul atunci c`nd nu
folosi]i oglinda

La anumite tipuri
Lumina se aprinde atunci c`nd ridica]i
capacul.

Bricheta

Pentru ca bricheta sq func]ioneze, contactul
de pornire trebuie sq fie \n pozi]ia ACCES-
SORY (I) sau ON (II). 

Pentru a folosi bricheta, deschide]i capacul
apqs`nd pe el.

Pentru a \ncqlzi bricheta, apqsa]i-o. Aceasta
va sqri la loc atunci c`nd este gata pentru
folosire. Nu ]ine]i apqsatq bricheta \n timp
ce se \ncqlze[te, deoarece s-ar putea
supra-\ncqlzi. 

OBSERVA}IE:

Nu \ncerca]i sq introduce]i niciun alt dispozi-
tiv \n afara brichetei \n prizq. Dacq folosi]i
alte dispozitive, acest lucru va provoca
avarierea prizei [i nu ve]i mai putea ]ine
bricheta fixatq \n prizq. 
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BRICHETQ
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Scrumiera

Pentru a folosi scrumiera, apqsa]i pe capac
pentru a-l deschide. Pentru a-l \nchide,
apqsa]i capacul p`nq se \nchide. 

Pentru a scoate scrumiera \n vederea golirii,
deschide]i capacul [i apoi \mpinge]i-l u[or \n
fa]q pentru a scoate scrumiera. Trage]i scru-
miera din consolq. 

OBSERVA}IE:

Folosi]i scrumiera numai pentru ]igqri, trabu-
curi [i alte materiale de fumat. Pentru a pre-
veni un eventual incendiu sau o eventualq
avarie a autovehiculului, nu pune]i h`rtie
sau alte lucruri inflamabile \n scrumierq. 
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SCRUMIERQ

Apqsare
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Plafoniera

Plafoniera are un buton cu trei pozi]ii: ON
(pornit), Door Activated (activatq de portierq)
[i OFF (oprit). \n pozi]ia Door Activated
(centru), lumina se aprinde atunci c`nd:

• Deschide]i oricare dintre portiere

• Scoate]i cheia din contact. \n cazul \n care
nu deschide]i nici o portierq, lumina se
stinge \n aproximativ 30 de secunde. 

• Debloca]i portiera [oferului cu cheia sau
telecomanda.

Dupq ce toate portierele sunt bine \nchise,
lumina se stinge treptat, apoi complet \n
aproximativ 30 de secunde. Aceasta se
stinge \nainte de scurgerea celor 30 de
secunde, \n cazul \n care introduce]i cheia
\n contact.

|n cazul \n care lqsa]i una din portiere
deschide fqrq cheia \n contact, plafoniera se
va stinge dupq aproximativ 15 minute.

Fasciculele 

La toate modelele
Pentru a aprinde un fascicul, trebuie sq
apqsa]i pe lentilq. Apqsa]i din nou lentila
pentru a opri fasciculul. Fasciculele pot fi
folosite \n orice moment.
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ACTIVATQ DE PORTIERQ

PORNITQ 

OPRITQ

LA AUTOVEHICULELE FQRQ TRAPE

|MPINGE

|MPINGE
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La autovehiculele cu trape
Fasciculele au un buton cu douq pozi]ii. \n
pozi]ia DOOR (portierq), luminile se aprind
atunci c`nd deschide]i una din portiere. \n
pozi]ia OFF, luminile nu se aprind.

Fasciculele (cu butonul \n pozi]ia DOOR) se
aprind [i atunci c`nd debloca]i portiera cu
cheia sau telecomanda [i c`nd scoate]i
cheia din contact.

Luminile de confort

Lumina de confort de pe fiecae portierq se
aprinde atunci c`nd se deschide portiera [i
se stinge atunci c`nd se \nchide portiera. 

Autovehiculul dumneavoastrq este dotat, de
asemenea, cu o luminq de confort la butonul
de contact. Aceasta se aprinde c`nd
deschide]i portiera [oferului. Ea se stinge \n
aproximativ 30 de secunde de la \nchiderea
portierei

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Luminile interioare

La autovehiculele cu trape

|mpinge

|mpinge

PORTIERQ

CONTACT

OPRIT

LUMINA DE LA PORTIERA DIN FA}Q

LUMINA LA BUTONUL DE CONTACT
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La unele modele
Lumina de confort dintre fascicule se
aprinde atunci c`nd aprinde]i luminile de
pozi]ie. Pentru a regla luminozitatea acesto-
ra, roti]i butonul de comandq a luminozitq]ii
panoului de bord de pe bord, cu contactul
de pornire \n pozi]ia ON (II) (vezi pagina
152). 

La alte modele
Pe l`ngq lumina de confort de pe plafon, se
aprinde [i o luminq ambiantq la piciorul
[oferului. 
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LUMINA DE CURTOAZIE
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Sistemul de climatizare* al autovehiculului
dumneavoastrq asigurq un mediu confortabil
pe orice vreme.

*Sistemul de climatizare este standard la
anumite modele. 

Sistemul audio standard de la unele modele
are numeroase caracteristici. |n aceastq
sec]iune sunt descrise caracteristicile
respective [i modul de utilizare a acestora. 

La unele tipuri
Autovehiculul dumneavoastrq este dotat cu
un sistem audio antifurt, care necesitq un
cod numeric pentru activare. 

La unele tipuri
Sistemul de securitate ajutq la descurajarea
tentativelor de vandalism [i furt a cqror ]intq
poate fi autovehiculul dumneavoastrq. 

Grilele de ventila]ie [i \ncqlzirea . . . . . . 210
Sistemul de climatizare . . . . . . . . . . . . . 216

Senzorii de luminq solarq 
[i de temperaturq . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Sistemul de \ncqlzire cu gaz cald. . . . 226

Sistemul audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Sistemul audio ( la autovehiculele fqrq sis-

tem de naviga]ie) . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Sistemul audio ( la autovehiculele cu sistem

de naviga]ie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Protejarea discurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Comenzile audio de la distan]q . . . . . . . 323
Mufq tip “Jack” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Protec]ia antifurt a radioului . . . . . . . . . . 325
Fixarea cesului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Sistemul de securitate . . . . . . . . . . . . . . 329

Senzorul ultrasonic. . . . . . . . . . . . . . . 331
Senzorul de \nclinare . . . . . . . . . . . . . 332

Cruise Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Adaptive Cruise Control. . . . . . . . . . . . . 337
Sistemul de asisten]q la pqstrarea benzii357
Sistemul de senzori de parcare . . . . . . . 368
Camera [i monitorul retrovizor . . . . . . . 374
Sistemul handsfree pentru telefon 

(HFT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
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Grile de ventila]ie [i \ncqlzirea 

210

La autovehiculele fqrq aer condi]ionat 
Prin utilizarea adecvatq a sistemului de
\ncqlzire [i rqcire, interiorul devine uscat [i
confortabil, iar geamurile nu se vor aburi,
asigur`nd un maximum de vizibilitate.

Pentru ca instala]ia de \ncqlzire sq genereze
aer cald, motorul trebuie sq fie pornit.

Direc]ia fluxului de aer din grilele de
ventila]ie din centrul [i col]urile bordului este
reglabilq. 

Pentru a regla fluxul de aer din fiecare grilq
de ventila]ie, deplasa]i plqcu]a \n sus, \n jos
[i lateral.

Fiecare grilq de ventila]ie poate fi \nchisq [i
deschisq cu ajutorul discului situat l`ngq ea. 

Grilele de ventila]ie centrale PLQCU}E

Deschis Deschis

\nchis

DISC DISC

Partea [oferului  

Deschis

\nchis \nchis

PLQCU}Q DISC
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Grile de ventila]ie [i \ncqlzirea

Deschis

PLQCU}Q

DISC

Partea [oferului  

\nchis
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Comenzile pentru fluxul de aer
Controlul temperaturii
Temperatura de pe partea [oferului [i cea
de pe partea pasagerului pot fi fixate sepa-
rat. |mpinge]i \n sus butonul pentru coman-
da temperaturii corespunzqtoare pentru a
cre[te temperatura fluxului de aer. |mpinge]i
\n jos butonul pentru a o reduce. Fiecare
temperaturq fixatq este indicatq pe afi[aj. 

|n cazul \n care fixa]i temperatura la limita
superioarq ( ), sistemul func]ioneazq
numai cu \ncqlzire completq. 

Dacq regla]i comanda ventilatorului, acesta
iese din modul AUTO. 

Dacq indicatorul de pe butonul dual este
aprins, temperatura de pe partea [oferului [i
cea de pe partea pasagerului pot fi contro-
late separat (vezi pagina 223). 
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Grile de ventila]ie [i \ncqlzirea

TEMPERATURA DE PE
PARTEA {OFERULUI

INDICATOR AUTO

TEMPERATURA DE PE
PARTEA PASAGERULUI

BUTONUL DE
DEGIVRARE A PAR-
BRIZULUI*

BUTON DE COMANDQ
PENTRU TEMPERATURA
DE PE PARTEA
PASAGERULUI*

BUTON DE COMANDQ A
MODULUI *

BUTONUL DE DEGIVRARE A
LUNETEI / PENTRU OGLINDA CU
|NCQLZIRE*

BARQ DE
COMANDQ PEN-
TRU VENTILATORBUTON DE

OPRIRE*
BUTON DE RECIR-
CULARE*

BUTON DE
COMANDQ PENTRU
TEMPERATURA DE
PE PARTEA {OFER-
ULUI*

BUTON AUTO*

BUTON DUAL*

* La autovehiculele cu volanul pe partea dreaptq, aceste butoane sunt \n pozi]ia opusq. 
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Comanda pentru ventilator 
Selecta]i viteza ventilatorului apqs`nd pe
partea superioarq sau inferioarq a barei de
comandq pentru ventilator (� sau �). Viteza
ventilatorului este indicatq cu linii verticale
pe afi[aj.  

Butonul de recirculare
Dacq indicatorul de recirculare este pornit,
aerul din interiorul autovehiculului este recir-
culat prin sistem. Dacq indicatorul este oprit,
aerul este adus din exterior \n autovehicul
(modul de aer proaspqt). 

Canaliza]ia pentru admisia de aer din afarq
pentru sistemul de climatizare sunt dispuse
la baza parbrizului. Ave]i grijq ca aceastq
zonq sq fie curatq [i sq nu fie astupatq cu
frunze sau alte mizerii. 

Sistemul trebuie sq fie \n modul de aer
proaspqt \n aproape toate situa]iile.
Men]inerea sistemului \n modul de recircu-
lare poate duce la aburirea geamurilor. 

Trece]i pe modul de recirculare atunci c`nd
conduce]i \n condi]ii de praf sau de fum,
apoi reveni]i la modul de aer proaspqt. 

Butonul de comandq a modului
Folosi]i butonul de comandq a modului pen-
tru a selecta grilele de ventila]ie prin care sq
treacq aerul. O parte din aer va trece prin
grilele din col]urile bordului \n toate mod-
urile. 

De fiecare datq c`nd apqsa]i butonul de
comandq a modului, afi[ajul indicq modul
selectat. 

Fluxul de aer intrq prin grilele din podea
[i din col]uri [i prin grilele de dezaburire de
la baza parbrizului. 

Fluxul de aer intrq prin grilele din podea
[i col]uri. 

Fluxul de aer intrq prin grilele din bord
[i prin grilele din podea. 

Aerul intrq prin grilele centrale [i din
col]urile bordului. 

Butonul dual
Pute]i fixa temperaturile pentru partea [ofer-
ului [i partea pasagerului separat, atunci
c`nd acest buton este apqsat (indicatorul
este aprins). Dacq indicatorul de pe butonul
dual este stins, temperaturile sunt sin-
cronizate pentru cele douq pqr]i conform
temperaturii fixate pentru partea [oferului.
Dacq se selecteazq modul de degivrare,
func]ionarea modului dual este anulatq. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Butonul de degivrare a parbrizului
Acest buton direc]ioneazq fluxul de aer prin-
cipal la parbriz pentru o degivrare mai
rapidq. De asemenea, acesta anuleazq
orice alt mod selectat. 

Dacq selecta]i , sistemul trece automat
la modul de aer proaspqt. Pentru o
degivrare mai rapidq, seta]i manual viteza
ventilatorului la o vitezq ridicatq. De aseme-
nea, pute]i cre[te fluxul de aer la parbriz
\nchiz`nd grilele din centul [i col]urile bordu-
lui. 

Dacq opri]i apqs`nd din nou butonul,
sistemul revine la setqrile anterioare. 

Pentru siguran]a dumneavoastrq, asigura]i-
vq cq vede]i bine prin toate geamurile,
\nainte de a porni la drum.

Butonul de degivrare a lunetei
Acest buton porne[te [i opre[te degivrarea
lunetei (vezi pagina 153). 

Prin apqsarea acestui buton se pornesc [i
se opresc [i radiatoarele oglinzilor electrice. 

Ventila]ia
Sistemul de ventila]ie lasq sq intre aerul din
exterior, care circulq prin interior, apoi este
eliberat prin grilele de ventila]ie de l`ngq
lunetq. 

1. Seta]i fiecare buton de comandq a tem-
peraturii la limita inferioarq. Dacq indica-
torul de pe butonul DUAL este oprit,
func]ionarea modului dual este dezacti-
vatq. Seta]i numai butonul de comandq a
temperaturii de pe partea [oferului la limi-
ta inferioarq. 

2. Selecta]i [i modul de aer proaspqt. 
3. Seta]i ventilatorul la viteza doritq. 

Folosirea radiatorului auto
Radiatorul folose[te lichidul de rqcire pentru
motor pentru a \ncqlziu aerul. |n cazul \n
care motorul este rece, va dura c`teva
minute p`nq sq sim]i]i aerul cald. 

1. Apqsa]i butonul AUTO. Pe afi[aj ve]i
vedea AUTO. Indicatorul din buton se
aprinde, de asemenea. 

2. Seta]i temperatura doritq cu ajutorul
butonului de comandq a temperaturii.
Pute]i seta temperatura de pe partea
[oferului [i temperatura de pe partea
pasagerului separat. 

Sistemul selecteazq automat combina]ia
adecvatq de aer cald [i ventilare pentru a
men]ine temperatura selectatq. De aseme-
nea, sistemul regleazq viteza ventilatorului
[i nivelurile fluxului de aer. 
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Dezaburirea [i dezghe]area 
Pentru dezaburirea interiorului geamurilor:

1. Fixa]i ventilatorul la viteza doritq sau la o
vitezq mare pentru o dezaburire rapidq.

2. Selecta]i [i modul de func]ionare cu
aer proaspqt. La unele tipuri, c`nd selec-
ta]i , sistemul trece automat la modul
de func]ionare cu aer proaspqt.

3. Regla]i temperatura cu butonul de
comandq pentru partea [oferului, astfel
\nc`t sq sim]i]i un flux de aer cald. 

4. Selecta]i pentru a ajuta la dez-
aburirea lunetei. 

5. Pentru a mqri fluxul de aer spre parbriz,
\nchide]i grilele de ventila]ie laterale. 

Dezghe]area geamurilor la exterior
1. Selecta]i . Sistemul trece automat la

modul de func]ionare cu aer proaspqt 
2. Selecta]i 
3. Fixa]i ventilatorul [i temperatura la maxi-

mum. 

Pentru a curq]a mai rapid geamurile, pute]i
\nchide grilele de ventila]ie din col]urile bor-
dului. Pentru a \nchide grila de ventila]ie de
pe partea [oferului, scoate]i elementul, iar
pentru partea pasagerului, roti]i de discul de
sub ea. Astfel, va fi trimisq o cantitate mai
mare de aer cald spre grilele de ventila]ie
pentru dezaburirea parbrizului. Dupq ce par-
brizul s-a dezghe]at, selecta]i modul de
func]ionare cu aer proaspqt pentru a evita
aburirea geamurilor. 

Pentru siguran]a dumneavoastrq, \nainte de
a porni la drum, asigura]i-vq cq vede]i bine
prin toate geamurile. 

Oprirea \ntregului sistem
|n cazul \n care apqsa]i butonul OFF, sis-
temul de \ncqlzire [i de control al fluxului de
aer se opre[te complet.

• Opri]i sistemul numai pe perioade scurte.

• Pentru a preveni acumularea de aer stqtut
[i umezealq, ventilatorul trebuie sq
func]ioneze \n permanen]q.
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La autovehiculele cu sistem de aer
condi]ionat
Sistemul automat de control al climatizqrii
cu care este dotat autovehiculul realizeazq
combina]ia optimq \ntre aerul condi]ionat,
\ncqlzire [i ventila]ie, pentru a men]ine tem-
peratura interioarq pe care a]i selectat-o. De
asemenea, sistemul regleazq nivelurile
vitezei ventilatorului [i ale debitului de aer. 

Pute]i regla independent temperatura pentru
[ofer [i pasager (a se vedea pagina 223). 

|n modul de func]ionare AUTO, temperatura
din interiorul autovehiculului se regleazq
independent pentru [ofer [i pasager.  

Pentru a activa sistemul de control al clima-
tizqrii, motorul trebuie sq fie pornit. 

Direc]ia fluxului de aer de la grilele de venti-
la]ie din centrul [i de la fiecare parte a bor-
dului, precum [i din spatele consolei cen-
trale, poate fi reglatq. 

Pentru a regla fluxul de aer din fiecare grilq
de ventila]ie, deplasa]i plqcu]a \n sus, \n jos
[i lateral.

Grilele de ventila]ie de pe bord pot fi \nchise
[i deschise cu ajutorul discurilor alqturate.
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Deschis
Deschis

\nchis\nchis

DISCURI

Grila de ventila]ie de pe partea [oferului

Deschis

\nchis

PLQCU}QPLQCU}E

DISC

Grila de ventila]ie de pe partea pasagerului 

Deschis

\nchis

PLQCU}Q

DISC
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La unele tipuri
Grilele de ventila]ie din spatele consolei
centrale pot fi, de asemenea, deschise [i
\nchise cu discul (vezi pagina 224).

Sistemul de comandq vocalq
La autovehiculele cu sistem de naviga]ie
Pe l`ngq comenzile standard ale sistemului
de aer condi]ionat, sistemul de climatizare al
autovehiculului poate fi ac]ionat [i cu aju-
torul sistemului de comandq vocalq.
Consulta]i manualul sistemului de naviga]ie
pentru detalii complete.  

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Deschis

\nchis

PLQCU}Q

PLQCU}Q

DISC
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INDICATOR AUTO

TEMPERATURA DE PE PARTEA
PASAGERULUI

Fqrq sistem de naviga]ie 

TEMPERATURA DE PE
PARTEA {OFERULUI

BUTON AUTO*

BUTON DUAL*

AFI{AJ CENTRAL INDICATOR AUTO

TEMPERATURA DE PE
PARTEA PASAGERULUI

BUTONUL DE
DEGIVRARE A
PARBRIZULUI*

BUTON DE AER
CONDI}IONAT*

BUTON DE COMANDQ
PENTRU TEMPERATURA
DE PE PARTEA
PASAGERULUI*

BUTON DE COMANDQ A MODULUI *

BUTONUL DE DEZABURIRE A LUNETEI / PEN-
TRU OGLINDA CU \NCQLZIRE*

BARQ DE COMANDQ PENTRU VENTILATOR

BUTON DE OPRIRE*

BUTON DE
RECIRCULARE*

BUTON DE
COMANDQ PEN-
TRU TEMPERATU-
RA DE PE PARTEA
{OFERULUI*

Cu sistem de naviga]ie 

TEMPERATURA DE PE
PARTEA {OFERULUI

BUTON
DUAL*

BUTON
AUTO*

BUTON DE COMANDQ
PENTRU TEMPERATURA
DE PE PARTEA {OFERU-
LUI*

BUTON DE OPRIRE*

BUTON DE RECIRCULARE*
BARQ DE COMANDQ PENTRU VENTILATOR

BUTONUL DE DEZABURIRE A LUNETEI / PENTRU
OGLINDA CU |NCQLZIRE*

BUTON DE COMANDQ A MODULUI *

BUTON DE COMANDQ PEN-
TRU TEMPERATURA DE PE
PARTEA PASAGERULUI*

BUTON DE AER
CONDI}IONAT*

BUTONUL DE DEGIVRARE
A PARBRIZULUI*

* La autovehiculele cu volanul pe partea dreaptq, aceste butoane sunt \n pozi]ia opusq
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Sistemul automat de climatizare
Pentru a trece sistemul automat de control
al climatizqrii \n modul de lucru complet
automat:

1. Apqsa]i butonul AUTO. Indicatorul de pe
buton se aprinde pentru a vq aminti cq
este pornit. Ve]i vedea AUTO pe afi[aj (pe
afi[ajul central la modelele cu sistem de
naviga]ie).

2. Fixa]i temperatura doritq, cu ajutorul
butonului de control al temperaturii. Pe
afi[aj se separat temperatura de pe
partea [oferului [i cea de pe partea
pasagerului. 

Sistemul selecteazq automat amestecul
adecvat de aer condi]ionat [i / sau aer
\ncqlzit care va cre[te sau reduce c`t mai
rapid posibil temperatura din interior \n
func]ie de preferin]ele dumneavoastrq. 

Controlul temperaturii
Temperatura de pe partea [oferului [i cea
de pe partea pasagerului pot fi fixate sepa-
rat. |mpinge]i \n sus butonul pentru coman-
da temperaturii corespunzqtoare pentru a
cre[te temperatura fluxului de aer. |mpinge]i
\n jos butonul pentru a o reduce. Fiecare
temperaturq fixatq este indicatq pe afi[aj (pe
afi[ajul central \n cazul modelelor cu sistem
de naviga]ie). 

|n cazul \n care fixa]i temperatura la limita
inferioarq ( ) sau la cea superioarq ( ),
sistemul va func]iona exclusiv la maximum
de rqcire sau \ncqlzire, fqrq a regla temper-
atura din interior. 

Dacq regla]i comanda ventilatorului, acesta
iese din modul AUTO. 

C`nd indicatorul de pe butonul dual este
aprins, se poate regla independent temper-
atura pentru locul [oferului [i pentru cel al
pasagerului din fa]q (a se vedea pagina
223). 

Numai la modelele pe motorinq
Autovehiculul este echipat cu sistem de
\ncqlzire cu gaz cald. Acesta ajutq la
\ncqlzirea aerului (a se vedea pagina 226).

Butonul dual
Pute]i fixa temperaturile pentru partea [ofer-
ului [i partea pasagerului separat, atunci
c`nd acest buton este apqsat (indicatorul
este aprins). Dacq indicatorul de pe butonul
dual este stins, temperaturile sunt sin-
cronizate pentru cele douq pqr]i conform
temperaturii fixate pentru partea [oferului.
Dacq se selecteazq modul de degivrare,
func]ionarea modului dual este anulatq. 
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219

Sistemul de climatizare

accord 2008 pag 209-319:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:18 Page 219



Oprirea \ntregului sistem
Prin apqsarea butonului OFF sistemul de
control al climatizqrii se opre[te complet. 

• Opri]i complet sistemul numai pe perioade
scurte.

• Pentru a preveni acumularea de aer stqtut
[i umezealq, ventilatorul trebuie sq
func]ioneze \n permanen]q.

Func]ionarea semiautomatq
Pute]i selecta manual diferitele func]ii ale
sistemului de climatizarei atunci c`nd acesta
func]ioneazq \n modul complet automat.
Toate celelalte caracteristici vor rqm`ne
controlate automat. |n momentul \n care
efectua]i o selectare manualq, indica]ia
AUTO va dispqrea de pe afi[aj. 

Butonul de aer condi]ionat (A/C)
Apqsa]i butonul A/C pentru a porni [i opri
sistemul de aer condi]ionat. Pe afi[aj (pe
afi[ajul central la modelele cu sistem de
naviga]ie) va apqrea indica]ia „A/C ON”,
respectiv, „AC OFF”.

Dacq aerul condi]ionat este oprit, sistemul
nu poate regla temperatura din interior, \n
cazul \n care a]i fixat discul de control al
temperaturii la o temperaturq mai micq
dec`t cea din exterior. 

Butonul de recirculare
C`nd indicatorul de recirculare este aprins,
aerul din interiorul autovehiculului este tre-
cut din nou prin \ntregul sistem. C`nd indi-
catorul este stins, aerul este adus din exteri-
orul autovehiculului (\n modul de aer
proaspqt). 

Canaliza]ia de admisie a aerului pentru sis-
temul de control al climatizqrii se gqsesc la
baza parbrizului. Nu lqsa]i frunze sau alte
mizerii sq se acumuleze \n zona respectivq. 

Sistemul trebuie sq func]ioneze aproape \n
toate condi]iile cu aer proaspqt. Men]inerea
sistemului \n modul de func]ionare cu recir-
culare, mai ales cu aerul condi]ionat oprit,
poate duce la aburirea geamurilor. 

Comuta]i pe modul de func]ionare cu recir-
culare c`nd trece]i prin zone cu praf sau
fum, apoi reveni]i la aerul proaspqt.
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Comanda pentru ventilator 
Selecta]i viteza ventilatorului apqs`nd pe
una din pqr]ilea barei de comandq pentru
ventilator (� sau �). Viteza ventilatorului
este indicatq cu linii verticale pe afi[aj (pe
afi[ajul central la modelele cu sistem de
naviga]ie).  

Butonul de comandq a modului
Folosi]i butonul de comandq a modului pen-
tru a selecta grilele de ventila]ie prin care sq
treacq aerul. O parte din aer va trece prin
grilele din col]urile bordului \n toate mod-
urile. 

De fiecare datq c`nd apqsa]i butonul de
comandq a modului, afi[ajul indicq modul
selectat. 

Fluxul de aer intrq prin grilele din
podea [i din col]uri [i prin grilele de dez-
aburire de la baza parbrizului. 

Fluxul de aer intrq prin grilele din
podea [i col]uri. 

Fluxul de aer intrq prin grilele din
bord, din spatele consolei centrale * [i prin
grilele din podea. 

Aerul intrq prin grilele centrale [i din
col]urile bordului [i prin grilele din spatele
consolei centrale. 

*Unele modele au grile de ventila]ie pe
spatele consolei centrale. 

Butonul de dezaburire a lunetei
Acest buton porne[te [i opre[te dezaburi-
torul lunetei (vezi pagina 153). 

Atunci c`nd porni]i dezaburitorul lunetei,
oglinda cu \ncqlzire de pe portierq porne[te
automat.  

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Butonul de dezaburire a parbrizului
Acest buton direc]ioneazq fluxul de aer prin-
cipal la parbriz pentru o degivrare mai
rapidq. De asemenea, acesta anuleazq
orice alt mod selectat. 

Dacq selecta]i , sistemul trece
automat la modul de aer proaspqt [i
porne[te aerul condi]ionat. Pentru o
degivrare mai rapidq, seta]i manual viteza
ventilatorului la o vitezq ridicatq. De aseme-
nea, pute]i cre[te fluxul de aer la parbriz
\nchiz`nd grilele din centul [i col]urile bordu-
lui. 

Dacq opri]i apqs`nd din nou butonul,
sistemul revine la setqrile anterioare. 

Pentru a \ndepqrta aburul de pe parbriz,
face]i urmqtoarele setqri:

1. Selecta]i . Sistemul trece automat
la modul de aer proaspqt [i porne[te aerul
condi]ionat.

2. Regla]i temperatura cu comanda pentru
temperatura de pe partea [oferului astfel
\nc`t fluxul de aer sq fie cald. 

3. Selecta]i pentru a curq]area
lunetei

4. Pentru a mqri fluxul de aer la parbriz,
\nchide]i grilele de ventila]ie centrale [i din
col]uri. 
Pentru o dezaburire mai rapidq, seta]i
manual ventilatorul la o vitezq ridicatq. 

Pentru siguran]a dumneavoastrq, asigura]i-
vq cq vede]i bine prin toate geamurile,
\nainte de a porni la drum.

Dacq indicatorul de pe buton este aprins,
temperatura pasagerului din fa]q nu poate fi
setatq separat de cea a [oferului. 
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Controlul dual al temperaturii
Autovehiculul dumneavoastrq are douq
butoane de reglare a temperaturii, unul pen-
tru [ofer [i unul pentru pasagerul din fa]q. 

Temperatura poate fi reglatq separat pentru
locul [oferului [i cel al pasagerului atunci
c`nd indicatorul verde butonul DUAL este
aprins. 

Reglarea temperaturii
Apqsa]i butonul „AUTO” sau .
Temperaturile selectate apar pe afi[ajul (pe
afi[ajul central la modelele cu sistem de
naviga]ie). Atunci c`nd indicatorul de pe
butonul DUAL este stins, pute]i regla
aceea[i temperaturq pentru ambele locuri
cu ajutorul butonului de control al tempera-
turii din partea [oferului.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Pentru a fixa temperatura de pe partea
[oferului la o valoare diferitq de cea pentru
partea pasagerului din fa]q, apqsa]i butonul
„DUAL”, apoi apqsa]i butonul de control al
temperaturii de pe partea [oferului \n sus
sau \n jos. Pentru a fixa temperatura de pe
partea pasagerului din fa]q la o valoare
diferitq de cea pentru partea [oferului,
apqsa]i butonul de control al temperaturii de
pe partea pasagerului \n sus sau \n jos.
Pute]i regla temperatura din partea
pasagerului din fa]q fqrq a apqsa mai \nt`i
butonul „DUAL”. 

C`nd fixa]i temperatura la valoarea minimq
sau la cea maximq, acest lucru va fi sem-
nalat prin afi[area indica]iilor sau . 

Ventila]ia \n spate
(la unele modele)

Fluxul de aer de la grilele de ventila]ie din
spate poate fi reglat dacq se seecteazq
modul AUTO sau dacq modul ventilatorului
este \n pozi]ia sau . 

Pute]i regla direc]ia fluxului de aer mut`nd
plqcu]a de pe fiecare grilq \n sus sau \n jos
[i lateral. De asemenea, pute]i deschide [i
\nchide grilele de ventila]ie cu discul dintre
ele.
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DISC

GRILELE DE VENTILA]IE DIN SPATE

Deschis

|nchis

PLQCU}Q PLQCU}Q
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Senzorii de luminq solarq [i temperaturq

Sistemul de climatizare are doi senzori: unul
de luminq solarq, pe partea superioarq a
bordului, [i unul de temperaturq, l`ngq
coloana de direc]ie. Nu acoperi]i senzorii [i
nu vqrsa]i lichide pe ace[tia. 
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Sistemul de \ncqlzire cu gaz cald
Numai la modelele pe motorinq
Autovehiculul este dotat cu un sistem de
\ncqlzire cu gaz cald. Acesta ajutq sistemul
de \ncqlzire p`nq c`nd motorul se
\ncqlze[te dupq pornire. Acest sistem
folose[te sistemul de aer condi]ionat al
autovehiculului pentru a \ncqlzi aerul. |n
condi]iile de mai jos, sistemul de \ncqlzire cu
gaz cald func]ioneazq automat. 

• Lichidul de rqcire a motorului este rece
(sub aproximativ 75ºC).

• Temperatura exterioarq este scqzutq (sub
aproximativ 5ºC).

• Orice temperaturq cu excep]ia celei de
rqcoare maximq poate fi fixatq cu butonul
de temperaturq pentru partea [oferului. 

• Ventilatorul este fixat la viteza doritq. 

Dupq ce motorul s-a \ncqlzit sau dacq tem-
peratura din exterior este ridicatq, sistemul
de \ncqlzire cu gaz cald se opre[te automat.

Este posibil sq auzi]i un anumit zgomot \n
compartimentul motorului. Acest lucru este
normal: sistemul de \ncqlzire cu gaz cald
este activat. 

Sistemul de \ncqlzire cu gaz cald nu se
activeazq dacq afarq este prea frig (sub
–35ºC).
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Sistemul audio intrq \n echiparea standard a
anumitor modele. Citi]i paginile corespunzq-
toare care urmeazq pentru func]ionarea sis-
temului audio instalat la autovehiculul dum-
neavoastrq. 

Pentru autovehiculele fqrq sistem de navi-
ga]ie, consulta]i paginile de la 228 la 268

Pentru autovehiculele cu sistem de
naviga]ie, consulta]i paginile de la 269 la
319. 

Func]ia antifurt poate dezactiva sistemul \n
cazul decuplqrii de la bateria autovehiculu-
lui. Pentru a face ca sistemul sq func]ioneze
din nou, trebuie sq introduce]i un cod
numeric (vezi pagina 325). 
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Fqrq sistem de naviga]ie

Sistem audio cu CD-player \ncorporat \n bord Sistem audio cu schimbqtor de CD-uri \ncorporat \n bord

Cu sistem de naviga]ie
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Butonul de selectare

Majoritatea func]iilor sistemului audio pot fi
controlate cu butoanele [i barele standard.
De asemenea, pute]i accesa unele func]ii cu
ajutorul butonului de selectare al sistemului
audio. 

Butonul de selectare se rote[te la st`nga [i
la dreapta. Folosi]i-l pentru a naviga prin
liste [i pentru a face selec]ii [i reglqri \ntr-o
listq sau pentru elementele din meniu de pe
afi[aj. C`nd face]i o selec]ie, apqsa]i pe
centrul butonului de selectare (ENTER) pen-
tru a merge la selec]ia respectivq. 

Afi[area meniului
Pentru a selecta orice setare precum ceasul
(trecerea de la modul cu 12 ore la cel cu 24
de ore) sau reglarea sunetului, apqsa]i
butonul de meniu (MENU) cu contactul \n
pozi]ia ACCESSORY (I) sau ON (II). Pute]i
selecta elementul rotind butonul. Pentru a
reveni la afi[ajul anterior, apqsa]i butonul de
revenire (RETURN).

Dacq apqsa]i din nou butonul MENU, se
anuleazq modul de afi[are a meniului. 
(Sistemul audio (la autovehiculele fqrq sis-
tem de naviga]ie))
Ascultarea radioului 
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Ascultarea radioului   
Butonul de contact trebuie sq fie \n pozi]ia
ACCESSORY (I) sau ON (II). Porni]i sis-
temul apqs`nd butonul de pornire / volum
sau butoanele AM sau FM. Regla]i volumul
rotind butonul de pornire / volum. 

Se afi[eazq banda [i frecven]a pe care a
fost fixat ultima datq radioul. Pentru a
schimba banda, apqsa]i butonul AM sau
FM. |n banda FM, se va afi[a indica]ia ST,
dacq postul de radio emite stereo. Emisia
stereo nu este posibilq \n banda AM. 

|n banda AM se activeazq automat sistemul
de reducere a zgomotului.

Selectarea postului 
Pute]i folosi oricare din cele cinci metode
existente pentru a selecta postul dorit:
acord, cqutare, scanare, butoanele precon-
figurate [i selectarea automatq. 

ACORD – Folosi]i butonul de selectare pen-
tru a fixa radioul pe frecven]a doritq. Roti]i
butonul la dreapta pentru o frecven]q mai
mare sau la st`nga pentru o frecven]q mai
micq. 

CQUTARE – Func]ia de cqutare cautq \n
sus [i \n jos fa]q de frecven]a curentq pen-
tru a gqsi posturile cu semnal puternic.
Pentru activarea func]iei, apqsa]i [i apoi
elibera]i capqtul � sau � al barei de
cqutare („SKIP”).

SCANARE – Func]ia de scanare trece \n
revistq toate posturile cu semnal puternic
din banda selectatq. Pentru activare, apqsa]i
[i apoi elibera]i butonul „SCAN”. Pe afi[aj va
apqrea indica]ia „SCAN”. Sistemul va cquta
un post cu semnal puternic. |n momentul \n
care a gqsit un astfel de post, sistemul va
opri scanarea [i va rqm`ne pe postul
respectiv timp de 10 secunde. 

Dacq nu face]i nimic, sistemul va cquta
urmqtorul post cu semnal puternic, pe care
va rqm`ne timp de 10 secunde. |n momen-
tul \n care a]i gqsit un post pe care dori]i sq
\l asculta]i, apqsa]i din nou butonul SCAN.
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PRECONFIGURARE – Fiecare buton pre-
configurat poate memora o frecven]q \n AM
sau LW [i douq frecven]e \n FM. 

1. Selecta]i banda de frecven]q doritq –
AM, LW sau FM. FM1 [i FM2 vq permite
sq memora]i douq frecven]e cu fiecare
buton preconfigurat.

2. Folosi]i func]iile de acord, cqutare sau
scanare pentru a fixa radioul pe postul
dorit.

3. Alege]i un buton pentru preconfigurare
(1 – 6) [i ]ine]i-l apqsat p`nq c`nd auzi]i
un semnal sonor. 

4. Repeta]i pa[ii de la 1 la 3 pentru a mem-
ora un total de c`te 6 posturi \n AM [i LW
[i 12 posturi \n FM. 

AUTO SELECT (SELECTARE AUTOMATQ)
– Dacq vq deplasa]i \ntr-o altq regiune [i nu
mai pute]i recep]iona posturile preconfigu-
rate, pute]i folosi func]ia de selectare
automatq pentru a gqsi posturile din zona \n
care vq afla]i.

Apqsa]i butonul A. SEL. Ve]i vedea indica]ia
„A. SEL” clipind pe afi[aj, iar sistemul va
intra \n modul de scanare timp de c`teva
secunde. Sistemul memoreazq frecven]ele a
6 posturi \n FM pe butoanele preconfigurate. 

Ve]i vedea un „0” afi[at dupq ce apqsa]i un
buton preconfigurat, \n cazul \n care
selectarea automatq nu gqse[te un post
puternic pentru fiecare buton preconfigurat. 

Dacq nu vq plac posturile memorate de sis-
temul de selectare automatq, pute]i memora
alte frecven]e pe butoanele preconfigurate
prin metoda descrisq mai sus. 

Pentru a opri selectarea automatq, apqsa]i
butonul „A. SEL” (selectare automatq).
Astfel, sistemul revine la preconfigurarea
anterioarq.
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Cu sistem de date radio (RDS)
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Sistemul de date radio (RDS)
Cu ajutorul sistemului audio, pute]i utiliza
multe func]ii comode oferite de sistemul de
date radio (RDS).

Pe banda FM selectatq, pute]i continua sq
asculta]i acela[i post, chiar dacq frecven]a
acestuia se schimbq atunci c`nd intra]i \n
diferite zone \n timpul deplasqrii. 

Func]ia RDS se activeazq automat \n
momentul pornirii sistemului. Dacq postul de
radio pe care \l asculta]i este un post RDS,
afi[area frecven]ei se schimbq \n denumirea
postului. Apoi, sistemul va selecta automat
frecven]a cu semnalul cel mai puternic din-
tre cele pe care e transmis acela[i program.
Astfel, nu ve]i mai fi nevoit sq cquta]i de
fiecare datq postul at`ta timp c`t sunte]i \n
aceea[i zonq de re]ea RDS. 

Pute]i activa [i dezactiva func]ia RDS [i
pute]i selecta programele RDS. Pentru a
folosi func]ia [i a selecta programul, apqsa]i
butonul MENU cu banda FM selectatq.
Roti]i butonul de selectare pentru a selecta
„RDS SETTING” (Setare RDS), apoi apqsa]i
pe ENTER pe butonul de selectare pentru a
activa modul func]iei RDS. Roti]i butonul de
selectare pentru a afi[a fiecare func]ie RDS
(de la 1 la 5), dupq cum urmeazq:

1. AF ON/OFF – activarea sau dezacti-
varea func]iei de frecven]q alternativq.

2. REGIONAL ON/OFF – activarea sau
dezactivarea programului regional

3. PS DISP ON/OFF – activarea sau
dezactivarea serviciului de program. 

4. AUTO TP ON/OFF – activarea sau
dezactivarea programului automat de traf-
ic.

5. NEWS ON/OFF – activarea sau dezacti-
varea programului de [tiri.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Selecta]i func]ia doritq, apoi apqsa]i ENTER
pentru a selecta setarea. Tot prin apqsare
ENTER, pute]i activa [i dezactiva func]ia. 

Dacq apqsa]i butonul de revenire
(RETURN), SE REVINE LA AFI{AJUL
ANTERIOR.
Dacq apqsa]i butonul de meniu (MENU), se
anuleazq modul de setare RDS. 

Dupq ce regla]i func]ia, apqsa]i butonul
MENU pentru a reveni la afi[ajul audio nor-
mal. 

Pentru a activa sistemul RDS, selecta]i 1 AF
ON rotind butonul de selectare [i apqs`nd
ENTER. Pentru a dezactiva sistemul RDS,
selecta]i 1 AF OFF. Butonul MENU pentru a
reveni la afi[ajul normal. 

AF (frecven]q alternativq) – Aceastq func]ie
selecteazq automat o frecven]q pe care este
transmis acela[i program \n zona re]elei
RDS. 

REGIONAL (program regional) – Aceastq
func]ie pqstreazq programul regional [i nu
schimbq frecven]a, chiar dacq semnalul
devine prea slab.

PS DISP (afi[are serviciu program) –
Aceastq func]ie afi[eazq numele postului de
radio pe care \l asculta]i 

AUTO TP (program automat afi[are infor-
ma]ii trafic) – Aceastq func]ie fixeazq
automat radioul pe postul care transmite
date despre trafic.

TA (informa]ii despre trafic \n a[teptare) –
Aceastq func]ie va ]ine sistemul \n a[teptare
pentru anun]urile de trafic. Func]ia poate fi
activatq [i dezactivatq [i prin apqsarea
butonului TA/PTY de pe tabloul de comandq
audio. 

234

Sistemul audio (la autovehiculele fqrq sistem de naviga]ie)

Imaginea aratq tipul cu schimbqtor de CD-uri \ncorporat \n
bord.

accord 2008 pag 209-319:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:18 Page 234



NEWS (programul de [tiri) – Aceastq func]ie
fixeazq automat radioul pe postul care
transmite [tiri. 

Atunci c`nd semnalul unui post cu RDS
devine prea slab pentru a putea fi urmqrit de
sistem, sistemul va re]ine ultima frecven]q
prinsq iar pe ecran se va afi[a frecven]a \n
loc de numele postului.

|n unele ]qri, nu pute]i beneficia de func]iile
oferite de RDS, \ntruc`t nu toate posturile
au RDS. 

Afi[area numelui postului 
Dacq postul de radio pe care \l asculta]i
este post RDS, \n locul frecven]ei se vor
afi[a numele postului sau informa]iile PTY.
Citi]i mai multe despre informa]iile PTY la
pagina 237.

Func]ia TA (informa]ii despre trafic) \n
a[teptare
Atunci c`nd apqsa]i [i elibera]i butonul TA,
pe ecran se afi[eazq indica]ia TA iar sis-
temul intrq \n a[teptare pentru informa]iile
despre trafic. 

Atunci c`nd este selectat programul
automat de informa]ii despre trafic (AUTO
TP ON), pe afi[aj se va afi[a indica]ia TP.
Aceasta indicq faptul cq se pot primi
relatqrile despre trafic de la postul de radio
care transmite informa]ii despre trafic. 

Func]ia AUTO TP consultq [i alte posturi
care transmit informa]ii despre trafic, astfel
\nc`t rapoartele despre trafic pot fi primite [i
printr-un alt program din zona re]elei RDS. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Pute]i primi informa]ii despre trafic [i \n timp
ce asculta]i un CD sau un alt dispozitiv de
redare corespunzqtor. Dacq sistemul este
acordat pe un post TP \nainte de a \ncepe
redarea CD-ului sau a dispozitivului de
redare, sistemul va rqm`ne \n a[teptare
pentru anun]urile de trafic atunci c`nd
butonul TA este apqsat (indicatorul TA este
aprins) [i va trece de la redarea CD-ului sau
de la modul AUX la anun] \n momentul \n
care acesta \ncepe. Pe afi[aj se va afi[a
indica]ia TA-INFO. |n momentul \n care
informa]ia de trafic s-a terminat, sistemul
revine la redarea CD-ului sau la modul AUX. 

Pute]i trece, de asemenea, la modul audio
normal \n timp ce asculta]i informa]iile
despre trafic apqs`nd butonul TA. Acest
lucru nu anuleazq func]ia de a[teptare a
informa]iilor despre trafic. 

Pentru a regla volumul anun]urilor de trafic,
roti]i butonul de pornire / volum \n timp ce
mesajul este transmis. Volumul selec]ionat
va fi memorat [i va fi folosit la urmqtoarea
transmisie de informa]ii de trafic. Dacq fixa]i
volumul sub nivelul minim, la urmqtoarea
transmisie se va aplica volumul configurat la
ie[irea din fabricq (nivelul 9). De asemenea,
se poate regla volumul func]iilor PTY NEWS
sau PTY ALARM (a se vedea la pagina
239).

Dacq bateria autovehiculului se descarcq
sau este decuplatq, volumul anun]urilor de
trafic va reveni la cel setat la ie[irea din fab-
ricq (nivelul 9). 

Pentru a dezactiva func]ia TA, apqsa]i din
nou butonul TA. Indica]ia TA va dispqrea de
pe afi[aj. 

Dacq apqsa]i butonul TA, func]ia TA nu se
va dezactiva \n timp ce asculta]i informa]iile
despre trafic, ci doar se va trece la modul
de redare audio selectat. 

Dacq folosi]i cqutarea sau selectarea
automatq cu func]ia TA activatq, sistemul va
cquta numai posturile TP. 
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Cqutarea PTY (a  tipului de program)
Dacq apqsa]i una din cele douq pqr]i a barei
PTY/FOLDER, afi[ajul vq aratq tipul de pro-
gram al postului RDS selectat. De exemplu,
dacq postul transmite teatru, pe ecran se va
afi[a „TEATRU” („DRAMA”). Dacq este un
post cu programe [tiin]ifice, se va afi[a
„{TIIN}Q” („SCIENCE”). Principalele tipuri
de programe sunt prezentate \n cele ce
urmeazq:
{TIRI (NEWS): Scurte relatqri de fapte,
evenimente, puncte de vedere exprimate
public, reportaje etc. 
ACTUALITQ}I (CURRENT AFFAIRS):
Programe tematice care trateazq pe larg
subiectele [tirilor. 
INFORMA}I (INFORMATION): Informa]ii [i
recomandqri cu caracter general.
SPORT: Programe care trateazq toate
aspectele vie]ii sportive. 

EDUCA}IE (EDUCATION): Programe
educative.
TEATRU (DRAMA): Teatru [i seriale radio-
fonice.
CULTURQ (CULTURE): Programe care se
ocupq de toate aspectele vie]ii culturale
na]ionale sau regionale.
{TIIN}Q (SCIENCE): Programe despre
naturq, [tiin]q [i tehnologie. 
VARIETQ}I (VARIED SPEECH): Programe
de divertisment.
MUZICQ POP (POP MUSIC): Muzicq com-
ercialq cu audien]q popularq. 
MUZICQ ROCK (ROCK MUSIC): Muzicq
modernq contemporanq. 
MUZICQ DE RELAXARE (EASY LISTEN-
ING): Muzicq u[oarq.
MUZICQ CLASICQ U{OARQ (LIGHT CLAS-
SICS M): Bucq]i clasice u[oare; muzicq cla-
sicq pentru ascultqtori nespeciali[ti.
MUZICQ CLASICQ GREA (SERIOUS
CLASSICS): Muzicq clasicq tradi]ionalq.
ALTQ MUZICQ (OTHER MUSIC): Alte tipuri
de muzicq, cum ar fi R & B, reggae.
METEO (WEATHER/METR): Informa]ii
despre vreme.

FINAN}E (FINANCE): Programe econo-
mice. 
PROGRAME PENTRU COPII (CHIL-
DREN’S PROGS): Programe pentru copii. 
RELIGIE (RELIGION): Programe pe teme
religioase.
SOCIETATE (SOCIAL AFFAIRS): Programe
pe teme sociale. 
TELEFOANE \N DIRECT (PHONE IN): pro-
grame const`nd din mesajele ascultqtorilor.
TURISM/CQLQTORII (TRAVEL/TOURING):
Programe pe teme turistice. 
RECREERE/HOBBY (LEISURE/HOBBY):
Programe despre hobby-uri [i activitq]i
recreative. 
JAZZ (JAZZ MUSIC): Jazz.
COUNTRY (COUNTRY MUSIC): Muzicq
country.
MUZICQ NA}IONALQ (NATIONAL MUSIC):
Muzicq na]ionalq.
MUZICQ VECHE (OLDIES MUSIC):
Programe care difuzeazq muzicq veche.
MUZICQ POPULARQ (FOLK MUSIC):
Muzicq popularq. 
DOCUMENTAR (DOCUMENTARY):
Documentare. 
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Atunci c`nd roti]i butonul de selectare, pe
afi[aj se afi[eazq diferite indica]ii PTY (a se
vedea lista indica]iilor PTY de mai sus).

De asemenea, pute]i selecta tipul de pro-
gram din lista principalq PTY. De fiecare
datq c`nd apqsa]i una din pqr]ile (+ sau-)
barei PTY / FOLDER, afi[ajul indicq princi-
palele tipuri de posturi RDS: 
INFORMA}IIM MUZICQ POP, MUZICQ
CLASICQ TRADI}IONALQ, ALTQ MUZICQ,
CULTURAL, VARIETQ}I. 

Dupq ce a]i ales tipul de program dorit,
apqsa]i bara SKIP (cqutare) pe oricare din-
tre pqr]i (� sau �). Sistemul va cquta un
program cu acela[i cod PTY ca [i tipul de
program selectat. Atunci c`nd folosi]i pentru
prima datq aceastq func]ie, pe ecran se a
afi[a indica]ia NEWS ({TIRI), care a fost
preconfiguratq din fabricq.

Dupq ce a apqrut pe ecran indica]ia PTY
doritq, apqsa]i unul din capetele barei de
cqutare \n decurs de 5 secunde. Sistemul
va intra \n modul de cqutare PTY [i va
cquta un post cu codul PTY ales. |n timpul
cqutqrii, denumirea PTY afi[atq clipe[te.

Dacq nu existq niciun post de tipul selectat,
pe ecran se va afi[a indica]ia NO PTY timp
de aproximativ 5 secunde iar modul de
cqutare PTY va fi anulat. 

Dacq postul de radio RDS selectat nu trans-
mite date PTY, se afi[eazq indica]ia NO
PTY. Dacq postul selectat nu e un post cu
RDS, pe ecran se afi[eazq indica]ia NO
RDS timp de aproximativ 5 secunde. 

Modul PTY este anulat dacq nu se
ac]ioneazq \n niciun fel \n decurs de 5
secunde de la selectarea tipului de program
(PTY) cu ajutorul butonului de selectare sau
cu bara PTY/FOLDER. 

E posibil ca unele posturi sq difuzeze pro-
grame cu un con]inut diferit de cel indicat de
codul lor PTY. 
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Func]ia de \ntrerupere pentru PTY / [tiri
Pentru a activa aceastq func]ie, apqsa]i
repetat oricare dintre pqr]ile barei PTY /
FOLDER [i selecta]i NEWS. Sistemul va
re]ine codul PTY al ultimului post / ultimei
re]ele din FM prinse \n timp ce asculta]i un
CD. C`nd aceastq func]ie este activatq,
redarea discului sau a dispozitivului core-
spunzqtor se \ntrerupe iar sistemul trece de
la redarea discului, modul AUX sau USB la
[tirile FM atunci c`nd postul din FM trans-
mite [tiri. 

Pute]i schimba volumul programului de [tiri.
Pentru modul de reglare a volumului, con-
sulta]i pagina 236. 

C`nd se schimbq programul sau frecven]a
nu poate fi recep]ionatq timp de 10 secunde
din cauza semnalului prea slab, sistemul va
relua automat redarea discului. 

Sistemul audio mai are \ncq o func]ie de
\ntrerupere (inclusiv func]ia TA). Func]ia de
\ntrerupere care a fost activatq prima are
prioritate fa]q de celelalte iar indica]ia referi-
toare la cealaltq func]ie de \ntrerupere dis-
pare de pe ecran. Pentru a activa cealaltq
func]ie de \ntrerupere, dezactiva]i func]ia de
\ntrerupere curentq.

Alarma PTY 
Codul PTY „ALARM” (alarmq) este utilizat
pentru anun]urile urgente, cum ar fi cele
referitoare la dezastre naturale. C`nd este
recep]ionat acest cod, pe afi[aj apare indi-
ca]ia „ALARM” (alarmq) [i se modificq volu-
mul. C`nd alarma este anulatq, sistemul
revine la modul de func]ionare normal. 
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Reglarea sunetului 

Apqsa]i butonul MENU pentru a se afi[a
reglajele pentru sunete. Roti]i butonul de
selectare pentru a selecta setarea core-
spunzqtoare: SUBW* (subwoofer) [i SVC
(compensarea volumului \n func]ie de
vitezq). Apqsa]i ENTER pentru a activa
setarea, apoi roti]i butonul de selectare pen-
tru a regla setarea

*Dacq este prevqzut

BASS – Reglarea frecven]elor audio joase.

TREBLE – Reglarea frecven]elor audio
\nalte.

FADER – Reglarea volumului sunetului \ntre
fa]q [i spate. 

BALANCE – Reglarea volumului sunetului
\ntre pqr]ile laterale.

Dacq este prevqzut
CENTER – Reglarea volumului difuzorului
din centru.

Dacq este prevqzut
SUBW – Reglarea volumului sunetului pe
subwoofer.

SVC – Reglarea nivelului volumului \n
func]ie de viteza autovehiculului.

Fiecare mod este afi[at pe ecran \n momen-
tul \n care este schimbat. Roti]i butonul de
selectare  pentru a regla setarea \n func]ie
de propriile preferin]e. 

Cu excep]ia SVC
|n momentul \n care nivelul ajunge la mijloc,
pe afi[aj se afi[eazq litera „C”. De fiecare
datq c`nd nivelul este la maxim, la minim
sau \n centru, ve]i auzi un semnal sonor. 
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Pentru a reveni la redarea normalq, apqsa]i
butonul MENU dupq ce nu mai regla]i
modul. Prin apqsarea butonului RETURN,
reveni]i la afi[ajul anterior. 

Compensarea volumului \n func]ie de vitezq
(SVC)
Func]ia SVC controleazq volumul \n func]ie
de viteza autovehiculului. Cu c`t merge]i
mai repede, cu at`t volumul cre[te. |n
momentul \n care \ncetini]i, volumul se
reduce [i el. 

Func]ia SVC are patru moduri de lucru: SVC
OFF (dezactivat), SVC LOW (\ncet), SVC
MID (mediu) [i SVC HIGH (tare). Roti]i
butonul de selectare pentru a regla nivelul \n
func]ie de propriile preferin]e. Dacq vi se
pare cq volumul este prea mare, alege]i
LOW. Dacq vi se pare cq volumul este prea
mic, alege]i HIGH. 

Iluminarea sistemului audio
Pute]i folosi butoanele de reglare a luminoz-
itq]ii tabloului de bord pentru a regla ilu-
minarea sistemului audio (a se vedea la
pagina 152). Sistemul audio se ilumineazq
\n momentul \n care luminile de pozi]ie sunt
aprinse, chiar dacq radioul este oprit. 
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Redarea discurilor
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Redarea discurilor
Pentru a putea introduce discul \n aparat
sau pentru a-l \ncqrca, contactul de pornire
trebuie sq fie \n pozi]ia ACCESSORY (I) sau
ON (II). 

Playerul / schimbqtorul de CD-uri
func]ioneazq cu comenzile radioului. Pentru
a selecta playerul / schimbqtorul de CD-uri,
apqsa]i butonul CD de pe CD-player sau
butonul CD/AUX de pe schimbqtorul de CD-
uri. Pe ecran se va afi[a indica]ia „CD”. Se
afi[eazq, de asemenea, numqrul piesei
redate [i durata scursq din aceasta. La
schimbqtoarele de discuri \ncorporate \n
bord se afi[eazq [i numqrul discului redat.
Pute]i selecta informa]ia afi[atq cu ajutorul
butonului TITLE (titlu) (a se vedea la pagina
245). Sistemul va reda continuu discul p`nq
c`nd efectua]i o schimbare a modului de
func]ionare. 

OBSERVA}IE

Nu folosi]i discuri cu etichete adezive.
Eticheta se poate dezlipi, bloc`nd discul \n
aparat. 

Acest sistem audio poate citi [i CD-R [i CD-
RW comprimate \n format standard MP3
sau WMA. Atunci c`nd se redq un disc cu
MP3, pe afi[aj apare indica]ia "MP3”. |n
cazul formatului WMA, pe afi[aj se afi[eazq
indica]ia „WMA”. Numqrul de directoare [i
piesa redatq sunt indicate pe afi[ajul de pe
CD-player. Cu schimbqtorul de CD-uri \ncor-
porat \n bord se afi[eazq discul, directorul [i
numerele pieselor. Pute]i selecta p`nq la 99
de directoare a c`te 255 de piese. 

Dacq sunt mai mult de 99 de directoare pe
un disc, afi[ajul superior aratq doar 2 cifre. 

Discurile comprimate \n format AAC nu pot
fi redate \n acest sistem audio. 

Aparatul nu cite[te CD-uri video [i DVD-uri. 

Fi[ierele MP3 compatibile au urmqtoarele
specifica]ii:
- Frecven]a de sampling: 32/44,1/48 kHz

(MPEG1) 
24/22,05/16 kHz (MPEG2)

- Rata de compresie:
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192
/224/256/320 kbps (MPEG1)
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/128
/160 kbps (MPEG2)  

- Compatibilitate cu rata de compresie vari-
abilq [i sesiuni multiple

- Numqr maxim de straturi (inclusiv ROOT):
8

Fi[ierele WMA compatibile au urmqtoarele
specifica]ii:

- Frecven]a de sampling: 32/44,1/48 kHz 
- Rata de compresie:
48/64/80/96/128/160/192 kbps 
- Compatibilitate cu rata de compresie vari-

abilq [i sesiuni multiple
- Numqr maxim de straturi (inclusiv ROOT):

8

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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OBSERVA}IE:
Dacq un fi[ier de pe un disc cu MP3 sau
WMA este protejat prin sistemul de adminis-
trare a drepturilor digitale (DRM), pe ecranul
sistemului audio se afi[eazq indica]ia
UNSUPPORTED [i se trece la fi[ierul urmq-
tor. 

Introducerea discului \n playerul \ncorporat
\n bord
Introduce]i discul aproximativ p`nq la jumq-
tate \n fantq. Aparatul va trage discul \nqun-
tru [i va \ncepe redarea. Pe ecran se
afi[eazq numqrul piesei redate. Sistemul va
reda continuu discul p`nq c`nd schimba]i
modul.

Acest aparat nu acceptq [i nu redq discuri
de 8 cm (3 ]oli).

Introducerea discurilor \n schimbqtorul de
CD-uri \ncorporat \n bord 

Schimbqtorul de CD-uri \ncorporat \n bord
cu care este dotat autovehiculul poate primi
p`nq la 6 discuri. 

1. Apqsa]i butonul LOAD (\ncqrcare) p`nq
c`nd auzi]i un semnal sonor [i pe afi[aj
se afi[eazq indica]ia „LOAD”. Pentru a
introduce un singur disc, apqsa]i [i elib-
era]i butonul LOAD.

2. Numqrul pozi]iei goale este eviden]iat iar
indicatorul ro[u de \ncqrcare \ncepe sq
clipeascq. 

3. Introduce]i discul \n fanta pentru discuri
\n momentul \n care se aprinde indicatorul
de \ncqrcare verde. Introduce]i discul pe
jumqtate. Aparatul \l va trage \nquntru
complet. Pe afi[aj se va afi[a indica]ia
„DISC READ”, iar indicatorul de \ncqrcare
devine ro[u [i clipe[te \n timp ce discul e
\ncqrcat. 
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Acest aparat nu acceptq [i nu redq discuri
de 8 cm (3 ]oli).

4. \n momentul \n care indicatorul de \ncqr-
care devine verde, iar pe afi[aj se
afi[eazq din nou indica]ia „LOAD”, intro-
duce]i \n fantq discul urmqtor. Nu \ncerca]i
sq introduce]i discul \nainte sq aparq pe
afi[aj indica]ia „LOAD”, deoarece pute]i
deteriora sistemul audio. 

5. Repeta]i opera]iunea p`nq c`nd toate
cele [ase pozi]ii sunt \ncqrcate. Dacq nu
\ncqrca]i toate cele [ase pozi]ii, sistemul
\ncepe sq redea ultimul disc introdus. 

Pute]i introduce un disc \ntr-o pozi]ie goalq
\n timp ce sistemul redq un alt disc apqs`nd
butonul preconfigurat corespunzqtor.
Sistemul \ntrerupe redarea discului \n curs
[i \ncepe opera]iunea de \ncqrcare, dupq
care va \ncepe redarea discului nou intro-
dus. 

Func]ia de afi[are a datelor \n format text
De fiecare datq c`nd apqsa]i butonul TITLE
(titlu), pe pe afi[aj apar datele \n format text
de pe disc, dacq pe disc au fost \nregistrate
astfel de date. 

Pute]i vedea pe ecran numele albumului, al
artistului [i al piesei. Dacq discul este \nreg-
istrat \n format MP3 sau WMA, pute]i vedea
numele directorului [i fi[ierului, precum [i
numele albumului, artistului [i piesei. 

Pe afi[aj pot apqrea maximum 16 caractere
de date \n format text selectate (numele
directorului, numele fi[ierului etc.). Dacq tex-
tul are mai mult de 16 caractere, ve]i vedea
primele 15 caractere [i indicatorul „>”. ]ine]i
apqsat butonul TITLE p`nq c`nd sunt
afi[ate urmqtoarele 16 caractere. 

Ve]i vedea date \n format text [i \n urmq-
toarele situa]ii: 

• La selectarea unui nou director, a unui
nou fi[ier sau a unei noi piese.

• C`nd schimba]i modul audio pentru a
reda un disc cu date \n format text, MP3
sau WMA. 

• C`nd introduce]i discul [i sistemul \ncepe
redarea. 

C`nd reda]i un CD-DA cu date \n format
text, pe afi[aj apar numele albumului [i
piesa. La redarea unui disc \n format MP3
sau WMA, se afi[eazq numele directorului [i
al fi[ierului. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Schimbarea sau selectarea piesei / fi[ierului 
Pute]i folosi bara de cqutare (SKIP) \n tim-
pul redqrii unui disc pentru a selecta [i
schimba piesele (fi[ierele, \n cazul modului
MP3 sau WMA). 

|n modul de citire MP3 sau WMA, folosi]i
bara PTY/FOLDER pentru a selecta direc-
toarele de pe disc [i bara SKIP pentru a
schimba fi[ierele. 

Schimbqtorul de CD-uri \ncorporat \n bord
Pentru a selecta un alt disc, folosi]i
butoanele preconfigurate corespunzqtoare
(de la 1 la 6). Dacq selecta]i o pozi]ie goalq,
sistemul va \ncepe opera]iunea de \ncqrcare
(vezi pagina 244). 

|n modul MP3 sau WMA pute]i, de aseme-
nea, sq selecta]i un director sau o piesq/ un
fi[ier folosind butonul de selectare. Apqsa]i
butonul de selectare (ENTER) pentru ca
afi[ajul sq redea lista de directoare, apoi
roti]i butonul pentru a selecta un director.
Apqsa]i butonul de selectare (ENTER) pen-
tru a schimba afi[ajul \n lista de
piese/fi[iere, apoi roti]i acela[i buton pentru
a selecta piesa / fi[ierul. Apqsa]i butonul de
selectare (ENTER) pentru a seta selec]ia. 

SKIP – De fiecare datq c`nd apqsa]i [i elib-
era]i capqtul � al barei de cqutare SKIP,
aparatul trece la \nceputul piesei urmqtoare
(al fi[ierului MP3 sau WMA urmqtor).
Apqs`nd capqtul � al barei, reveni]i la
\nceputul piesei curente. Apqsa]i \ncq o datq
pentru a ajunge la \nceputul piesei ante-
rioare. 

Pentru a derula rapid o piesq sau un fi[ier,
]ine]i apqsat capqtul � sau � al barei
SKIP.

Rotirea butonului de selectare la dreapta
sau la st`nga modificq, de asemenea, piesa
/ fi[ierul. 
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|n modul  MP3 sau WMA
SELECTAREA DIRECTOARELOR – Pentru
a selecta un alt director, apqsa]i oricare
parte a barei PTY/FOLDER (+ sau -) pentru
a trece la \nceputul directorului urmqtor.
Apqsa]i partea + pentru a trece la urmqtorul
director [i  - pentru a ajunge la \nceputul
directorului anterior. 

Pentru a selecta modul de repetare, aleato-
riu sau de scanare:

Pute]i selecta orice tip de moduri de
repetare, aleatoriu sau de scanare folosind
butonul MENU [i butonul de selectare.
Apqsa]i butonul MENU pentru a se afi[a
elementele din meniu, apoi roti]i butonul de
selectare pentru a selecta PLAY MODE
(modul de redare). Apqsa]i butonul de
selectare (ENTER) pentru a seta selec]ia. 

Roti]i butonul de selectare pentru a selecta
modul de repetare, aleatoriu sau de scanare
corespunzqtor, apoi apqsa]i butonul de
selectare (ENTER) pentru a seta selec]ia

Pentru a anula modul de repetare, aleatoriu
sau de scanare selectat, apqsa]i butonul
MENU pentru a se afi[a PLAY MODE
(modul de redare). Apqsa]i butonul de
selectare (ENTER). C`nd vede]i NORMAL
PLAY (redare normalq), apqsa]i din nou
ENTER. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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REPEAT ONE TRK (REPETAREA PIESEI)
– Pentru a reda continuu o piesq (un fi[ier
\n modul MP3 sau WMA), selecta]i modul
de repetare a piesei dintre elementele din
meniu. Pe afi[aj va apqrea RPT. Selecta]i
modul de redare normalq pentru a anula
aceastq func]ie.
Func]ia de repetare se poate anula [i prin
apqsarea barei SKIP pe oricare dintre pqr]i. 

|n modul MP3 sau WMA
REPEAT ONE FLD (REPETAREA DIREC-
TORULUI) – Aceastq func]ie, atunci c`nd
este activatq, repetq redarea tuturor
fi[ierelor din directorul selectat \n ordinea \n
care sunt comprimate \n MP3 sau WMA.
Pentru a activa func]ia de repetare a direc-
torului, selecta]i modul de repetare a direc-
torului dintre elementele din meniu.  Pe
afi[aj va apqrea indica]ia F-RPT. Sistemul
va repeta continuu redarea directorului
curent. Selecta]i modul de redare normalq
pentru a anula aceastq func]ie.
Repeti]ia se anuleazq [i prin selectarea unui
nou director cu ajutorul barei PTY/FOLDER. 

Cu CD player \ncorporat \n bord
REPEAT DISC (REPETAREA DISCULUI) –
C`nd este activatq, aceastq func]ie repetq
continuu redarea discului curent. Pentru a
activa repetarea discului, selecta]i modul de
repetare a discului dintre elementele din
meniu. Pe afi[aj apare D-RPT. Selecta]i
modul de redare normalq pentru a anula
aceastq func]ie.

|n modul MP3 sau WMA
RANDOM IN FLD (redarea aleatorie a direc-
toarelor) – Prin selectarea acestei func]ii, se
redau \n ordine aleatorie toate fi[ierele din
directorul selectat, [i nu \n ordinea \n care
au fost comprimate \n MP3 sau WMA.
Pentru a se activa redarea aleatorie a direc-
torului, , selecta]i modul de redare aleatorie
a directorului dintre elementele din meniu.
Pe afi[aj va apqrea F-RDM. Apoi, sistemul
va selecta [i reda fi[ierele \n ordine aleato-
rie. Acest mod de redare va continua p`nq
c`nd dezactiva]i redarea aleatorie prin
selectarea modului normal de redare sau
select`nd un nou director cu bara
PTY/FOLDER. 

RANDOM DISC (redare aleatorie de pe un
disc) – Aceastq func]ie redq piesele
(fi[ierele MP3 sau WMA) de pe un disc \ntr-
o ordine aleatorie. Pentru a activa redarea
aleatorie, selecta]i modul de redare aleatorie
a discului dintre elementele din meniu. Pe
afi[aj va apqrea RDM. Selecta]i modul de
redare normalq pentru a anula aceastq
func]ie.
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SCAN TRK (SCANARE PIESE) – Func]ia
de scanare a pieselor redq c`te un fragment
din toate piesele (toate fi[ierele \n modul
MP3 sau WMA) de pe disc. Pentru a activa
scanarea, apqsa]i scurt butonul SCAN. Pe
afi[aj apare SCAN. Sistemul va reda un
fragment de 10 secunde din fiecare piesq /
fi[ier de pe disc / din director. ]ine]i apqsat
butonul SCAN pentru a ie[i din modul de
scanare [i a reda ultima piesq din care a
fost redat un fragment. 

Func]ia de scanare poate fi, de asemenea,
selectatq din elementele din meniu, cu
butonul de selectare (vezi pagina 247). 

|n modul MP3 sau WMA
SCAN FLD (scanare directoare) – Cu aju-
torul acestei func]ii se redq un fragment din
primul fi[ier al fiecqrui director de pe disc, \n
ordinea \nregistrqrii. Pentru a activa
scanarea directoarelor, apqsa]i repetat
butonul SCAN. Pe afi[aj apare F-SCAN.
Sistemul redq aproximativ 10 secunde din
primul fi[ier al primului director. Dacq nu
face]i nimic, sistemul va reda 10 secunde
din primul fi[ier al directorului principal. |n
cazul \n care nu face]i nimic, sistemul va
reda urmqtoarele fi[iere c`te 10 secunde
fiecare. Atunci c`nd ajunge la un fi[ier pe
care dori]i sq \l asculta]i, ]ine]i apqsat
butonul SCAN. 

CD player \ncorporat \n bord
De fiecare datq c`nd apqsa]i [i elibera]i
butonul SCAN, modul se schimbq de la
scanarea fi[ierelor la scanarea directoarelor
[i apoi la redarea normalq. 

De asemenea, pute]i selecta scanarea
directoarelor dintre elementele din meniu cu
butonul de selectare (vezi pagina 247).

Dacq apqsa]i pe oricare din capetele barei
SKIP, sau dacq selecta]i un alt disc (cu aju-
torul butoanelor preconfigurate ale sistemu-
lui audio cu schimbqtor de CD-uri \ncorporat
\n bord) sau un alt director (folosind bara
PTY/FOLDER), func]ia de scanare sau de
scanare a directoarelor se opre[te. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Schimbqtor de CD-uri \ncorporat \n bord
SCAN DISC– Aceastq func]ie, atunci c`nd
este activatq, redq c`te un fragment din
prima piesq a fiecqrui CD \n ordine (primul
fi[ier din folderul principal al fiecqrui disc \n
modul MP3 sau WMA). Pentru a activa
func]ia de scanare a discurilor, apqsa]i de
mai multe ori butonul SCAN, p`nq c`nd pe
afi[aj apare „D-SCAN". Sistemul va reda un
fragment de aproximativ 10 secunde din
prima piesq / primul fi[ier din folderul princi-
pal de pe primul disc. Dacq nu face]i nimic,
sistemul va trece la redarea urmqtoarelor
piese / fi[iere c`te 10 secunde fiecare.
C`nd ajunge la o piesq / la un fi[ier pe care
dori]i cq \l asculta]i \n continuare, ]ine]i
apqsat butonul SCAN.  

C`nd prima piesq din ultimul disc sau primul
fi[ier din ultimul director principal din ultimul
disc \ncepe, modul de scanare a discului
este anulat. 
Dacq apqsa]i pe oricare din capetele barei
SKIP sau dacq selecta]i un alt director cu
ajutorul barei PTY/FOLDER, func]ia de
scanare este, de asemenea, dezactivatq. 

|n modul MP3 sau WMA
De fiecare datq c`nd apqsa]i [i elibera]i
butonul SCAN, modul se schimbq de la
scanarea fi[ierelor, la scanarea direc-
toarelor, la scanarea discurilor [i apoi la
redarea normalq. 

De asemenea, pute]i selecta func]ia de
scanare a discurilor dintre elementele din
meniu, cu butonul de selectare (vezi pagina
247). 

Oprirea redqrii unui disc
Apqsa]i butonul de ejectare � pentru a
scoate discul. Dacq ejecta]i discul, dar nu \l
extrage]i din fantq, sistemul va re\ncqrca
discul dupq o a[teptare de aproximativ 10
secunde. Sistemul trece la modul audio
selectat anterior. Pentru a \ncepe redarea
unui disc, apqsa]i butonul CD (la CD-
playerul \ncorporat \n bord), sau butonul
CD/AUX (la schimbqtorul de CD-uri \ncorpo-
rat \n bord).

Pute]i scoate discul [i c`nd butonul de con-
tact e oprit. 

Pentru a asculta radioul \n timp ce este
redat un disc, apqsa]i butonul AM sau FM.
Apqsa]i din nou butonul CD sau butonul
CD/AUX (la schimbqtorul de CD-uri \ncorpo-
rat \n bord), pentru a reveni la playerul sau
schimbqtorul de CD-uri.
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Pentru redarea unei unitq]i audio externe \n
timp ce asculta]i un CD, apqsa]i butonul
AUX sau butonul CD / AUX \n timp ce uni-
tatea audio este conectatq la cablul USB
sau la mufa auxiliarq de tip “Jack”. Apqsa]i
butonul CD (la modelele cu CD-player \ncor-
porat \n bord) sau butonul CD / AUX din
nou, pentru a reveni la CD-player / schimbq-
tor de CD-uri. 

|n cazul \n care dezactiva]i sistemul \n timp
ce se redq CD-ul, fie cu butonul de pornire /
volum, fie prin oprirea contactului, discul va
rqm`ne \n unitate, c`nd porni]i din nou sis-
temul, discul va \ncepe de unde a rqmas. 

Scoaterea discurilor din schimbqtorul de
CD-uri \ncorporat \n bord
Pentru a scoate discul aflat \n pozi]ia de
redare, apqsa]i butonul de ejectare �. |n
momentul \n care un disc este extras din
fantq, sistemul \ncepe automat opera]iunea
de \ncqrcare, pentru a vq permite sq intro-
duce]i un nou disc \n pozi]ia respectivq.
Dacq nu scoate]i discul din \ncqrcqtor \n 10
secunde, sistemul revine la modul anterior
(AM sau FM). Discul va fi re\ncqrcat \n sis-
tem [i va rqm`ne pe pauzq. 

Pentru a scoate un alt disc din schimbqtor,
selecta]i mai \nt`i discul cu ajutorul butonu-
lui preconfigurat corespunzqtor. C`nd
\ncepe redarea discului respectiv, apqsa]i
butonul de ejectare. Continua]i sq apqsa]i
butonul de ejectare pentru a scoate toate
discurile din schimbqtor. 

Pute]i scoate discurile [i c`nd butonul de
contact e \n pozi]ia oprit. Discul care a fost
selectat ultimul este primul scos. 

Protejarea discurilor
Pentru informa]ii despre manipularea [i pro-
tejarea CD-urilor, vezi pagina 320. 
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Utilizarea schimbqtorului de CD-uri op]ional
(la unele tipuri)
Autovehiculul poate fi echipat cu un schim-
bqtor op]ional cu [ase discuri. Schimbqtorul
de CD-uri folose[te acelea[i comenzi ca [i
CD- playerul / schimbqtorul de CD-uri \ncor-
porat \n bord sau radioul. 

Introduce]i discurile dorite \n dispozitiv [i
pune]i dispozitivul \n schimbqtor urm`nd
instruc]iunile aparatului.

Pentru a selecta schimbqtorul de discuri,
apqsa]i butonul AUX sau CD/AUX. Se vor
afi[a numqrul discului [i piesei. Pentru a
selecta un alt disc, folosi]i butonul preconfig-
urat corespunzqtor (de la 1 la 6). 

Dacq selecta]i un loc gol din dispozitiv,
schimbqtorul va cquta discul urmqtor pe
care sq \l poatq \ncqrca [i reda. 
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Mesajele de eroare ale playerului / schimbq-
torului de CD-uri
Tabelul din partea dreaptq explicq mesajele
de eroare care pot apqrea pe ecran \n tim-
pul redqrii discurilor. 

Dacq \n timpul redqrii unui disc pe ecran
apare un mesaj de eroare, apqsa]i butonul
de ejectare. Dupq ce a]i scos discul, verifi-
ca]i dacq acesta este deteriorat sau defor-
mat. Dacq nu existq semne de deteriorare,
introduce]i din nou discul. Pentru mai multe
informa]ii, vezi pagina 321.

Sistemul audio va \ncerca sq redea discul.
Dacq problema persistq, mesajul de eroare
va apqrea din nou. Apqsa]i butonul EJECT
[i scoate]i discul. Introduce]i un alt disc.
Dacq acesta poate fi redat, \nseamnq cq
discul anterior are o problemq. Dacq
mesajul de eroare reapare [i nu \l pute]i
elimina, duce]i autovehiculul la o reprezen-
tan]q. 
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Mesajul de eroare Cauza Solu]ia

HEAT ERROR Temperatura \naltq Dispare c`nd temperatura revine 
la normal

UNSUPPORTED
Formatul piesei /
fi[ierului nu este
recunoscut

Se va sqri peste piesa curentq [i se va
reda automat urmqtoarea piesq / urmq-
torul fi[ier cu format recunoscut

BAD DISC 
PLEASE CHECK 

OWNER’S 
MANUAL PUSH

EJECT
Eroare mecanicq

Apqsa]i butonul de ejectare [i scoate]i
discul (discurile). Verifica]i dacq existq
vreo deteriorare, semne de deformare,
zg`rieturi [i/ sau mizerie (vezi pagina
321). Introduce]i din nou discul. |n cazul
\n care codul nu dispare sau discul nu
poate fi scos, consulta]i reprezentan]a. Nu
\ncerca]i sq for]a]i discul din player.

MECHA ERROR

CHANGER ERROR

CHK DISC LOAD

BAD DISC 
PLEASE CHECK 

OWNER’S 
MANUAL

Eroare servomecanism

CHECK DISC Eroare de disc
Verifica]i dacq existq vreo deteriorare,
semne de deformare, zg`rieturi [i/ sau
mizerie la disc (vezi pagina 321).

accord 2008 pag 209-319:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:18 Page 253



Mesajele de eroare ale schimbqtorului de
CD-uri op]ional 
Tabelul din partea dreaptq explicq mesajele
de eroare care pot apqrea pe ecran \n tim-
pul redqrii unui disc. 

|n cazul \n care, \n timpul redqrii unui disc,
pe ecran apare un mesaj de eroare, apqsa]i
butonul de ejectare. Dupq ce a]i scos discul,
verifica]i dacq acesta este deteriorat sau
deformat. Dacq nu existq semne de deterio-
rare, introduce]i din nou discul. 

|n cazul \n care problema persistq, mesajul
de eroare va apqrea din nou. Apqsa]i
butonul de ejectare [i scoate]i discul. 

Introduce]i un alt disc. Dacq acesta poate fi
redat, \nseamnq cq discul anterior are o
problemq. Dacq mesajul de eroare reapare
[i nu \l pute]i elimina, duce]i autovehiculul la
reprezentan]q
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Mesajul de eroare Cauza Solu]ia

DISC ERROR Eroare FOCUS

Apqsa]i butonul de ejectare a dis-
pozitivului [i scoate]i dispozitivul. |n
cazul \n care mesajul nu dispare sau
dispozitivul nu poate fi scos, merge]i
la reprezentan]q. 

MECH ERROR Eroare mecanicq

Apqsa]i butonul de ejectare a dis-
pozitivului [i scoate]i dispozitivul.
Verifica]i dacq mesajul de eroare
persistq [i reintroduce]i dispozitivul.
Dacq mesajul nu dispare sau dis-
pozitivul nu poate fi scos, merge]i la
reprezentan]q.
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Redarea unui dispozitiv flash memory USB
(Pentru unele modele)

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

255

Sistemul audio (la autovehiculele fqrq sistem de naviga]ie)

BUTON PORNIRE /
VOLUM

INDICATOR USB

BUTON
DE TITLU

BARQ
PTY /
FOLDER

BUTON DE
REVENIRE

BUTON DE SELECTARE

BUTON
DE MENIU

BARQ DE
CQUTARE

BUTON
AUX

BUTON DE
CD BUTON

PORNIRE
/ VOLUM

BARQ 
PTY / FOLDER

BUTON DE
REVENIRE

BUTON DE SELECTARE

BUTON
DE MENIU

BARQ DE
CQUTARE

BUTON DE
TITLU

BUTON
CD/AUX

INDICATOR USB

Sistem audio cu CD player \ncorporat \n bord Sistem audio cu schimbqtor de CD-uri \ncorporat \n bord
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Redarea unui dispozitiv flash memory USB
Sistemul audio poate reda fi[ierele audio de
pe un dispozitiv flash memory USB cu ace-
lea[i comenzi folosite pentru CD-player /
schimbqtorul de CD-uri. Pentru redarea unui
dispozitiv flash memory USB, conecta]i-l la
cablul USB prevqzut \n autovehiculul dum-
neavoastrq, apoi apqsa]i butonul AUX (pe
CD-playerul \ncorporat \n bord) sau butonul
CD/AUX (pe schimbqtorul de CD-uri \ncor-
porat \n bord). Contactul de pornire trebuie
sq fie \n pozi]ia ACCESSORY (I) sau ON
(II). 

Sistemul audio cite[te [i redq fi[ierele audio
de pe un dispozitiv flash memory USB \n
format MP3, WMA sau AAC*. |n func]ie de
format, afi[ajul indicq MP3 sau WMA atunci
c`nd se redq dispozitivul flash memory
USB. Limita dispozitivului flash memory
USB care poate fi redat este de p`nq la 700
de directoare sau p`nq la 65535 de fi[iere. 

*: \n aceastq unitate audio se pot reda
numai continuturi audio \n format AAC
\nregistrate cu iTunes. 

Dispozitivele flash memory USB recoman-
date sunt:

• dispozitiv flash memory USB de 256
Mbyte sau mai mare sau player digital
audio de clasq de stocare \n masq. 

Folosi]i \ntotdeauna dispozitivul flash memo-
ry USB recomandat. Unele dispozitive flash
memory USB nu func]ioneazq \n aceastq
unitate audio. Pentru mai multe informa]ii,
adresa]i-vq reprezentan]ei. 

OBSERVA}IE:
• nu folosi]i dispozitive precum cititor de

carduri sau hard drive, deoarece acestea
sau fi[ierele dumneavoastrq pot fi avari-
ate.

• Nu conecta]i dispozitivul flash memory
USB cu ajutorul unui HUB

• Nu folosi]i cablu de extensie la cablul USB
cu care este dotat autovehiculul dumneav-
oastrq. 

• Nu ]ine]i dispozitivul flash memory USB \n
autovehicul. Expunerea directq la soare [i
temperatura ridicatq pot cauza avarierea
acestuia. 

• Recomandqm efectuarea de rezerve pen-
tru datele dumneavoastrq \nainte de
redare. 
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• \n func]ie de tipul [i numqrul de fi[iere,
poate dura pu]in timp p`nq la redarea
acestora. 

• \n func]ie de software-ul folosit, este posi-
bil ca unele fi[iere sq nu poatq fi redate,
sau ca unele date text sq nu poatq fi
afi[ate. 

Fi[ierele MP3 compatibile au urmqtoarele
specifica]ii:
- Frecven]a de sampling: 32/44,1/48 kHz

(MPEG1) 
16/22,05/24 kHz (MPEG2)

- Rata de compresie:
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192
/224/256/320 VBR kbps (MPEG1)

- Standarde recunoscute:
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG1 Audio Layer 3

- Parti]ie:
Numai parti]ie superioarq

- Numqr maxim de straturi : 8

Fi[ierele WMA compatibile au urmqtoarele
specifica]ii:
- Frecven]a de sampling: 32/44,1/48 kHz 
- Rata de compresie:

48 – 320 VBR kbps (max. 384)
- Standarde recunoscute:

WMA versiune 7/8/9
- Parti]ie:

Numai parti]ie superioarq
- Numqr maxim de straturi : 8

Fi[ierele AACcompatibile au urmqtoarele
specifica]ii:
- Frecven]a de sampling:

8/11,025/12/16/22,05/24/32 kHz 
- Rata de compresie:

48 – 320 VBR kbps (max. 384)
- Standarde recunoscute:

MPEG4/AAC LC
MPEG2/AAC LC

- Parti]ie:
Numai parti]ie superioarq

- Numqr maxim de straturi : 8

Chiar dacq este \nregistrat \n format MP3,
WMA sau AAC, dacq acesta este \ntr-o ver-
siune nerecunoscutq, el nu poate fi redat. |n
cazul \n care sistemul \l gqse[te, unitatea
audio afi[eazq mesajul UNSUPPORTED [i
trece apoi la fi[ierul urmqtor. 

|n format WMA sau AAC, fi[ierele DRM (
sistemul de administrare a drepturilor digi-
tale) nu pot fi redate. |n cazul \n care sis-
temul gqse[te un fi[ier DRM, unitatea audio
afi[eazq mesajul UNPLAYABLE FILE [i
trece la fi[ierul urmqtor

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Conectarea unui dispozitiv flash memory
USB

1. Desface]i conectorul USB prin rotirea lui
[i trage]i cablul USB din compartimentul
consolq. 

2. Conecta]i dispozitivul flash memory USB
la cablul USB corect [i \n siguran]q. 

C`nd dispozitivul flash memory USB este
conectat, indicatorul USB este indicat pe
afi[aj. 

Pute]i deconecta dispozitivul flash memory
USB \n orice moment chiar dacq este selec-
tat modul USB \n sistemul audio. Respecta]i
instruc]iunile dispozitivului flash memory
USB atunci c`nd \l scoate]i. 
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CABLU USB

CONECTOR USB
CABLU USB
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Func]ia de afi[are a datelor \n format text
De fiecare datq c`nd apqsa]i butonul TITLE
(titlu), pe pe afi[aj apar datele \n format text
(numele directorului, al fi[ierului, al albumu-
lui, al artistului [i al piesei) de pe fi[ier. 

Pe afi[aj pot apqrea maximum 16 caractere
de date \n format text selectate (numele
directorului, numele fi[ierului etc.). Dacq tex-
tul are mai mult de 16 caractere, ve]i vedea
primele 15 caractere [i indicatorul „>”. ]ine]i
apqsat butonul TITLE p`nq c`nd sunt
afi[ate urmqtoarele 16 caractere. 

Pentru a schimba sau selecta un fi[ier
Folosi]i bara SKIP \n timp ce dispozitivul
flash memory USB este redat pentru a
selecta treceri [i pentru a schimba fi[iere. 

SKIP – De fiecare datq c`nd apqsa]i [i elib-
era]i capqtul � al barei de cqutare SKIP,
aparatul trece la \nceputul piesei urmqtoare
(al fi[ierului MP3 sau WMA urmqtor).
Apqs`nd scurt capqtul � al barei, reveni]i la
\nceputul piesei curente. Apqsa]i \ncq o datq
pentru a ajunge la \nceputul piesei ante-
rioare. 

Pentru a derula rapid un fi[ier, ]ine]i apqsat
capqtul � sau � al barei SKIP.

Rotirea butonului de selectare la dreapta
sau la st`nga modificq, de asemenea,
fi[ierul. 

Selectarea directoarelor – Pentru a selecta
un alt director, apqsa]i oricare parte a barei
PTY/FOLDER. Apqsa]i partea + pentru a
trece la urmqtorul director [i  - pentru a
ajunge la \nceputul directorului anterior. 

Pentru a selecta un fi[ier din liste de direc-
toare [i fi[iere

Pute]i, de asemenea, sq selecta]i un direc-
tor sau un fi[ier folosind butonul de
selectare. Apqsa]i ENTER pe butonul de
selectare pentru ca afi[ajul sq treacq la lista
de directoare, apoi roti]i butonul de
selectare pentru a selecta un director.
Apqsa]i ENTER pentru a schimba afi[ajul \n
lista de fi[iere apoi roti]i butonul de
selectare pentru a selecta un fi[ier. Apqsa]i
ENTER pentru a activa selec]ia.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Apqsa]i ENTER
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Apqsa]i butonul RETURN (revenire) pentru
a reveni la afi[ajul ini]ial [i butonul MENU
(meniu) pentru a anula acest mod de setare. 

Pentru a selecta modul de repetare, aleato-
riu sau de scanare:
Pute]i selecta orice tip de moduri de
repetare, aleatoriu sau de scanare folosind
butonul MENU [i butonul de selectare.
Apqsa]i butonul MENU pentru a se afi[a
elementele din meniu, apoi roti]i butonul de
selectare pentru a selecta PLAY MODE
(modul de redare). Apqsa]i butonul de
selectare (ENTER) pentru a seta selec]ia. 

Roti]i butonul de selectare pentru a selecta
modul de repetare, aleatoriu sau de scanare
corespunzqtor, apoi apqsa]i butonul de
selectare (ENTER) pentru a seta selec]ia

Pentru a anula modul de repetare, aleatoriu
sau de scanare selectat, apqsa]i butonul
MENU pentru a se afi[a PLAY MODE
(modul de redare). Apqsa]i butonul de
selectare (ENTER). C`nd vede]i NORMAL
PLAY (redare normalq), apqsa]i din nou
ENTER. 

REPEAT ONE TRK (REPETAREA PIESEI)
– aceastq func]ie redq \ncontinuu o piesq.
Selecta]i modul de redare normalq pentru a
anula aceastq func]ie.
Func]ia de repetare se poate anula [i prin
apqsarea barei SKIP pe oricare dintre pqr]i. 

REPEAT ONE FLD (REPETAREA DIREC-
TORULUI) – Aceastq func]ie repetq redarea
tuturor fi[ierelor din directorul selectat \n
ordinea \n care sunt comprimate. Selecta]i
modul de redare normalq pentru a anula
aceastq func]ie.
Repeti]ia se anuleazq [i prin apqsarea oric-
qrei pqr]i a barei PTY/FOLDER. 

RANDOM IN FLD (redarea aleatorie a direc-
toarelor) – aceastq func]ie redq \n ordine
aleatorie toate fi[ierele din directorul selec-
tat.  Pe afi[aj va apqrea F-RDM. Selecta]i
modul de redare normalq pentru a anula
aceastq func]ie.
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ELEMENT DIN MENIU
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SCAN TRK (SCANARE PIESE) – Func]ia
de scanare a pieselor redq c`te un fragment
din toate piesele \n ordinea \n care sunt sto-
cate. Pentru a activa scanarea, apqsa]i
scurt butonul SCAN. Pe afi[aj apare SCAN.
Sistemul va reda un fragment de 10
secunde din fiecare fi[ier de pe din director.
]ine]i apqsat butonul SCAN pentru a ie[i din
modul de scanare [i a reda ultimul fi[ier din
care a fost redat un fragment. 

Func]ia de scanare poate fi, de asemenea,
selectatq din elementele din meniu, cu
butonul de selectare (vezi pagina 259). 

SCAN FLD (scanare directoare) – Cu aju-
torul acestei func]ii se redq un fragment din
primul fi[ier al fiecqrui director, \n ordinea
\nregistrqrii. Pentru a activa scanarea direc-
toarelor, apqsa]i repetat butonul SCAN. Pe
afi[aj apare F-SCAN. Sistemul redq aproxi-
mativ 10 secunde din primul fi[ier al direc-
torului. ]ine]i apqsat butonul SCAN pentru a
ie[i din modul de scanare [i a reda ultimul
fi[ier din care a fost redat un fragment. 
Func]ia de scanare poate fi, de asemenea,
selectatq din elementele din meniu, cu
butonul de selectare (vezi pagina 259). 

Selecta]i modul de redare normalq pentru a
anula aceastq func]ie.
Repeti]ia se anuleazq [i prin apqsarea oric-
qrei pqr]i a barei PTY/FOLDER sau a barei
SKIP. 

Oprirea redqrii dispozitivului flash memory
USB
Deconecta]i dispozitivul flash memory USB.
La unele dispozitive, trebuie sq urma]i
instruc]iunile producqtorului pentru
deconectarea dispozitivului. 

Pentru a porni radioul, apqsa]i pe buotnul
AM sau FM. |n cazul CD-playerului \ncorpo-
rat \n bord, apqsa]i butonul CD pentru a
trece la modul de redare a discurilor (dacq
este \ncqrcat un disc). Apqsa]i butonul
AUXpentru a reveni la modul USB. |n cazul
schimbqtorului de CD-uri \ncorporat \n bord,
apqsa]i CD/AUX pentru a trece modul audio
\ntre disc [i USB. 

|n cazul \n care reconecta]i acela[i dispozi-
tiv memory flash USB, unitatea audio va
\ncepe redarea de unde a rqmas. 

Mesajele de eroare ale dispozitivului flash
memory USB
Dacq pe afi[aj apare un mesaj de eroare,
vezi pagina 310. 
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Redarea unui dispozitiv iPod
(Pentru unele tipuri)

262
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Redarea unui dispozitiv iPod
Sistemul audio poate reda fi[ierele audio de
pe un dispozitiv iPod cu acelea[i comenzi
folosite pentru CD-player / schimbqtorul de
CD-uri. Pentru redarea unui dispozitiv iPod,
conecta]i-l la cablul USB prevqzut \n autove-
hiculul dumneavoastrq cu conectorul dock,
apoi apqsa]i butonul AUX (pe CD-playerul
\ncorporat \n bord) sau butonul CD/AUX (pe
schimbqtorul de CD-uri \ncorporat \n bord).
Contactul de pornire trebuie sq fie \n pozi]ia
ACCESSORY (I) sau ON (II). Dispozitivul
iPod poate fi, de asemenea, re`ncqrcat cu
contactul de pornire \n aceste pozi]ii.

Sistemul audio cite[te [i redq fi[ierele audio
de pe un dispozitiv iPod. Sistemul nu poate
opera iPodul ca dispozitiv de stocare \n
masq. Acesta doar redq piesele stocate pe
iPod cu iTunes. 

Mqrcile [i logo-urile iPod [i iTunes sunt
mqrci comerciale \nregistrate proprietate a
Apple Inc. 

Dispozitivele iPod compatibile cu sistemul
dumneavoastrq audio sunt prezentate mai
jos.

* Folosi]i firmware de ultimq genera]ie. 

Folosi]i numai dispozitive iPod compatibile
cu firmware de ultimq genera]ie.
Dispozitivele iPod care nu sunt compativile
nu vor func]iona \n acestq unitate audio.
Pentru mai multe informa]ii, adresa]i-vq
reprezentan]ei. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Modelul Firmware*

iPod 5G Ver. 1.2 sau peste

iPod classic Ver. 1.0 sau peste

iPod nano Ver. 1.2 sau peste

iPod nano 
2nd generation

Ver. 1.1 sau peste

iPod nano 
3rd generation

Ver. 1.0 sau peste

iPod touch Ver. 1.0 sau peste
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OBSERVA}IE:
• Nu conecta]i dispozitivul iPod cu ajutorul

unui HUB

• Nu ]ine]i dispozitivul iPod \n autovehicul.
Expunerea directq la soare [i temperatura
ridicatq pot cauza avarierea acestuia. 

• Nu folosi]i cablu de extensie \ntre cablul
USB cu care este dotat autovehiculul
dumneavoastrq [i conectorul dock. 

• Recomandqm efectuarea de rezerve pen-
tru datele dumneavoastrq \nainte de
redare. 

|n format AAC, fi[ierele DRM ( sistemul de
administrare a drepturilor digitale) nu pot fi
redate. |n cazul \n care sistemul gqse[te un
fi[ier DRM, unitatea audio afi[eazq mesajul
UNPLAYABLE FILE [i trece la fi[ierul urmq-
tor

Conectarea unui dispozitiv iPod

1. Desface]i conectorul USB prin rotirea lui
[i trage]i cablul USB din compartimentul
consolq. 

2. conecta]i conectorul dock la iPod corect
[i \n siguran]q

3. instala]i conectorul dock la cablul USB
corect [i \n siguran]q. 
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C`nd dispozitivul iPod este conectat iar
modul iPod este selectat pe afi[ajul audio,
indicatoarele USB [i iPod sunt indicatepe
afi[aj. Dupq \ncqrcare, ve]i vedea semnul
Honda pe iPod. Aceasta \nseamnq cq
func]ionarea este permisq numai cu comen-
zile unitq]ii audio a autovehiculului. 

*: afi[ajul se poate schimba \n func]ie de
model sau versiuni de firmware. 

|n cazul \n care indicatorul iPod nu apare pe
afi[ajul audio, verifica]i conexiunile [i \ncer-
ca]i sq reconecta]i iPodul de c`teva ori. 

|n cazul \n care sistemul tot nu recunoa[te
iPod-ul, acesta trebuie resetat. Deconecta]i
iPod-ul [i reseta]i-l conform instruc]iunilor
iPod-ului. 

Pute]i deconecta dispozitivul iPod \n orice
moment dacq afi[ajul de pe iPod vq permite
deconectarea. Verifica]i \ntotdeauna pe iPod
dacq pute]i deconecta [i respecta]i
instruc]iunile de fabrica]ie pentru
deconectarea conectorului dock din cablul
USB.  

Func]ia de afi[are a datelor \n format text
De fiecare datq c`nd apqsa]i butonul TITLE
(titlu), pe pe afi[aj apar datele \n format text
(numele albumului, al artistului [i al piesei)
de pe fi[ier. 

Pe afi[aj pot apqrea maximum 16 caractere
de date \n format text selectate. Dacq textul
are mai mult de 16 caractere, ve]i vedea
primele 15 caractere [i indicatorul „>”. ]ine]i
apqsat butonul TITLE p`nq c`nd sunt
afi[ate urmqtoarele 16 caractere. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Pentru a schimba sau selecta un fi[ier
Folosi]i bara SKIP \n timp ce dispozitivul
iPod este redat pentru a selecta treceri [i
pentru a schimba fi[iere. 

SKIP – De fiecare datq c`nd apqsa]i [i elib-
era]i capqtul � al barei de cqutare SKIP,
aparatul trece la \nceputul piesei urmqtoare
(al fi[ierului MP3 sau WMA urmqtor).
Apqs`nd scurt capqtul � al barei, reveni]i la
\nceputul piesei curente. Apqsa]i \ncq o datq
pentru a ajunge la \nceputul piesei ante-
rioare. 

Pentru a derula rapid un fi[ier, ]ine]i apqsat
capqtul � sau � al barei SKIP.

Rotirea butonului de selectare la dreapta
sau la st`nga modificq, de asemenea,
fi[ierul. 

Pentru a selecta un fi[ier din meniul dispozi-
tivului iPod

Pute]i, de asemenea, sq selecta]i un fi[ier
din meniul dispozitivului iPod: listele de
piese, arti[ti, albume [i c`ntece, folosind
butonul de selectare. Apqsa]i ENTER pe
butonul de selectare pentru ca afi[ajul sq
treacq la meniul de pe iPod, apoi roti]i
butonul de selectare pentru a selecta lista
doritq. Apqsa]i ENTER pentru a activa
selec]ia.

Afi[ajul indicq un element din lista selectatq.
Roti]i butonul de selectare, apoi apqsa]i
ENTER pentru a activa selec]ia. 

|n cazul \n care selecta]i „ALL”, toate
fi[ierele disponibile din lista selectatq sunt
redate. 

Apqsa]i butonul RETURN (revenire) pentru
a reveni la afi[ajul ini]ial [i butonul MENU
(meniu) pentru a anula acest mod de setare. 
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Selectarea modului de repetare 
sau amestecare

Pute]i selecta orice tip de moduri de
repetare sau de amestecare folosind
butonul MENU [i butonul de selectare.
Apqsa]i butonul MENU pentru a se afi[a
elementele din meniu, apoi roti]i butonul de
selectare pentru a selecta PLAY MODE.
Apqsa]i ENTER pentru a activa selec]ia.

Roti]i butonul de selectare pentru a selecta
un mod de redare: redare normalq, oprire
amestecare, amestecare toate, amestecare
album, oprire repetare sau repetare o piesq,
apoi apqsa]i ENTER pentru a activa
selec]ia. Pentru a anula modul selectat,
apqsa]i butonul MENU pentru a se afi[a ele-
mentele din meniu, apoi roti]i butonul de
selectare pentru a selecta PLAY MODE [i
apqsa]i ENTER. C`nd vede]i NORMAL
PLAY, apqsa]i butonul de selectare
(ENTER) din nou. 

REPEAT ONE TRK (REPETAREA PIESEI)
– aceastq func]ie redq \ncontinuu o piesq.
Pe afi[aj va apqrea RPT. Selecta]i modul de
redare normalq sau REPEAT OFF pentru a
anula aceastq func]ie.

Indiferent de setarea de repetare de pe
iPod, modul de repetare a unui fi[ier va fi
selectabil \n aceastq unitate audio. 

Func]ia de repetare se poate anula [i prin
apqsarea barei SKIP pe oricare dintre pqr]i
sau prin rotirea butonului de selectare. 

REPEAT OFF – aceastq func]ie opre[te
modul de repetare 
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SHUFFLE ALL – Aceastq func]ie redq
aleatoriu toate fi[ierele disponibile selectate
de lista doritq: liste de piese, arti[ti, albume
sau c`ntece. Pe afi[aj apare RDM. 
Selecta]i modul de redare normalq sau
SHUFFLE OFF pentru a o opri. 

SHUFFLE ALBUM – Aceastq func]ie redq
aleatoriu toate albumele disponibile selec-
tate de lista doritq: liste de piese, arti[ti,
albume sau c`ntece.  Fi[ierele din fiecare
album sunt redate \n ordinea \nregistrqrii.
Pe afi[aj apare F-RDM. 
Selecta]i modul de redare normalq sau
SHUFFLE OFF pentru a o opri. 

SHUFFLE OFF – aceastq func]ie opre[te
modurile de amestecare (SHUFFLE ALL [i
SHUFFLE ALBUM). 

Prin apqsarea oricqrei pqr]i a barei SKIP
sau prin rotirea butonului de selectare se
poate schimba un fi[ier pqstr`ndu-se func]ia
shuffle. 

OBSERVA}IE:
Func]iile disponibile variazq \n func]ie de
modele sau versiuni. Unele func]ii pot sq nu
fie disponibile la sistemul audio al autove-
hiculului. 

Oprirea redqrii dispozitivului iPod
Deconecta]i conectorul dock al dispozitivului
iPod de cablul USB. Urma]i instruc]iunile
producqtorului pentru deconectarea dispozi-
tivului. 

Pentru a porni radioul, apqsa]i pe butonul
AM sau FM. |n cazul CD-playerului \ncorpo-
rat \n bord, apqsa]i butonul CD pentru a
trece la modul de redare a discurilor (dacq
este \ncqrcat un disc). Apqsa]i butonul
AUXpentru a reveni la modul iPod. |n cazul
schimbqtorului de CD-uri \ncorporat \n bord,
apqsa]i CD/AUX pentru a trece modul audio
\ntre disc [i iPod. 

|n cazul \n care reconecta]i acela[i dispozi-
tiv iPod, unitatea audio va \ncepe redarea
de unde a rqmas. 

Mesajele de eroare ale dispozitivului iPod
Dacq pe afi[aj apare un mesaj de eroare,
vezi pagina 319. 
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Discul interfa]q
Majoritatea func]iilor sistemului audio pot fi
controlate cu butoanele standard, \nsq unele
func]ii pot fi accesate numai cu discul inter-
fa]q. Acest disc are douq pqr]i: un buton [i
un selector.

Butonul se rote[te spre st`nga sau spre
dreapta. Folosi]i-l pentru a face selec]iile
sau reglqrile dintr-o listq sau meniu de pe
ecran. 

Selectorul poate fi apqsat \n partea st`ngq,
dreaptq, \n sus, \n jos [i \n interior. Folosi]i-l
pentru a naviga prin liste, pentru a selecta
meniuri [i pentru a sublinia elementele din
meniu. C`nd face]i o selec]ie, apqsa]i pe
centrul selectorului (ENTER) pentru a trece
la selec]ia respectivq. 

Sistemul de comandq vocalq
Pe l`ngq comenzile audio standard, sis-
temul audio de pe autovehiculul dumneav-
oastrq poate fi ac]ionat cu ajutorul sistemu-
lui de comandq vocalq. Pentru detalii com-
plete, consulta]i manualul sistemului de nav-
iga]ie. 
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Ascultarea radioului 
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Folosirea radio-ului
Cheia de contact trebuie sq fie \n pozi]ia
ACCESSORY (I) sau ON (II). Porni]i sis-
temul apqs`nd butonul de pornire / volum
sau butonul AM sau FM. Regla]i volumul
rotind butonul de pornire / volum. 

Prin apqsarea butonului AUDIO de pe
tabloul de comandq, se porne[te sistemul [i
apare afi[ajul de comandq audio. 

Pute]i controla sistemul audio cu ajutorul
butoanelor de comandq de pe tabloul audio
fqrq a se afi[a afi[ajul de control audio pe
ecranul de naviga]ie. Setarea audio apare \n
afi[ajul central. C`nd este activat sistemul
de naviga]ie, ve]i vedea, de asemenea,
setarea audio pe afi[ajul central. 

La afi[ajul audio de pe ecranul de naviga]ie,
pute]i naviga \n afi[aj [i activa setarea cu
ajutorul discului interfa]q. Ve]i vedea indica-
torul �, �, � sau � aprins pe afi[ajul infe-
rior. Acesta indicq direc]ia de mi[care a
selectorului de pe discul interfa]q. Pentru
informa]ii privind folosirea discului interfa]q,
vezi pagina 269. 

Se afi[eazq banda [i frecven]a pe care a
fost fixat ultima datq radioul. Pe afi[ajul de
control audio al sistemului de naviga]ie [i pe
afi[ajul central, poate apqrea [i numele pos-
tului de radio dacq este pornit Sistemul de
date radio (vezi pagina 276).

Pentru a schimba banda, apqsa]i butonul
butoanele AM sau FM repetat, sau apqsa]i
\n sus selectorul de pe discul interfa]q. De
fiecare datq c`nd apqsa]i butonul sau
apqsa]i \n sus selectorul, banda se schimbq
la FM1, FM2, AM (MW) [iAM (LW).  \n
banda FM, se va afi[a indica]ia STEREO,
dacq postul de radio emite stereo (ve]i
vedea ST pe afi[ajul central).

Emisia stereo nu este posibilq \n AM. |n
banda AM se activeazq automat sistemul de
reducere a zgomotului.
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Selectarea postului 
Pute]i folosi oricare din cele cinci metode
existente pentru a selecta postul dorit:
acord, cqutare, scanare, butoanele precon-
figurate [i selectarea automatq. 

Pe banda FM, pute]i, de asemenea, sq
folosi]i dotqrile sistemului de date radio
(RDS). Pentru mai multe informa]ii despre
RDS, vezi pagina 276. 

ACORD – Folosi]i bara de acord (TUNE)
pentru a fixa radioul pe frecven]a doritq.
Apqsa]i partea � a barei pentru o frecven]q
mai mare sau partea � pentru o frecven]q
mai micq. 

]ine]i apqsatq partea � sau � a barei
TUNE pentru a schimba continuu frecven]a.
Elibera]i bara c`nd afi[ajul ajunge la
frecven]a doritq. 

Pentru acordul cu ajutorul discului interfa]q,
apqsa]i butonul AUDIO pentru a vedea
afi[ajul de control audio, apqsa]i selectorul
\n jos, apoi roti]i butonul pentru a selecta
modul de acord. Apqsa]i ENTER pe selec-
tor, apoi roti]i butonul la frecven]a doritq.
Pentru a ie[i din modul de acord, apqsa]i
ENTER pe selector. 
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CQUTARE – Func]ia de cqutare cautq \n
sus [i \n jos fa]q de frecven]a curentq pen-
tru a gqsi posturile cu semnal puternic.
Pentru activarea func]iei, apqsa]i [i apoi
elibera]i capqtul � sau � al barei de
cqutare (SKIP), apoi elibera]i-l. De aseme-
nea, pute]i activa func]ia de cqutare (pe
ecran este afi[at SEEK) apqs`nd selectorul
interfa]q spre st`nga sau spre dreapta. 

SCANARE – Func]ia de scanare trece \n
revistq toate posturile cu semnal puternic
din banda selectatq. Pentru activare, apqsa]i
[i apoi elibera]i partea SCAN a barei
SCAN/A.SEL, apoi elibera]i-o. Pe afi[aj va
apqrea indica]ia „SCAN”. Cu discul interfa]q,
apqsa]i selectorul \n jos, apoi spre dreapta
pentru a selecta modul de scanare. 

Sistemul va cquta un post cu semnal puter-
nic. |n momentul \n care a gqsit un astfel de
post, sistemul va opri scanarea [i va
rqm`ne pe postul respectiv timp de 10
secunde. 

Dacq nu face]i nimic, sistemul va cquta
urmqtorul post cu semnal puternic, pe care
va rqm`ne timp de 10 secunde. |n momen-
tul \n care a]i gqsit un post pe care dori]i sq
\l asculta]i, apqsa]i din nou partea SCAN a
barei SCAN/A.SEL sau apqsa]i selectorul
interfa]q \n dreapta din nou. 
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Preconfigurat - Fiecare buton preconfigurat
(simbol pe ecran) poate memora o frecven]q
\n AM (MW) [i AM (LW) [i douq frecven]e \n
FM. Frecven]a radio selectatq este indicatq
pe afi[ajul central. Pentru a vedea
frecven]ele preconfigurate, apqsa]i butonul
AUDIO.

1. Selecta]i banda de frecven]q doritq – AM
(MW), AM (LW)  sau FM. FM1 [i FM2 vq
permite sq memora]i douq frecven]e cu
fiecare buton/simbol preconfigurare.

2. Folosi]i func]iile de acord, cqutare,
scanare sau RDS pentru a fixa radioul pe
postul dorit.

3. Alege]i un buton preconfigurat  [i ]ine]i-l
apqsat p`nq c`nd auzi]i un semnal sonor. 

Pentru memorarea frecven]ei pe un simbol
preconfigurat, apqsa]i butonul AUDIO pentru
a vedea afi[ajul de comandq audio, apoi
roti]i discul interfa]q pentru a selecta sim-
bolul preconfigurat dorit. Simbolul preconfig-
urat respectiv se va  ilumina. ]ine]i apqsat
ENTER pe selectorul interfa]q mai mult de 2
secunde, pentru a activa setarea. 

4. Repeta]i pa[ii de la 1 la 3 pentru a mem-
ora un total de 6 posturi pe AM (MW), [i
AM (LW) [i 12 posturi \n FM. 

SELECTARE AUTOMATQ – Dacq vq
deplasa]i \ntr-o altq regiune [i nu mai pute]i
recep]iona posturile preconfigurate, pute]i
folosi func]ia de selectare automatq pentru a
gqsi posturile din zona \n care vq afla]i.
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Apqsa]i partea A. SEL  a barei
SCAN/A.SEL. Ve]i vedea indica]ia „A. SEL”
clipind pe afi[ajul central, iar sistemul va
intra \n modul de scanare timp de c`teva
secunde. Sistemul memoreazq frecven]ele a
6 posturi \n FM pe butoanele preconfigurate
(simbolurile de pe ecran). 

Pentru activarea func]iei de selectare
automatq cu ajutorul discului interfa]q,
apqsa]i butonul AUDIO pentru a vedea
afi[ajul audio, apqsa]i \n jos selectorul inter-
fa]q iar apoi roti]i-l pentru a selecta simbolul
A.SEL. Apqsa]i ENTER pe disc pentru a
activa setarea. Ve]i vedea indica]ia A. SEL
clipind pe afi[aj, iar sistemul intrq \n modul
de scanare timp de c`teva secunde. 

Ve]i vedea un „0” afi[at dupq ce apqsa]i un
buton preconfigurare, \n cazul \n care
selectarea automatq nu gqse[te un post
puternic pentru fiecare buton preconfigurare. 

Dacq nu vq plac posturile memorate de sis-
temul de selectare automatq, pute]i memora
alte frecven]e pe butoanele preconfigurate
prin metoda descrisq mai sus. 

Pentru a opri selectarea automatq, apqsa]i
partea A. SEL  a barei SCAN/A.SEL sau
apqsa]i ENTER pe discul interfa]q. Astfel,
sistemul revine la preconfigurarea ante-
rioarq.
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Sistemul de date radio (RDS) Sistemul de date radio (RDS)
Cu ajutorul sistemului audio, pute]i utiliza
multe func]ii comode oferite de sistemul de
date radio (RDS).

Pe banda FM selectatq, pute]i continua sq
asculta]i acela[i post, chiar dacq frecven]a
acestuia se schimbq atunci c`nd intra]i \n
diferite zone \n timpul deplasqrii. 

Func]ia RDS se activeazq automat \n
momentul pornirii sistemului. Dacq postul de
radio pe care \l asculta]i este un post RDS,
afi[area frecven]ei apare pe afi[ajul central,
iar denumirea postului pe afi[ajul audio de
pe ecranul de naviga]ie
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Apoi, sistemul va selecta automat frecven]a
cu semnalul cel mai puternic dintre cele pe
care e transmis acela[i program. Astfel, nu
ve]i mai fi nevoit sq cquta]i de fiecare datq
postul at`ta timp c`t sunte]i \n aceea[i zonq
de re]ea RDS. 

Pute]i activa [i dezactiva func]ia RDS [i
pute]i selecta programele RDS. Pentru a
folosi func]ia [i a selecta programul, apqsa]i
butonul AUDIO de pe tabloul de comandq,
pentru a vedea afi[ajul audio. Apqsa]i \n jos
selectorul de pe discul interfa]q, apoi roti]i
butonul pentru a selecta RDS.

Apqsa]i ENTER pe selector, pentru a activa
setarea RDS. Ve]i vedea pe afi[aj 6 setqri
RDS din care pute]i alege. Roti]i butonul de
pe discul interfa]q pentru a selecta oricare
dintre func]iile RDS, apoi apqsa]i ENTER
pe selectorul interfa]q, pentru a activa
setarea.
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Setqrile care pot fi selectate sunt descrise \n
paginile urmqtoare. Apqsa]i ENTER pentru
a selecta setarea doritq, apoi roti]i butonul
de pe discul interfa]q spre st`mga sau
dreapta pentru a activa [i dezactiva func]ia. 

TA ON/OFF – activarea sau dezactivarea
programului de trafic.

NEWS ON/OFF – activarea sau dezacti-
varea programului de [tiri.

AF ON/OFF – activarea sau dezactivarea
func]iei de frecven]q alternativq.

REG ON/OFF – activarea sau dezactivarea
programului regional.

PS ON/OFF – activarea sau dezactivarea
func]ia serviciului de program. 

A-TP ON/OFF – activarea sau dezactivarea
programului automat de trafic

Pentru a activa sistemul RDS, selecta]i AF
ON rotind butonul de pe discul interfa]q.
Pentru a dezactiva sistemul RDS, selecta]i
AF OFF. Apqsa]i ENTER pe discul interfa]q
pentru a memora setarea. 

TA (informa]ii despre trafic \n a[teptare) –
Aceastq func]ie va ]ine sistemul \n a[teptare
pentru anun]urile de trafic. Func]ia poate fi
activatq [i dezactivatq [i prin apqsarea
butonului TA de pe tabloul de control audio. 

NEWS (programul de [tiri) – Aceastq func]ie
fixeazq automat radioul pe postul care
transmite [tiri. 

AF (frecven]q alternativq) – Aceastq func]ie
selecteazq automat o frecven]q pe care este
transmis acela[i program \n zona re]elei
RDS. 

REG (program regional) – Aceastq func]ie
pqstreazq programul regional [i nu schimbq
frecven]a, chiar dacq semnalul devine prea
slab.
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PS (afi[are serviciu program) – Aceastq
func]ie afi[eazq numele postului de radio pe
care \l asculta]i. 

A- TP (program automat afi[are informa]ii
trafic) – Aceastq func]ie fixeazq automat
radioul pe postul care transmite date despre
trafic. 

Pentru a opri acest mod de setare, apqsa]i
butonul AUDIO. Dacq apqsa]i butonul CAN-
CEL, se revine la ecranul anterior. 

Atunci c`nd semnalul unui post cu RDS
devine prea slab pentru a putea fi urmqrit de
sistem, sistemul va re]ine ultima frecven]q
prinsq iar pe ecran se va afi[a frecven]a \n
loc de numele postului.

|n unele ]qri, nu pute]i beneficia de func]iile
oferite de RDS, \ntruc`t nu toate posturile
au RDS. 

Afi[area numelui postului 
Dacq postul de radio pe care \l asculta]i
este post RDS, \n locul frecven]ei se vor
afi[a numele postului sau informa]iile PTY.
Citi]i mai multe despre informa]iile PTY la
pagina 281.

Func]ia TA (informa]ii despre trafic) \n
a[teptare
Atunci c`nd apqsa]i [i elibera]i butonul TA,
pe afi[ajul central se afi[eazq indica]ia TA
iar sistemul intrq \n a[teptare pentru infor-
ma]iile despre trafic. 

Atunci c`nd este selectat programul
automat de informa]ii despre trafic (A-TP
ON), pe afi[ajul central se va afi[a indica]ia
TP. Aceasta indicq faptul cq se pot primi
relatqrile despre trafic de la postul de radio
care transmite informa]ii despre trafic. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Sistemul se activeazq regulat pentru a cquta
programul de informa]ii despre trafic. Ve]i
vedea indicatorul TP clipind. 

|n cazul \n care sistemul nu gqse[te niciun
post, mesajul „NOTHING” (nimic) va clipi
timp de aproximativ 5 secunde, apoi sis-
temul revine la ultimul post selectat.

Func]ia A-TP consultq [i alte posturi care
transmit informa]ii despre trafic, astfel \nc`t
rapoartele despre trafic pot fi primite [i
printr-un alt program din zona re]elei RDS. 

Pute]i primi informa]ii despre trafic [i \n timp
ce asculta]i un CD sau un alt dispozitiv
audio conectat la AUX (fi[a auxiliarq) sau la
cablul USB. Dacq este acordat pe un post
TP \nainte de a \ncepe redarea CD-ului sau
a unitq]ii audio, sistemul va rqm`ne \n
a[teptare pentru anun]urile de trafic dacq se
apasq butonul TA (indicatorul TA este
aprins) [i va trece de la redarea CD-ului sau
a unitq]ii audio la anun] \n momentul \n care
acesta \ncepe. Pe afi[ajul central se va
afi[a indica]ia TA-INFO. |n momentul \n
care informa]ia de trafic s-a terminat, sis-
temul revine la redarea CD-ului sau a
unitq]ii audio. 

Pute]i trece, de asemenea, la modul de
audio normal \n timp ce asculta]i informa]iile
despre trafic apqs`nd butonul TA. Acest
lucru nu anuleazq func]ia de a[teptare a
informa]iilor despre trafic. 

Pentru a regla volumul anun]urilor de trafic,
ac]iona]i butonul de pornire / volum \n timp
ce mesajul este transmis. Volumul
selec]ionat va fi memorat [i va fi folosit la
urmqtoarea transmisie de informa]ii de traf-
ic. Nu pute]i fixa volumul sub nivelul minim.
De asemenea, se poate regla volumul
func]iilor PTY NEWS sau PTY ALARM (a se
vedea la pagina 285).

Dacq bateria autovehiculului se descarcq
sau este decuplatq, volumul anun]urilor de
trafic va reveni la cel setat la ie[irea din fab-
ricq (nivelul 9). 
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Pentru a dezactiva func]ia TA, apqsa]i din
nou butonul TA. Indica]ia TA va dispqrea de
pe afi[aj. De asemenea, pute]i activa sau
dezactiva func]ia TA pe afi[ajul de control
audio de pe ecranul de naviga]ie (vezi pagi-
na 278). 

Prin apqsarea butonului TA nu se dezac-
tiveazq func]ia TA \n timp ce asculta]i infor-
ma]iile despre trafic, ci doar se trece la
modul audio selectat. 

Dacq folosi]i cqutarea sau selectarea
automatq cu func]ia TA activatq, sistemul va
cquta numai posturile TP. 

Func]ia de afi[are a tipului de program
(PTY)
Aceastq func]ie vq indicq tipul de program al
postului RDS selectat. De exemplu, dacq
postul transmite teatru, pe ecran se va afi[a
DRAMA (teatru). Dacq este un post cu pro-
grame [tiin]ifice, se va afi[a SCIENCE
([tiin]q). Principalele tipuri de programe sunt
prezentate la pagina 283.

Apqsa]i butonul AUDIO de pe tabloul de
control, pentru a vedea afi[ajul de comandq
audio pe ecranul de naviga]ie, apoi apqsa]i
\n jos selectorul pe discul interfa]q, pentru a
selecta afi[area meniului audio. Roti]i
butonul de pe discul interfa]q pentru a selec-
ta PTY [i apoi apqsa]i ENTER pe discul
interfa]q.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Ve]i vedea setarea PTY: Grupul [i Lista.
Pute]i selecta programul PTY dorit fie din
grup, fie din listq. Selecta]i setarea, rotind
butonul de pe discul interfa]q .

Selecta]i modul listq sau grup, apoi apqsa]i
ENTER pe discul interfa]q, pentru a activa
setarea. Ve]i vedea elementele care pot fi
selectate pe afi[aj. Apqsa]i selectorul \n jos,
pentru a reveni la afi[ajul urmqtor [i \n sus,
pentru a reveni la afi[ajul anterior. Roti]i
butonul de pe discul interfa]q pentru a selec-
ta programul PTY dorit. Apqsa]i ENTER pe
selectorul interfa]q, pentru a activa setarea.
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Principalele tipuri de programe (PTY) sunt
indicate mai jos

Programe pentru copii (Children’s Progs):
Programe pentru copii. 
Muzicq country (Country Music): Muzicq
country.
Culturq (Culture): Programe care se ocupq
de toate aspectele vie]ii culturale na]ionale
sau regionale.
Actualitq]i (Current Affairs): Programe tem-
atice care trateazq pe larg subiectele [tirilor. 
Documentar (Documentary): Documentare. 
Teatru (Drama): Teatru [i seriale radiofon-
ice.
Muzicq u[oarq (Easy Listening): Muzicq
u[oarq.
Educa]ie (Education): Programe educative.
Financiar (Finance): Programe economice. 
Muzicq folk (Folk Music): Muzicq folk. 
Informa]ii (Information): Informa]ii [i reco-
mandqri cu caracter general.
Jazz (Jazz Music): Jazz.
Recreere/Hobby (Leisure/Hobby): Programe
despre hobby-uri [i activitq]i recreative. 
Muzicq clasicq u[oarq (Light Classics
Music): Bucq]i clasice u[oare; muzicq cla-
sicq pentru ascultqtori nespeciali[ti.
Muzicq popularq (National Music): Muzicq
popularq.
[tiri (News): Scurte relatqri de fapte, eveni-

mente, puncte de vedere exprimate public,
reportaje etc. 
Muzicq veche (Oldies Music): Programe
care difuzeazq muzicq veche. Programe tip
„Golden Age”
Altq muzicq (Other Music): Alte tipuri de
muzicq, cum ar fi R & B, Reggae.
Telefoane \n direct (Phone In): programe
const`nd din mesajele ascultqtorilor.
Muzicq pop (Pop Music): Muzicq comercialq
cu audien]q popularq. 
Religie (Religion): Programe pe teme reli-
gioase.
Muzicq rock (Rock Music): Muzicq modernq
contemporanq. 
[tiin]q (Science): Programe despre naturq,
[tiin]q [i tehnologie. 
Muzicq clasicq grea (Serious Classics):
Muzicq clasicq tradi]ionalq.
Societate (Social Affairs): Programe pe
teme sociale. 
Sport: Programe care trateazq toate
aspectele vie]ii sportive. 
Turism (Tavel & Touring): Programe turistice
Varietq]i (Varied Speech): Programe de
divertisment.
Meteo (Weather/Metr): Informa]ii despre
vreme.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Grup PTY

INFORMA}II (INFO): Informa]ii [i reco-
mandqri cu caracter general.
MUZICQ POP (POP MUSIC): Muzicq com-
ercialq cu audien]q popularq. 
MUZICQ CLASICQ (CLASSICS): Muzicq
clasicq tradi]ionalq.
ALTQ MUZICQ (OTHER MUSIC): Alte tipuri
de muzicq, cum ar fi R & B, reggae.
CULTURQ (CULTURE): Programe care se
ocupq de toate aspectele vie]ii culturale
na]ionale sau regionale.
VARIETQ]I (VARIED): Programe de divertis-
ment.

Dupq ce a]i ales tipul de post dorit, sistemul
va cquta un post cu acela[i cod PTY ca [i
tipul de post selectat. 

Dupq ce a apqrut pe ecran indica]ia PTY
doritq, apqsa]i ENTER. Sistemul va intra \n
modul de cqutare PTY [i va cquta un post
cu codul PTY ales. Dacq nu existq nici un
post de tipul selectat, pe ecran se va afi[a
indica]ia NO PTY timp de aproximativ 5
secunde iar modul de cqutare PTY va fi
anulat. 

Dacq postul de radio RDS selectat nu trans-
mite date PTY, se afi[eazq indica]ia NO
PTY. Dacq postul selectat nu e un post cu
RDS, pe ecran se afi[eazq indica]ia NO
RDS timp de aproximativ 5 secunde. 

E posibil ca unele posturi sq difuzeze pro-
grame cu un con]inut diferit de cel indicat de
codul lor PTY. 
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Func]ia de \ntrerupere pentru PTY / [tiri
Pentru a activa aceastq func]ie, apqsa]i
butonul AUDIO de pe tabloul de comandq,
pentru a vedea afi[ajul audio pe ecranul de
navigare, apoi apqsa]i \n jos selectorul pe
discul interfa]q, pentru a selecta afi[area
meniului audio. Roti]i butonul de pe discul
interfa]q pentru a selecta PTY [i apoi
apqsa]i ENTER pe selectorul interfa]q.

Selecta]i NEWS ([tiri) rotind butonul de pe
discul interfa]q, apoi apqsa]i ENTER, pentru
a activa setarea. Roti]i butonul pentru a
selecta ON (pornit), apoi apqsa]i ENTER
pentru a activa selectarea. Ve]i vedea
NEWS ([tiri) pe afi[ajul de comandq audio
[i pe afi[ajul central. 

Sistemul va re]ine codul PTY al ultimului
post / ultimei re]ele din FM prinse \n timp ce
asculta]i un CD sau o unitate audio conec-
tatq la fi[a auxiliarq (AUX) sau cablul USB.
C`nd aceastq func]ie este activatq, redarea
discului se \ntrerupe iar sistemul trece de la
redarea discului la [tirile FM atunci c`nd
postul din FM transmite [tiri. 

Pute]i schimba volumul programului de [tir-
ilor \ntrerupte. Pentru modul de reglare a
volumului, consulta]i pagina 280. 

C`nd se schimbq programul sau frecven]a
nu poate fi recep]ionatq timp de 10 secunde
din cauza semnalului slab, sistemul va relua
automat redarea discului. 

Sistemul audio mai are \ncq o func]ie de
\ntrerupere (inclusiv func]ia TA). Func]ia de
\ntrerupere care a fost activatq prima are
prioritate fa]q de celelalte iar indica]ia referi-
toare la cealaltq func]ie de \ntrerupere dis-
pare. Pentru a activa cealaltq func]ie de
\ntrerupere, dezactiva]i func]ia de \ntreru-
pere curentq.

Alarma PTY 
Codul PTY „ALARM” (alarmq) este utilizat
pentru anun]urile urgente, cum ar fi cele
referitoare la dezastre naturale. C`nd este
recep]ionat acest cod, pe ecran apare indi-
ca]ia „ALARM” (alarmq) [i se modificq volu-
mul. C`nd alarma este anulatq, sistemul
revine la modul de func]ionare normal. 
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Reglarea sunetului Pute]i regla sunetul pe ecranul de navigare.
Pentru a regla sunetul, apqsa]i butonul
AUDIO de pe tabloul de comandq, apoi
apqsa]i \n jos selectorul. Roti]i discul inter-
fa]q pentru a selecta (modul de sunet),
apoi apqsa]i ENTER pentru a activa grila de
sunet. 

BASS – Reglarea frecven]elor audio joase.

TREBLE – Reglarea frecven]elor audio
\nalte.

FADER – Reglarea volumului sunetului \ntre
fa]q [i spate. 

BALANCE – Reglarea volumului sunetului
\ntre pqr]ile laterale.

Dacq este prevqzut
CENTER – Reglarea volumului difuzorului
din centru.
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Dacq este prevqzut
SUBWOOFER – Reglarea volumului sune-
tului pe subwoofer.

Pentru a regla fiecare setare, roti]i butonul
de pe discul interfa]q pentru a selecta
setarea pe care dori]i sq o regla]i, apoi
apqsa]i ENTER pe discul interfa]q. Setarea
curentq este indicatq pe afi[aj. 

|n setqrile balance [i fader, partea dreaptq a
afi[ajului vq aratq setarea curentq a volumu-
lui sunetului la fiecare difuzor. La setqrile
bass [i treble, afi[ajul vq indicq setarea cu
bare verticale. 

Roti]i butonul de pe discul interfa]q la dreap-
ta sau la st`nga, pentru a regla nivelul
sunetului, apoi apqsa]i ENTER, pentru a
activa selec]ia. 

SVC – Reglarea nivelului volumului \n
func]ie de viteza autovehiculului.

Sistemul de compensare a volumului \n
func]ie de vitezq (SVC)
Acest sistem audio are un sistem de com-
pensare a volumului \n func]ie de vitezq
(SVC). Existq patru niveluri de compensare:
LOW, MID (mediu), HIGH [i OFF. Sistemul
monitorizeazq viteza autovehiculului [i mod-
ificq nicelul volumului pe mqsurq ce viteza
cre[te. Cu c`t merge]i mai repede, cu at`t
volumul cre[te. |n momentul \n care \nceti-
ni]i, volumul se reduce [i el. 

Pentru a selecta una din cele patru setqri,
roti]i butonul de pe discul interfa]q pentru a
selecta SVC, apoi apqsa]i ENTER pe discul
interfa]q. Setarea curentq este indicatq pe
afi[aj. Roti]i butonul spre dreapta sau spre
st`nga pentru a selecta setarea, apoi
apqsa]i ENTER pentru a o activa. 

Pentru a reveni la redarea normalq, apqsa]i
butonul AUDIO. Dacq apqsa]i butonul CAN-
CEL, se revine la afi[ajul anterior, \n timp ce
dacq apqsa]i butonul MAP (hartq) se
anuleazq modul de afi[are audio [i se
revine la ecranul de naviga]ie. 
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Butonul de sunet

Pute]i, de asemenea, sq regla]i sunetul cu
butonul (de sunet) de pe tabloul de
comandq audio. De fiecare datq c`nd
apqsa]i butonul , afi[ajul central aratq
un mod de setare a sunetului: bass, treble,
fader, balance, centre*, SUB (subwoofer)* [i
SVC (compensarea volumului \n func]ie de
vitezq)

*Dacq este prevqzut. 

Fiecare mod este indicat \n afi[ajul central
pe mqsurq ce se schimbq. Roti]i butonul de
pornire/ volum pentru a regla setarea dupq
preferin]ele dumneavoastrq. C`nd nivelul
ajunge \n centru, pe afi[aj apare litera C. De
fiecare datq c`nd nivelul maxim, minim sau
de mijloc, ve]i auzi un semnal sonor. 

Sistemul va reveni la afi[ajul audio \n aprox-
imativ 10 secunde dupq ce termina]i de
reglat un mod. 

Iluminarea sistemului audio
Pute]i folosi butoanele de reglare a luminoz-
itq]ii tabloului de bord pentru a regla ilu-
minarea tabloului de comandq audio [i
afi[ajul central (a se vedea la pagina 152).
Sistemul audio se ilumineazq \n momentul
\n care luminile de pozi]ie sunt aprinse,
chiar dacq radioul este oprit. 
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Redarea discurilor
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Redarea discurilor
Pentru a \ncqrca sau reda discurile, contac-
tul de pornire trebuie sq fie \n pozi]ia
ACCESSORY (I) sau ON (II). 

Schimbqtorul de CD-uri func]ioneazq cu
comenzile radioului. Pentru a selecta schim-
bqtorul de CD-uri, apqsa]i butonul CD. Pe
ecran se va afi[a indica]ia „CD”. Se
afi[eazq, de asemenea, numqrul discului [i
al piesei redate [i durata scursq din aceas-
ta, pe afi[ajul central. Pute]i selecta, de
asemenea,  afi[ajul de comandq audio de
pe ecranul de naviga]ie, cu butonul AUDIO.
Sistemul va reda continuu discul p`nq c`nd
efectua]i o schimbare a modului de
func]ionare. 

Apqsa]i butonul AUDIO de pe tabloul de
comandq pentru a vedea afi[ajul de
comandq audio de pe ecranul de naviga]ie.
Pute]i derula afi[ajul [i activa setqrile cu dis-
cul interfa]q. Ve]i vedea indicatorul �, �, �
sau � pe afi[aj. Acesta indicq direc]ia de
mutare a selectorului de pe discul interfa]q.
Pentru informa]ii privind folosirea discului
interfa]q, vezi pagina 269. 

OBSERVA}IE

Nu folosi]i discuri cu etichete adezive.
Eticheta se poate dezlipi, bloc`nd discul \n
aparat. 

Acest sistem audio poate citi [i CD-R [i CD-
RW comprimate \n format standard MP3
sau WMA. Atunci c`nd se redq un disc cu
MP3, pe afi[aj apare indica]ia "MP3”. |n
cazul formatului WMA, pe afi[aj se afi[eazq
indica]ia „WMA”. Numqrul discului, direc-
torului [i al piesei redatq sunt indicate.
Pute]i selecta p`nq la 255 de directoare sau
piese. 

Discurile comprimate \n format AAC nu pot
fi redate \n acest sistem audio. 

Aparatul nu cite[te CD-uri video [i DVD-uri. 

Unele discuri mixe D-DA [i CD-ROM nu pot
fi redate

Fi[ierele MP3 compatibile au urmqtoarele
specifica]ii:
- Frecven]a de sampling: 32/44,1/48 kHz

(MPEG1) 
16/22,05/16 kHz (MPEG2)
- Rata de compresie:

32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192
/224/256/320 kbps (MPEG1)
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/128/160
kbps (MPEG2)  
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- Compatibilitate cu rata de compresie vari-
abilq [i sesiuni multiple

- Numqr maxim de straturi (inclusiv ROOT):
8

Fi[ierele WMA compatibile au urmqtoarele
specifica]ii:
- Frecven]a de sampling: 22,05/32/44,1/48

kHz 
- Rata de compresie:
32/40/48/64/80/96/128/160/192 kbps 
- Compatibilitate cu rata de compresie vari-

abilq [i sesiuni multiple
- Numqr maxim de straturi (inclusiv ROOT):

8

OBSERVA}IE:
Dacq un fi[ier de pe un disc cu MP3 sau
WMA este protejat prin sistemul de adminis-
trare a drepturilor digitale (DRM), pe ecranul
sistemului audio se afi[eazq indica]ia
UNSUPPORTED [i se trece la fi[ierul urmq-
tor. 

|ncqrcarea discului 
Schimbqtorul de CD-uri \ncorporat \n bord
cu care este dotat autovehiculul dumneav-
oastrq poate \ncqrca p`nq la 6 discuri. 
Pentru a \ncqrca mai multe discuri cu o sin-
gurq opera]ie:

1. Cu contactul \n pozi]ia ACCESSORY (I)
sau ON (II), ]ine]i apqsat butonul LOAD
(\ncqrcare) p`nq c`nd auzi]i un semnal
sonor [i vede]i afi[at „LOAD” \n afi[ajul
central, apoi elibera]i butonul. 

2. Introduce]i discul aproximativ p`nq la
jumqtate \n fantq. Aparatul va trage discul
\nquntru complet. Pe afi[ajul central apare
DISC READ (disc citit). C`nd introduce]i
primul CD, schimbqtorul va \ncepe sq \l
redea.

3. C`nd apare din nou „LOAD” pe afi[ajul
central, introduce]i urmqtorul disc \n fantq.
Nu \ncerca]i sq introduce]i un disc p`nq
nu apare indica]ia LOAD. |n caz contrar
pute]i avaria unitatea audio. 

4. Repeta]i p`nq c`nd toate cele 6 pozi]ii
sunt \ncqrcate. Dacq nu \ncqrca]i discuri
\n toate cele 6 pozi]ii, sistemul va \ncepe
redarea ultimului disc \ncqrcat. 

Dacq nu \ncqrca]i discuri \n toate cele 6
pozi]ii, sistemul va a[tepta 105 secunde,
dupq care va opri opera]iunea de \ncqrcare
[i va \ncepe redarea ultimului disc \ncqrcat. 

Pentru a \ncqrca un singur disc:
1.Apqsa]i scurt butonul LOAD. 
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2. Pe ecran apare „NO DISC” (nu existq
disc introdus) pentru o pozi]ie goalq din
schimbqtor. C`nd se aprinde indicatorul
verde de \ncqrcare [i vede]i „LOAD”
(\ncqrcare) pe afi[ajul superior, introduce]i
discul \n fantq. Introduce]i discul aproxi-
mativ p`nq la jumqtate \n fantq. Aparatul
va trage discul \nquntru complet.

Nu \ncerca]i sq introduce]i un disc p`nq nu
apare indica]ia LOAD. |n caz contrar pute]i
avaria unitatea audio. 

Pute]i selecta pozi]ia de \ncqrcare a discu-
lui. Roti]i butonul interfa]q sau apqsa]i un
buton preconfigurat pentru a selecta pozi]ia,
apoi apqsa]i ENTER pe selector. Secven]a
de \ncqrcare va \ncepe automat. Dacq nu
selecta]i o pozi]ie, sistemul \ncarcq discul \n
prima pozi]ie goalq \n ordine numericq. 

Dacq apqsa]i butonul LOAD \n timp ce este
redat un disc, sistemul \ntrerupe redarea
discului \n curs [i \ncepe opera]iunea de
\ncqrcare, dupq care va \ncepe redarea dis-
cului nou introdus.

Selecta]i schimbqtorul apqs`nd butonul cd.
Sistemul va \ncepe redarea ultimului disc
selectat din schimbqtor. Ve]i vedea ilumi-
natq pozi]ia discului curent. 

Pentru a selecta un alt disc, apqsa]i numqrul
corespunzqtor de pe butoanele preconfigu-
rate, sau roti]i BUTONUL interfa]q la discul
iluminat dorit, apoi apqsa]i ENTER pe selec-
torul interfa]q. 
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CD-playerul poate reda formate CD-TEXT,
MP3 [i WMA. 

C`nd reda]i un CD TEXT, pe ecran se
afi[eazq numele piesei, al artistului [i al
albumului. La redarea unui disc \n format
MP3 sau WMA, se afi[eazq numele piesei
[i al directorului pe ecran. |n cazul \n care
discul nu are aceste informa]ii, acestea nu
vor fi afi[ate. 

Schimbarea sau selectarea piesei / fi[ierului 
Pute]i folosi bara de cqutare (SKIP) \n tim-
pul redqrii unui disc pentru a selecta [i
schimba piesele (fi[ierele, \n cazul discurilor
cu MP3/WMA). 

|n modul de citire MP3 sau WMA, folosi]i
bara FOLDER (director) pentru a selecta
directoarele de pe disc [i oricare parte a
barei SKIP pentru a schimba fi[ierele. 

CQUTARE (SEEK/SKIP) – De fiecare datq
c`nd apqsa]i [i elibera]i capqtul � al barei
de cqutare (SKIP), aparatul trece la
\nceputul piesei urmqtoare (al fi[ierului MP3
sau WMA urmqtor). Apqs`nd capqtul � al
barei, reveni]i la \nceputul piesei curente.
Apqsa]i \ncq o datq pentru a ajunge la
\nceputul piesei anterioare. 

Pentru a derula rapid o piesq sau un fi[ier,
]ine]i apqsat capqtul � sau � al barei
SKIP.

Pute]i, de asemenea, selecta o piesq / un
fi[ier de pe afi[ajul audio. Apqsa]i butonul
AUDIO pentru a vedea afi[ajul audio, apoi
apqsa]i selectorul de pe discul interfa]q spre
dreapta pentru a trece la \nceputul piesei
/fi[ierului urmqtor. Apqsa]i selectorul spre
st`nga, pentru a reveni la \nceputul piesei /
fi[ierului curent. Apqsa]i-l din nou pentru a
reveni al \nceputul piesei sau fi[ierului ante-
rior. 
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Folosirea unei liste de piese

Pute]i, de asemenea, sq selecta]i o piesq de
pe afi[ajul de comandq audio. Apqsa]i
butonul AUDIO, apoi apqsa]i ENTER pe dis-
cul interfa]q pentru a se afi[a lista de piese.
Piesa curentq este iluminatq. Pentru a
selecta o piesq, roti]i butonul interfa]q, apoi
apqsa]i ENTER pentru  a activa selec]ia. 

|n lista de piese nu se afi[eazq numele pie-
sei, \n cazul \n care discul nu are date text,
\n acest caz se afi[eazq doar numqrul pie-
sei. 

Pentru a ie[i din afi[ajul listei de piese,
apqsa]i butonul AUDIO sau apqsa]i selec-
torul interfa]q spre st`nga. 

|n modul MP3 sau WMA
SELECTAREA DIRECTOARELOR – Pentru
a selecta un alt director, apqsa]i oricare
parte a barei FOLDER. Apqsa]i partea + a
barei pentru a trece la urmqtorul director [i
partea  -  a barei pentru a ajunge la
\nceputul directorului anterior. Folosind discul interfa]q pute]i vedea lista

tuturor fi[ierelor [i directoarelor de pe un
disc.  \n timp ce se redq un disc MP3 sau
WMA, apqsa]i butonul AUDIO. Informa]iile
despre directorul sau fi[ierul curent sunt
afi[ate pe ecran. 
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Apqsa]i ENTER pentru a vedea lista de
directoare. Roti]i butonul de pe discul inter-
fa]q pentru a se ilumina directorul pe care
dori]i sq \l vede]i [i apqsa]i ENTER. 

Pute]i vedea lista tuturor fi[ierelor din
folderul selectat. Roti]i butonul de pe discul
interfa]q, apoi apqsa]i ENTER pentru a se
activa selec]ia.

Dacq directorul principal are c`teva direc-
toare suplimentare \n stratul de jos, pute]i,
de asemenea, sq vede]i fiecare director
inferior listat pe ecran. 

Pentru a selecta modul de repetare, aleato-
riu sau de scanare:

Pute]i selecta orice tip de moduri de
repetare, aleatoriu sau de scanare folosind
discul interfa]q. 
Apqsa]i butonul AUDIO pentru a apqrea
afi[ajul de control audio pe ecran, apoi
derula]i \n jos apqs`nd \n jos selectorul pen-
tru a selecta meniul audio. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

295

Sistemul audio (la autovehiculele cu sistem de naviga]ie)

PIESA CURENTQ

AFI{AJ CENTRAL

Apqsa]i selectorul \n jos

accord 2008 pag 209-319:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:19 Page 295



Roti]i butonul interfa]q pentru a selecta
modul dorit, apoiu apqsa]i ENTER pentru a
activa selec]ia. 

Pentru a anula modul de repetare, aleatoriu
sau de scanare selectat, face]i sq se ilu-
mineze modul selectat, apoi apqsa]i ENTER
pe selectorul interfa]q. 

Repetarea piesei
Pentru a reda continuu o piesq / un fi[ier,
selecta]i TRACK REPEAT, apoi apqsa]i
ENTER pe selectorul de pe discul interfa]q.
pe ecran va apqrea TRACK REPEAT. 
Pentru a dezactiva aceastq func]ie, selecta]i
TRACK REPEAT (dacq nu este deja selec-
tat), apoi apqsa]i din nou ENTER pe selec-
torul interfa]q.

|n modul MP3 sau WMA
Repetarea directorului 
Aceastq func]ie, atunci c`nd este activatq,
repetq redarea tuturor fi[ierelor din direc-
torul selectat. Pentru a activa acest mod,
selecta]i FOLDER REPEAT (repetarea
folderului) cu butonul interfa]q, apoi apqsa]i
ENTER pe selector. Pe ecran ve]i vedea
FOLDER REPEAT. Pentru a dezactiva
aceastq func]ie, selecta]i FOLDER REPEAT
(dacq nu este selectat deja) apoi apqsa]i din
nou ENTER pe selectorul interfa]q. 

Repetarea discului 
Pentru a repeta continuu redarea discului
curent, selecta]i DISC REPEAT (repetarea
discului) [i apqsa]i ENTER pe selectorul
interfa]q. Pe ecran ve]i vedea DISC
REPEAT. Pentru a dezactiva aceastq
func]ie, selecta]i DISC REPEAT (dacq nu
este selectat deja) apoi apqsa]i din nou
ENTER pe selectorul interfa]q. 
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Redarea aleatorie 
Pentru a reda piesele de pe un disc \ntr-o
ordine aleatorie, selecta]i TRACK RANDOM
(redarea aleatorie a pieselor) [i apqsa]i
ENTER pe selectorul interfa]q. Pe afi[aj,
ve]i vedea TRACK RANDOM. Pentru a
dezactiva aceastq func]ie, selecta]i TRACK
RANDOM dupq cum s-a arqtat mai sus,
apoi apqsa]i din nou ENTER

|n modul MP3 sau WMA
Redarea aleatorie a directoarelor 
Dacq este selectatq aceastq func]ie, se
redau \n ordine aleatorie toate fi[ierele din
directorul selectat. Pentru a activa redarea
aleatorie a folderului, selecta]i FOLDER
RANDOM (redarea aleatorie a directorului)
cu butonul interfa]q [i apqsa]i ENTER pe
selectorul interfa]q. Pe afi[aj, ve]i vedea
FOLDER RANDOM. Pentru a dezactiva
aceastq func]ie, selecta]i FOLDER RAN-
DOM (dacq nu este deja selectat), apoi
apqsa]i din nou ENTER

|n modul MP3 sau WMA
Scanarea directoarelor 
Dacq este selectatq aceastq func]ie, sis-
temul redq c`te un fragment de 10 secunde
din primul fi[ier al fiecqrui folder. Pentru a
scana un director, apqsa]i partea SCAN a
barei SCAN/A.SEL repetat. Pe afi[ajul cen-
tral apar mesajul SCAN [i numqrul direc-
torului clipind. 

Pentru a asculta [i restul directorului, ]ine]i
apqsat partea SCAN a barei p`nq c`nd
auzi]i un bip. Dacq nu auzi]i bipul, sistemul
trece la urmqtorul director, redq 10 secunde
din acesta [i continuq \n acela[i fel cu restul
directorului. C`nd sistemul redq fragmente
din primul fi[ier al tuturor directoarelor,
scanarea directoarelor este anulatq iar
ultimul fi[ier este redat \n \ntregime. 
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Scanarea pieselor
Dacq apqsa]i partea SCAN a barei
SCAN/A.SEL sau dacq derula]i \n jos [i
apqsa]i selectorul interfa]q spre st`nga,
urmqtoarea piesq este redatq timp de
aproximativ 10 secunde. Pe ecran se va
afi[a indica]ia  TRACK SCAN. De aseme-
nea, ve]i vedea mesajul SCAN pe afi[ajul
central iar numqrul piesei clipe[te. Pentru a
asculta [i restul piesei, ]ine]i apqsatq partea
SCAN a barei p`nq c`nd auzi]i un bip sau
apqsa]i din nou selectorul interfa]q spre
st`nga \n decurs de 10 secunde. 

Dacq nu, sistemul trece la urmqtoarea
piesq, o redq aproximativ 10 secunde [i
continuq \n acest fel [i cu restul pieselor. 

Scanarea discului
Dacq apqsa]i partea SCAN a barei
SCAN/A.SEL repetat p`nq c`nd apare
mesajul SCAN pe afi[ajul central iar
numqrul discului \ncepe sq clipeascq, sau
dacq apqsa]i selectorul interfa]q spre dreap-
ta,  prima piesq a discului curent este redatq
timp de aproximativ 10 secunde.  Pe
ecranse va afi[a indica]ia  DISC SCAN.
Pentru a asculta [i restul disculuii, ]ine]i
apqsatq partea SCAN a barei p`nq c`nd
auzi]i un bip sau apqsa]i din nou selectorul
interfa]q spre dreapta \n decurs de 10
secunde. 

Dacq nu, sistemul trece la urmqtorul disc,
redq aproximativ 10 secunde din prima
piesq de pe acesta [i continuq \n acest fel [i
cu restul discurilor. C`nd sistemul ajunge la
ultimul disc, modul DISC SCAN este anulat
iar discul este redat \n \ntregime. 
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Oprirea redqrii unui disc
Apqsa]i butonul de ejectare (�) pentru a
scoate discul. Dacq ejecta]i discul dar nu \l
scoate]i din fantq, sistemul va re\ncqrca dis-
cul  dupq 10 secunde [i \l va pune \n pauzq.
Pentru a \ncepe redarea unui disc, apqsa]i
butonul CD. 

Pute]i scoate discurile [i c`nd contactul de
pornire e \n pozi]ia oprit:

Pentru a asculta radioul \n timpul redqrii
unui disc, apqsa]i butonul AM sau FM.
Apqsa]i din nou butonul CD pentru a reveni
la redarea discului. 

Pentru redarea unei unitq]i audio conectate
la fi[a auxiliarq sau la cablul USB \n timpul
redqrii unui disc, apqsa]i butonul AUX.
Apqsa]i din nou butonul CD pentru a reveni
la schimbqtorul de discuri.

|n cazul \n care dezactiva]i sistemul \n timp
ce discul este redat, fie cu butonul de
pornire / volum, fie cu oprirea contactului de
pornire, discul va rqm`ne \n aparat. C`nd
porni]i din nou sistemul, discul va fi din nou
redat, de unde a rqmas. 

Scoaterea discului din schimbqtor
Pentru a scoate discul care este redat \n
momentul respectiv, apqsa]i butonul de
ejectare. Pe afi[ajul central apare mesajul
EJECT. C`nd scoate]i discul din fantq, sis-
temul intrq automat \n modul anterior AM,
FM1, FM2, sau AUX (\n cazul \n care uni-
tatea audio corespunzqtoare este conec-
tatq). De asemenea, sistemul \ncepe
secven]a de \ncqrcare, astfel \nc`t sq pute]i
\ncqrca un alt disc. Dacq nu \ncqrca]i un alt
disc, secven]a de \ncqrcare este anulatq iar
sistemul continuq sq fie redat \n modul ante-
rior. 

|n cazul \n care nu scoate]i discul din fantq,
sistemul va re\ncqrca discul dupq 10
secunde. Pentru a \ncepe redarea unui disc,
apqsa]i butonul CD. 
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Pentru a scoate un alt disc din schimbqtor,
selecta]i mai \nt`i discul cu apqs`nd
numqrul corespunzqtor de pe butonul pre-
configurat sau rotind butonul interfa]q [i
apqs`nd ENTER pe selectorul interfa]q.
C`nd \ncepe redarea discului respectiv,
apqsa]i butonul de ejectare. 

Dacq apqsa]i butonul de ejectare \n timp ce
asculta]i radioul sau cu sistemul audio oprit,
discul selectat ultima oarq este ejectat.
Dupq ejectarea discului, dacq apqsa]i \ncq o
datq butonul de ejectare, va fi ejectat discul
urmqtor, \n ordine numericq. Repeta]i
opera]iunea de [ase ori, pentru a scoate
toate discurile din schimbqtor. 

Pute]i scoate discurile [i c`nd contactul de
pornire e \n pozi]ia oprit:
Pentru a ejecta un singur disc, apqsa]i scurt
butonul de ejectare.
Pentru a ejecta toate discurile, ]ine]i apqsat
butonul de ejectare p`nq c`nd auzi]i un bip.

Protejarea discurilor
Pentru informa]ii referitoare la modul de
manipulare [i de protejare a CD-urilor, vezi
pagina 320. 
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Mesajele de eroare ale schimbqtorului de
CD-uri
Tabelul din partea dreaptq explicq mesajele
de eroare care pot apqrea pe ecran \n tim-
pul redqrii discurilor. 

Dacq \n timpul redqrii unui disc pe afi[ajul
central apare un mesaj de eroare, apqsa]i
butonul de ejectare. Dupq ce a]i scos discul,
verifica]i dacq acesta este deteriorat sau
deformat. Dacq nu existq semne de deterio-
rare, introduce]i din nou discul. Pentru mai
multe informa]ii, vezi pagina 321.

Sistemul audio va \ncerca sq redea discul.
Dacq problema persistq, mesajul de eroare
va apqrea din nou. Apqsa]i butonul EJECT
[i scoate]i discul. Introduce]i un alt disc.
Dacq acesta poate fi redat, \nseamnq cq
discul anterior are o problemq. Dacq
mesajul de eroare reapare [i nu \l pute]i
elimina, duce]i autovehiculul la o reprezen-
tan]q. 

301

Sistemul audio (la autovehiculele cu sistem de naviga]ie)

Mesajul de eroare Cauza Solu]ia

HEAT ERROR Temperatura \naltq Dispare c`nd temperatura revine la normal

UNSUPPORTED
Formatul piesei /
fi[ierului nu este
recunoscut

Se va sqri peste piesa curentq [i se va reda
automat urmqtoarea piesq / urmqtorul fi[ier cu
format recunoscut

PLEASE CHECK
OWNER’S 
MANUAL 

PUSH EJECT
BAD DISC

Eroare mecanicq
Apqsa]i butonul de ejectare [i scoate]i discul
(discurile). Verifica]i dacq existq vreo deterio-
rare, semne de deformare, zg`rieturi [i/ sau
mizerie (vezi pagina 321). Introduce]i din nou
discul. |n cazul \n care codul nu dispare sau
discul nu poate fi scos, consulta]i
reprezentan]a. Nu \ncerca]i sq for]a]i discul din
player.

MECHA ERROR

CHANGER ERROR

CHEK DISC LOAD

PLEASE CHECK
OWNER’S 
MANUAL 

BAD DISC

Eroare 
servomecanism

CHECK DISC Eroare de disc
Verifica]i dacq existq vreo deteriorare, semne
de deformare, zg`rieturi [i/ sau mizerie la disc
(vezi pagina 321).
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Redarea unui dispozitiv flash memory USB
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BUTON PORNIRE / VOLUM
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(SLECTARE AUTOMATQ)
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Redarea unui dispozitiv flash memory USB
Sistemul audio poate reda fi[ierele audio de
pe un dispozitiv flash memory USB cu ace-
lea[i comenzi folosite pentru schimbqtorul
de CD-uri \ncorporat \n bord. Pentru redarea
unui dispozitiv flash memory USB, apqsa]i
butonul AUX. Contactul de pornire trebuie
sq fie \n pozi]ia ACCESSORY (I) sau ON
(II). 

Sistemul audio cite[te [i redq fi[ierele audio
de pe un dispozitiv flash memory USB \n
format MP3, WMA sau AAC*. |n func]ie de
format, afi[ajul indicq MP3 sau WMA atunci
c`nd se redq dispozitivul flash memory
USB. Limita dispozitivului flash memory
USB care poate fi redat este de p`nq la 700
de directoare sau p`nq la 65535 de fi[iere. 

*: \n aceastq unitate audio se pot reda
numai continuturi audio \n format AAC
\nregistrate cu iTunes. 

Dispozitivele flash memory USB recoman-
date sunt:

• dispozitiv flash memory USB de 256
Mbyte sau mai mare sau player digital
audio de clasq de stocare \n masq. 

Folosi]i \ntotdeauna dispozitivul flash memo-
ry USB recomandat. Unele dispozitive flash
memory USB nu func]ioneazq \n aceastq
unitate audio. Pentru mai multe informa]ii,
adresa]i-vq reprezentan]ei. 

OBSERVA}IE:
• nu folosi]i dispozitive precum cititor de

carduri sau hard drive, deoarece acestea
sau fi[ierele dumneavoastrq pot fi avari-
ate.

• Nu conecta]i dispozitivul flash memory
USB cu ajutorul unui HUB

• Nu folosi]i cablu de extensie la cablul USB
cu care este dotat autovehiculul dumneav-
oastrq. 

• Nu ]ine]i dispozitivul flash memory USB \n
autovehicul. Expunerea directq la soare [i
temperatura ridicatq pot cauza avarierea
acestuia. 

• Recomandqm efectuarea de rezerve pen-
tru datele dumneavoastrq \nainte de
redare. 

• \n func]ie de tipul [i numqrul de fi[iere,
poate dura pu]in timp p`nq la redarea
acestora. 

• \n func]ie de software-ul folosit, este posi-
bil ca unele fi[iere sq nu poatq fi redate,
sau ca unele date text sq nu poatq fi
afi[ate. 

Sistemul de comandq vocalq
Pute]i selecta modul AUX prin comandq
vocalq, dar nu pute]i regla func]iile modurilor
de redare. 
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Fi[ierele MP3 compatibile au urmqtoarele
specifica]ii:
- Frecven]a de sampling: 32/44,1/48 kHz

(MPEG1) 
16/22,05/24 kHz (MPEG2)

- Rata de compresie:
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/
224/256/320 VBR kbps (MPEG1)

- Standarde recunoscute:
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG2 Audio Layer 3

- Parti]ie:
Numai parti]ie superioarq

- Numqr maxim de straturi : 8

Fi[ierele WMA compatibile au urmqtoarele
specifica]ii:
- Frecven]a de sampling: 32/44,1/48 kHz 
- Rata de compresie:

48 – 320 VBR kbps (max. 384)
- Standarde recunoscute:

WMA versiune 7/8/9
- Parti]ie:

Numai parti]ie superioarq
- Numqr maxim de straturi : 8

Fi[ierele AAC compatibile au urmqtoarele
specifica]ii:
- Frecven]a de sampling:

8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz 
- Rata de compresie:

48 – 320 VBR kbps (max. 384)
- Standarde recunoscute:

MPEG4/AAC LC
MPEG2/AAC LC

- Parti]ie:
Numai parti]ie superioarq

- Numqr maxim de straturi : 8

Chiar dacq este \nregistrat \n format MP3,
WMA sau AAC, dacq fi[ierul este \ntr-o ver-
siune nerecunoscutq, el nu poate fi redat. |n
cazul \n care sistemul \l gqse[te, unitatea
audio afi[eazq mesajul UNSUPPORTED [i
trece apoi la fi[ierul urmqtor. 

|n format WMA sau AAC, fi[ierele DRM (sis-
temul de administrare a drepturilor digitale)
nu pot fi redate. |n cazul \n care sistemul
gqse[te un fi[ier DRM, unitatea audio
afi[eazq mesajul UNPLAYABLE FILE [i
trece la fi[ierul urmqtor

Conectarea unui dispozitiv flash memory
USB

1. Desface]i conectorul USB prin rotirea lui
[i trage]i cablul USB din compartimentul
consolq. 
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2. Conecta]i dispozitivul flash memory USB
la cablul USB corect [i \n siguran]q. 

C`nd dispozitivul flash memory USB este
conectat, indicatorul USB este indicat pe
afi[ajul central. De asemenea, apar
numerele folderului [i fi[ierului. Dacq
apqsa]i butonul AUDIO, pe ecranul de navi-
ga]ie se afi[eazq numele folderului [i fi[ieru-
lui [i timpul scurs.  

Pute]i deconecta dispozitivul flash memory
USB \n orice moment chiar dacq este selec-
tat modul USB \n sistemul audio. Respecta]i
instruc]iunile dispozitivului flash memory
USB atunci c`nd \l scoate]i. 

Dacq deconecta]i dispozitivul flash memory
USB \n timp ce este redat, afi[ajul central [i
ecranul audio (dacq este selectat) aratq
mesajul NO DATA. 

Pentru a schimba sau selecta un fi[ier
Folosi]i bara de cqutare (SKIP) \n timp ce
dispozitivul flash memory USB este redat
pentru a selecta treceri [i pentru a schimba
fi[iere. 

SKIP – De fiecare datq c`nd apqsa]i scurt
capqtul � al barei de cqutare SKIP, aparat-
ul trece la \nceputul fi[ierului urmqtor.
Apqs`nd scurt capqtul � al barei, reveni]i la
\nceputul fi[ierului curent. Apqsa]i \ncq o
datq pentru a ajunge la \nceputul fi[ierului
anterior. 

Pentru a derula rapid un fi[ier, ]ine]i apqsat
capqtul � sau � al barei SKIP.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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De asemenea, pute]i schimba fi[ierele cu
ajutorul discului interfa]q. Apqsa]i butonul
AUDIO pentru a vedea afi[ajul de control
audio pe ecranul de naviga]ie. Apqsa]i
selectorul spre dreapta pentru a trece la
\nceputul fi[ierului urmqtor sau spre st`nga
pentru a trece la \nceputul fi[ierului curent.
Dacq apqsa]i din nou spre st`nga, trece]i la
\nceputul fi[ierului anterior. 

Selectarea directoarelor – Pentru a selecta
un alt director, apqsa]i oricare parte a barei
pentru directoare (FOLDER). Apqsa]i partea
+ pentru a trece la urmqtorul director [i  -
pentru a ajunge la \nceputul directorului
anterior. 

Pentru a selecta un fi[ier din liste de direc-
toare [i fi[iere

Pute]i, de asemenea, sq selecta]i un direc-
tor sau un fi[ier folosind discul interfa]q.
Apqsa]i butonul AUDIO pentru ca afi[ajul de
control audio sq aparq pe ecranul de navi-
ga]ie. 
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Apqsa]i \n sus selectorul de pe discul inter-
fa]q pentru a trece afi[ajul la lista de direc-
toare, apoi roti]i butonul de pe discul inter-
fa]q pentru a selecta un director. 

Apqsa]i ENTER pentru a schimba afi[ajul \n
lista de fi[iere, apoi roti]i butonul de pe dis-
cul interfa]q pentru a selecta un fi[ier.
Apqsa]i ENTER pentru a activa selec]ia. 

Pentru a reveni la modul de redare normalq,
apqsa]i butonul AUDIO. Dacq apqsa]i
butonul de anulare (CANCEL), se revine la
ecranul anterior, \n timp ce dacq apqsa]i
butonul MAP (hartq), afi[ajul de control
audio este anulat.  

Pentru a selecta modul de repetare, aleato-
riu sau de scanare:

Pute]i selecta orice tip de moduri de
repetare, aleatoriu sau de scanare de pe
ecranul meniului audio. Apqsa]i butonul
AUDIO pentru a vedea afi[ajul de comandq
audio pe ecranul de naviga]ie. Apqsa]i \n jos
selectorul de pe discul interfa]q pentru a se
afi[a elementele meniului audio.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE 
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Roti]i butonul de pe discul interfa]q pentru a
selecta modul de repetare, aleatoriu sau de
scanare corespunzqtor, apoi apqsa]i
ENTER pentru a seta selec]ia

Pentru a anula modul de repetare, aleatoriu
sau de scanare selectat, apqsa]i \n jos
selectorul pentru a se afi[a meniul audio pe
afi[ajul de control audio. Roti]i butonul de pe
discul interfa]q pentru a selecta modul de
redare iluminat, apoi apqsa]i ENTER pentru
a opri modul selectat. 

FOLDER  REPEAT REPETAREA DIREC-
TORULUI) – Aceastq func]ie repetq redarea
tuturor fi[ierelor din directorul selectat \n
ordinea \n care sunt comprimate.
Repeti]ia se anuleazq [i prin apqsarea oric-
qrei pqr]i a barei FOLDER. 

TRACK REPEAT (REPETAREA PIESEI) –
aceastq func]ie redq \ncontinuu o piesq. 
Func]ia de repetare se poate anula [i prin
apqsarea barei SKIP pe oricare dintre pqr]i. 

FOLDER RANDOM (REDAREA ALEATO-
RIE A DIRECTOARELOR) – aceastq func]ie
redq \n ordine aleatorie toate fi[ierele din
directorul selectat.  

TRACK SCAN (SCANARE PIESE) –
Func]ia de scanare a pieselor redq c`te un
fragment din toate piesele \n ordinea \n care
sunt stocate. Pentru a activa scanarea,
apqsa]i selectorul spre dreapta. Pe ecran
apare TRACK SCAN. De asemenea, ve]i
vedea mesajul SCAN pe afi[ajul central [i
numqrul fi[ierului clipind. Sistemul va reda
un fragment de 10 secunde din fiecare fi[ier
din director. Apqsa]i repetat selectorul pen-
tru a ie[i din modul de scanare. Sistemul
redq ultimul fi[ier din care a fost redat un
fragment. 

Func]ia de scanare poate fi, de asemenea,
selectatq cu butonul SCAN de pe tabloul de
comandq .
Apqsa]i scurt butonul SCAN.
]ine]i apqsat butonul SCAN pentru a ie[i din
modul de scanare [i pentru a se reda ultim-
ul fi[ier din care s-a redat un fragment.
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FOLDER SCAN (scanare directoare) – Cu
ajutorul acestei func]ii se redq un fragment
din fiecare director, \n ordinea \nregistrqrii.
Pentru a activa scanarea directoarelor,
apqsa]i selectorul spre dreapta repetat.. Pe
ecran apare FOLDER SCAN. De aseme-
nea, pe afi[ajul central apare mesajul SCAN
iar numqrul folderului clipe[te. Sistemul redq
aproximativ 10 secunde din primul fi[ier al
directorului. Apqsa]i repetat selectorul pen-
tru a ie[i din modul de scanare [i a reda
ultimul fi[ier din care a fost redat un frag-
ment. 

Func]ia de scanare poate fi, de asemenea,
selectatq cu butonul SCAN de pe tabloul de
comandq . Apqsa]i repetat butonul SCAN.
]ine]i apqsat butonul SCAN pentru a ie[i din
modul de scanare [i pentru a se reda ultim-
ul fi[ier din care s-a redat un fragment.

Dacq apqsa]i pe orice parte a barei FOLD-
ER sau SKIP, aceastq func]ie se dezac-
tiveazq.

Oprirea redqrii dispozitivului flash memory
USB
Deconecta]i dispozitivul flash memory USB.
La unele dispozitive, trebuie sq urma]i
instruc]iunile producqtorului pentru
deconectarea dispozitivului. 

Pentru a porni radioul, apqsa]i pe butonul
AM sau FM. Apqsa]i butonul CD pentru a
trece la modul de redare a discurilor (dacq
este \ncqrcat un disc). Apqsa]i butonul
AUXpentru a reveni la modul USB. 

|n cazul \n care reconecta]i acela[i dispozi-
tiv memory flash USB, unitatea audio va
\ncepe redarea de unde a rqmas. 

Mesajele de eroare ale dispozitivului flash
memory USB
Dacq pe afi[aj apare un mesaj de eroare,
vezi pagina 310. 
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Mesajele de eroare ale dispozitivului flash
memory USB
|n cazul \n care vede]i un mesaj de eroare
pe afi[ajul central(pe afi[ajul audio la
autovehiculele fqrq sistem de naviga]ie) \n
timp ce se redq un dispozitiv flash memory
USB, consulta]i tabelul din partea dreaptq.
Dacq nu pute]i rezolva problema, duce]i
autovehiculul la reprezentan]q. 
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FILE ERROR 
Sistemul nu poate citi fi[ierul (fi[ierele). Verifica]i fi[ierele de pe dispozi-
tivul flash memory USB. Existq posibilitatea ca fi[ierele sq fi fost avari-
ate. 

MEDIA ERROR Apare dacq se introduce un dispozitiv flash memory USB care nu este
recunoscut.
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Redarea unui dispozitiv iPod
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Redarea unui dispozitiv iPod
Sistemul audio poate reda fi[ierele audio de
pe un dispozitiv iPod cu acelea[i comenzi
folosite schimbqtorul de CD-uri \ncorporat \n
bord. Pentru redarea unui dispozitiv iPod,
conecta]i-l la cablul USB prevqzut \n com-
partimentul consolq cu conectorul dock, apoi
apqsa]i butonul AUX. Contactul de pornire
trebuie sq fie \n pozi]ia ACCESSORY (I) sau
ON (II). Dispozitivul iPod poate fi, de
asemenea, \ncqrcat cu contactul de pornire
\n aceste pozi]ii.

Sistemul audio cite[te [i redq fi[ierele audio
de pe un dispozitiv iPod. Sistemul nu poate
opera iPodul ca dispozitiv de stocare \n
masq. Acesta doar redq piesele stocate pe
iPod cu iTunes. 
Mqrcile [i logo-urile iPod [i iTunes sunt
mqrci comerciale \nregistrate proprietate a
Apple Inc. 

Sistemul de comandq vocalq
Pute]i selecta modul AUX cu comandq
vocalq, \nsq nu pute]i folosi func]iile modului
de redare. 

Dispozitivele iPod compatibile cu sistemul
dumneavoastrq audio sunt prezentate mai
jos.

* Folosi]i firmware de ultimq genera]ie. 

Folosi]i numai dispozitive iPod compatibile
cu firmware de ultimq genera]ie.
Dispozitivele iPod care nu sunt compativile
nu vor func]iona \n acestq unitate audio.
Pentru mai multe informa]ii, adresa]i-vq
reprezentan]ei. 
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iPod 5G Ver. 1.2 sau peste

iPod classic Ver. 1.0 sau peste

iPod nano Ver. 1.2 sau peste

iPod nano 
2nd generation Ver. 1.1 sau peste

iPod nano 
3rd generation Ver. 1.0 sau peste

iPod touch Ver. 1.0 sau peste
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OBSERVA}IE:
• Nu conecta]i dispozitivul iPod cu ajutorul

unui HUB

• Nu ]ine]i dispozitivul iPod \n autovehicul.
Expunerea directq la soare [i temperatura
ridicatq pot cauza avarierea acestuia. 

• Nu folosi]i cablu de extensie \ntre cablul
USB cu care este dotat autovehiculul
dumneavoastrq [i conectorul dock. 

• Recomandqm efectuarea de rezerve pen-
tru datele dumneavoastrq \nainte de
redare. 

|n format AAC, fi[ierele DRM ( sistemul de
administrare a drepturilor digitale) nu pot fi
redate. |n cazul \n care sistemul gqse[te un
fi[ier DRM, unitatea audio afi[eazq mesajul
UNPLAYABLE [i trece la fi[ierul urmqtor

Conectarea unui dispozitiv iPod

1. Desface]i conectorul USB rotindu-l [i
trage]i cablul USB din compartimentul
consolq. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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2. Conecta]i conectorul dock la iPod corect
[i \n siguran]q

3. Instala]i conectorul dock la cablul USB
corect [i \n siguran]q. 

C`nd dispozitivul iPod este conectat iar
modul iPod este selectat pe sistemul audio,
indicatorul iPod este indicat pe afi[aj. Dacq
a]i selectat afi[ajul de comandq audio prin
apqsarea butonului AUDIO, ve]i vedea sim-
bolurile iPod [i USB pe ecran. Dupq \ncqr-
care, ve]i vedea semnul Honda pe iPod.
Aceasta \nseamnq cq func]ionarea este per-
misq numai cu comenzile unitq]ii audio a
autovehiculului. 

*: afi[ajul se poate schimba \n func]ie de
model sau versiuni de firmware. 

|n cazul \n care indicatorul iPod nu apare pe
afi[ajul audio, verifica]i conexiunile [i \ncer-
ca]i sq reconecta]i iPodul de c`teva ori. 

|n cazul \n care sistemul tot nu recunoa[te
iPod-ul, acesta trebuie resetat. Deconecta]i
iPod-ul [i reseta]i-l conform instruc]iunilor
iPod-ului. 

Numqrul fi[ierului curent [i totalul fi[ierelor
selectate care pot fi redate sunt afi[ate pe
afi[ajul central. Dacq apqsa]i butonul
AUDIO, se afi[eazq artistul, albumul [i
piesa (fi[ierul) pe ecranul de naviga]ie. 
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Pute]i deconecta dispozitivul iPod \n orice
moment dacq afi[ajul de pe iPod vq permite
deconectarea. Verifica]i \ntotdeauna pe iPod
dacq pute]i deconecta [i respecta]i
instruc]iunile de fabrica]ie pentru
deconectarea conectorului dock din cablul
USB.  

Dacq deconecta]i iPodul \n timp ce este
redat, afi[ajul central [i ecranul audio (\n
cazul \n care acesta este selectat) afi[eazq
mesajul NO DATA (nu existq date). 

Pentru a schimba sau selecta un fi[ier
Folosi]i bara de cqutare (SKIP) \n timp ce
dispozitivul iPod este redat pentru a selecta
treceri [i pentru a schimba fi[iere. 

SKIP – De fiecare datq c`nd apqsa]i [i elib-
era]i capqtul � al barei de cqutare SKIP,
aparatul trece la \nceputul fi[ierului urmqtor.
Apqs`nd scurt capqtul � al barei, reveni]i la
\nceputul piesei curente. Apqsa]i \ncq o datq
pentru a ajunge la \nceputul piesei ante-
rioare. 

Pentru a derula rapid un fi[ier, ]ine]i apqsat
capqtul � sau � al barei SKIP.

De asemenea, pute]i schimba fi[ierele cu
discul interfa]q. Apqsa]i butonul AUDIO pen-
tru a apqrea afi[ajul de control audio pe
ecranul de naviga]ie. Apqsa]i selectorul spre
dreapta pentru a merge \nainte [i spre
st`nga pentru a merge \napoi. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE 
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Pentru a selecta un fi[ier din meniul dispozi-
tivului iPod

Pute]i, de asemenea, sq selecta]i un fi[ier
din meniul dispozitivului iPod: listele de
piese, arti[ti, albume [i c`ntece, folosind
discul interfa]q. Apqsa]i butonul AUDIO pen-
tru a apqrea afi[ajul de control audio pe
ecranul de naviga]ie. Apqsa]i \n sus selec-
torul interfa]q pentru a se af[a meniul iPodu-
ului. Roti]i butonul de pe discul interfa]q
pentru a selecta lista doritq. 

Apqsa]i ENTER  pe selector pentru a se
afi[a elementele de pe lista respectivq, apoi
roti]i butonul de pe discul interfa]q pentru a
selecta lista doritq. Apqsarea selectorului \n
sus sau \n jos mutq selectarea \n partea
superioarq sau inferioarq a elementelor de
pe ecran. Apqsa]i ENTER pentru a activa
selec]ia. 

|n cazul \n care selecta]i „ALL” fie pe lista de
arti[ti fie pe cea de albume, toate fi[ierele
disponibile din lista selectatq sunt redate. 

Apqsa]i butonul AUDIO pentru a reveni la
afi[ajul de redare audio normalq. Dacq
apqsa]i butonul CANCEL, reveni]i la ecranul
anterior, \n timp ce dacq apqsa]i butonul
MAP (hartq), se anuleazq afi[ajul de
comandq audio de pe ecran. 
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Selectarea modului de repetare sau ameste-
care

Pute]i selecta orice tip de moduri de
repetare sau de amestecare din meniul
audio. Apqsa]i butonul AUDIO pentru a se
afi[a ecranul de comandq audio, apoi
apqsa]i \n jos selectorul pentru a se afi[a
meniul audio. Roti]i butonul de pe discul
interfa]q pentru a selecta un mod audio:
repetare, redarea aleatorie a albumelor [i
redarea aleatorie a pieselor. Apqsa]i ENTER
pentru a activa selec]ia.

Pentru a anula modul selectat, apqsa]i
ENTER din nou \n timp ce este selectat
modul subliniat pe afi[ajul de contol audio. 

REPEAT (REPETARE) – aceastq func]ie
redq \ncontinuu o piesq. Pentru a o opri,
apqsa]i din nou ENTER.

Apqsarea barei SKIP pe oricare dintre pqr]i
schimbq fi[ierul, pqstr`nd func]ia de
repetare. 

TRACK RANDOM (redare aleatorie a
pieselor) – aceastq func]ie redq toate
fi[ierele disponibile dintre elementele selec-
tate din lista de meniu iPod (liste de piese,
arti[ti, albume sau c`ntece), \n ordine
aleatorie. Pe ecran va apqrea mesajul
TRACK RANDOM. Pentru a o opri, face]i sq
se ilumineze acest mod, apoi apqsa]i din
nou ENTER. 
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ALBUM RANDOM (redarea aleatorie a
albumelor) Aceastq func]ie redq toate
albumele disponibile dintre elementele
selectate \n lista de meniu iPod (liste de
piese, arti[ti, albume sau c`ntece) \n ordine
aleatorie. Fi[ierele de pe fiecare album sunt
redate \n ordinea \nregistrqrii. Pe ecran
apare AMBUM RANDOM. 

Pentru a o opri, face]i sq se ilumineze acest
mod, apoi apqsa]i din nou ENTER. 

De asemenea, pute]i selecta o altq listq din
meniul iPodului, pqstr`nd func]ia de redare
aleatorie. 

OBSERVA}IE:
Func]iile disponibile variazq \n func]ie de
modele sau versiuni. Unele func]ii pot sq nu
fie disponibile la sistemul audio al autove-
hiculului. 

Oprirea redqrii dispozitivului iPod
Deconecta]i conectorul dock al dispozitivului
iPod de cablul USB. Urma]i instruc]iunile
producqtorului pentru deconectarea dispozi-
tivului. 

Pentru a porni radioul, apqsa]i pe butonul
AM sau FM. Apqsa]i butonul CD pentru a
trece la modul de redare a discurilor (dacq
este \ncqrcat un disc). Apqsa]i butonul AUX
pentru a reveni la modul USB. 

|n cazul \n care reconecta]i acela[i dispozi-
tiv iPod, unitatea audio va \ncepe redarea
de unde a rqmas. 

Mesajele de eroare ale dispozitivului iPod
Dacq pe afi[aj apare un mesaj de eroare,
vezi pagina 319. 
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Mesajele de eroare ale dispozitivului iPod
Mesajele de eroare ale dispozitivului flash
memory USB
|n cazul \n care vede]i un mesaj de eroare
pe afi[ajul central (pe afi[ajul audio la
autovehiculele fqrq sistem de naviga]ie) \n
timp ce se redq un dispozitiv iPod, consulta]i
tabelul din partea dreaptq. Dacq nu pute]i
rezolva problema, duce]i autovehiculul la
reprezentan]q. 
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Sistemul audio (la autovehiculele cu sistem de naviga]ie)

Mesajul de eroare Solu]ia 

FILE ERROR 

Sistemul nu poate citi fi[ierul (fi[ierele).
Verifica]i fi[ierele de pe dispozitivul iPod.
Existq posibilitatea ca fi[ierele sq fi fost
avariate. 

MEDIA ERROR Apare dacq se introduce un dispozitiv iPod
care nu este recunoscut.
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Informa]ii generale
• Folosi]i numai discuri de tip CD-R sau

CD-RW de bunq calitate, adecvate pentru
aplica]ii audio. 

• C`nd \nregistra]i un CD-R sau CD-RW,
trebuie sq \nchide]i sesiunea de \nregis-
trare pentru ca discul sq poatq fi citit de
sistem. 

• Folosi]i numai discuri standard, de formq
rotundq. Discurile de altq formq se pot
bloca \n aparat sau pot provoca alte prob-
leme. 

• Manipula]i corect discurile, pentru a pre-
veni deteriorarea [i sqrirea \n timpul
redqrii. 

OBSERVA}IE:
Nu folosi]i discuri cu etichete adezive.
Acestea se pot desprinde, provoc`nd blo-
carea discului \n aparat. 

Protejarea discurilor
Atunci c`nd nu sunt utilizate, discurile tre-
buie sq fie pqstrate \ntr-un loc ferit de praf [i
alte surse de contaminare. Pentru a preveni
deformarea, pqstra]i discurile ferite de
ac]iunea directq a razelor solare sau de cql-
durq excesivq. 

{terge]i discurile cu o c`rpq moale [i curatq.
{terge]i discul radial, dinspre mijloc spre
marginea exterioarq. 

Discurile noi pot avea marginea interioarq [i
pe cea exterioarq nefinisate. Micile bucq]i
de plastic care provoacq neregularitq]ile se
pot desprinde [i pot cqdea pe suprafa]a de
\nregistrare a discului, cauz`nd sqrirea \n
timpul redqrii [i alte probleme. |ndepqrta]i
aceste fragmente frec`nd marginea exte-
rioarq [i pe cea interioarq a discului cu
partea lateralq a unui creion sau pix. 

Nu \ncerca]i niciodatq sq introduce]i corpuri
strqine \n aparat. 

Apuca]i discul de margini. Nu atinge]i nicio-
datq suprafe]ele. Nu aplica]i pe disc inele de
stabilizare sau etichete. Acestea, \mpreunq
cu contaminarea cauzatq de urmele de
degete, lichide [i pixuri pot \mpiedica
redarea corespunzqtoare a discului sau pot
duce la blocarea discului \n aparat. 
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Informa]ii suplimentare privind discurile
recomandate
CD-playerul / schimbqtorul de CD-uri are un
mecanism delicat [i sofisticat. Dacq intro-
duce]i un disc deteriorat a[a cum s-a arqtat
qn aceastq sec]iune, acesta se poate bloca
\nquntru [i poate avaria unitatea audio. 

Exemple de astfel de discuri sunt indicate \n
partea dreaptq:
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Protejarea discurilor

Cu deformqri

1. Cu deformqri, cu etichete [i discuri foarte groase

Cu etichetq Cu imprimqri Sigilate Cu inel de plastic

2. Discuri deteriorate 3. Discuri mici, cu forme neregulate

Crqpate / cu
pi[cqturi

|ndoite Cu resturi

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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4. Discuri mici, cu forme neregulate 5. Discuri cu zg`rieturi, murdare

• CD-R sau CD-RW pot sq nu fie redate
datoritq condi]iilor de \nregistrare

• Zg`rieturile [i amprentele de pe discuri
pot cauza sqrirea sunetului. 

• Discurile recomandate au imprimate
urmqtoarele logo-uri

• Unitq]ile audio pot sq nu redea urmq-
toarele formate:

• Aceastq unitate audio nu poate reda un
Dualdisc®
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Protejarea discurilor

CD-uri de 8 cm (3 ]oli) Forme triunghiulare

Forme dreptunghice Formq de sqgeatq

Amprente, zg`rieturi etc
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|n butucul volanului existq trei comenzi pen-
tru sistemul audio. Acestea vq permit sq
controla]i func]iile de bazq fqrq a lua m`inile
de pe volan. 

Butonul VOL regleazq volumul \n sus (�) [i
\n jos (�). ]ine]i apqsatq partea de sus sau
de jos a butonului p`nq c`nd ajunge]i la
volumul dorit, apoi elibera]i-l. 

Butonul MODE schimbq modul. Prin
apqsarea repetatq a acestuia, se selecteazq
FM, AM (MW), AM (LW), disc (dacq existq
un disc \n aparat), sau o unitate audio
conectatq la fi[a auxiliarq sau la cablul USB.
Pute]i selecta FM1 [i FM2 atunci c`nd nu
este selectatq func]iunea de selectare
automatq.

Dacq asculta]i radioul, folosi]i butonul CH
pentru a schimba posturile. La fiecare
apqsare [i eliberare a pqr]ii superioare (+) a
butonului, sistemul trece la urmqtorul post
de radio preconfigurat din banda pe care o
asculta]i. Apqsa]i [i elibera]i partea infe-
rioarq (–) a butonului pentru a reveni la pos-
tul preconfigurat anterior.        

Pentru a activa func]ia de cqutare, ]ine]i
apqsat butonul CH \n partea superioarq (+)
sau inferioarq (–) p`nq c`nd auzi]i un sem-
nal sonor. Sistemul cautq \n sus [i \n jos
fa]q de frecven]a curentq pentru a gqsi un
post cu semnal puternic. 

Dacq asculta]i un disc, sistemul va sqri la
\nceputul piesei urmqtoare (al fi[ierului
urmqtor \n format MP3 sau WMA) la fiecare
apqsare a pqr]ii superioare (+) a butonului
CH. Apqsa]i partea inferioarq (–) pentru a
reveni la \nceputul piesei sau fi[ierului
curent. Apqsa]i de douq ori pentru a reveni
la piesa sau fi[ierul anterior. Se va afi[a
numqrul piesei / fi[ierului [i timpul scurs. |n
cazul \n care discul are date text sau este
comprimat \n format MP3 sau WMA, ve]i
vedea, de asemenea, toate celelalte infor-
ma]ii (titlul piesei,  numele fi[ierului, al direc-
torului etc).

|n modul MP3 [i WMA, pute]i folosi func]ia
de cqutare pentru a selecta directoarele.
]ine]i apqsat butonul CH \n partea supe-
rioarq (+) p`nq c`nd auzi]i un semnal sonor,
pentru a trece la primul fi[ier al directorului
urmqtor. Apqsa]i partea inferioarq (–) pentru
reveni la directorul anterior. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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BUTON MOD 

BUTON VOLUM BUTON CH
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Dacq asculta]i o unitate audio conectatq la
fi[a auxiliarq sau un dispozitiv flash memory
USB sau iPod cu cablul USB (dacq este
prevqzut), apqsa]i scurt partea superioarq
(+) a butonului CH pentru a trece la
\nceputul fi[ierului urmqtor. Apqsa]i partea
inferioarq (-) pentru a reveni la \nceputul
fi[ierului curent. Apqsa]i de douq ori pentru
a reveni la fi[ierul anterior. 

La autovehiculele cu schimbqtor de CD-uri
\ncorporat \n bord
|n cazul \n care asculta]i un CD
conven]ional (fqrq date text [i necomprimat
\n format MP3 sau WMA), pute]i folosi
func]ia de cqutare pentru a selecta discurile.
]ine]i apqsatq partea superioarq (+) p`nq
c`nd auzi]i un semnal sonor, pentru a trece
la discul urmqtor. ]ine]i apqsatq partea infe-
rioarq (–) pentru reveni la directorul anterior. 

Fi[a auxiliarq (la anumite tipuri)

Fi[a auxiliarq se aflq \n compartimentul con-
solei. Sistemul permite conectarea unor
accesorii audio standard. 

|n momentul \n care la fi[q se conecteazq
un dispozitiv audio compatibil, apqsa]i
butonul AUX sau CD/AUX pentru selectarea
acestuia. 

324

Comenzile audio la distan]q, fi[a auxiliarq

FI{Q AUXILIARQ
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La autovehiculele cu sistem audio standard
Sistemul audio al autovehiculului se va
dezactiva singur \n cazul \n care este decu-
plat de la sursa de alimentare electricq,
indiferent de motiv. Pentru ca acesta sq
poatq func]iona din nou, trebuie sq intro-
duce]i un cod numeric alcqtuit din cifre,
folosind butoanele preconfigurare (simboluri
la autovehiculele cu sistem de naviga]ie).
Av`nd \n vedere cq existq sute de
combina]ii posibile, este aproape imposibil
ca cineva sq poatq face sistemul sq
func]ioneze fqrq a [ti exact codul. 

Odatq cu autovehiculul, a]i primit o cartelq
cu codul [i seria sistemului audio. Se reco-
mandq sq pqstra]i aceastq cartelq acasq,
\ntr-un loc sigur, acasq. De asemenea, tre-
buie sq scrie]i seria sistemului audio \n
prezentul manual de utilizare. 

Dacq pierde]i cartela, trebuie sq ob]ine]i
codul de la distribuitor. Pentru aceasta, tre-
buie sq furniza]i seria sistemului. 

Dacq se decupleazq sau se descarcq bate-
ria autovehiculului sau dacq se scoate sigu-
ran]a radioului, sistemul audio se va dezac-
tiva singur. Dacq se \nt`mplq acest lucru, pe
afi[ajul frecven]ei se va afi[a mesajul
„ENTER CODE” (introdu codul), c`nd porni]i
din nou sistemul. Folosi]i butoanele precon-
figurate pentru a introduce codul. Codul se
aflq pe cardul de cod al radioului inclus \n
trusa manualului. |n cazul \n care codul a
fost introdus corect, porne[te radioul. 

Sistemul va re]ine preconfigurqrile AM [i FM
chiar [i \n cazul \n care curentul este \ntre-
rupt.

Dacq a]i fqcut o gre[ealq la introducerea
codului, nu \ncepe]i de la capqt [i nu \ncer-
ca]i sq corecta]i gre[eala. Duce]i
opera]iunea p`nq la capqt, apoi introduce]i
codul corect. Ave]i la dispozi]ie zece \ncerc-
qri pentru a introduce codul corect. Dacq nu
reu[i]i din zece \ncercqri, trebuie sq lqsa]i
sistemul pornit timp de 1 orq \nainte de a
\ncerca din nou. 
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Protec]ia antifurt a radioului
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La autovehiculele cu sistem audio 
(fqrq sistem de naviga]ie) 
Pentru a fixa ora, apqsa]i butonul CLOCK
p`nq c`nd auzi]i un semnal sonor. Ora
afi[atq \ncepe sq clipeascq. 

Schimba]i ora apqs`nd butonul H (butonul
preconfigurat 4) p`nq c`nd se ajunge la val-
oarea doritq. Schimba]i minutele apqs`nd
butonul M (butonul preconfigurat 5) p`nq
c`nd se ajunge la valoarea doritq. 

Apqsa]i din nou butonul CLOCK pentru a
introduce ora fixatq. 
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Setarea ceasului

Imaginea prezintq autovehiculul cu sistem audio cu schimbqtor de CD-uri \ncorporat \n bord

BUTONUL CEASULUI

BUTONU DE RESETARE 
(PRECONFIGURAT 6)

BUTONUL PENTRU MINUTE (PRECONFIGURT 5

BUTONUL PENTRU ORQ
(PRECONFIGURAT 4)
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Pute]i seta rapid ceasul la ora cea mai
apropiatq. Dacq ora afi[atq este \nainte de
[i jumqtate, ]ine]i apqsat butonul CLOCK
p`nq se aude un semnal sonor [i apoi
apqsa]i butonul R (butonul preconfigurat 6),
pentru ca ceasul sq revinq la ora anterioarq.
Dacq ora afi[atq este dupq [i jumqtate, cea-
sul se dq \nainte la \nceputul orei urmq-
toare.

De exemplu: 1:06 revine la 1:00
1:53 trece la 2:00 

Modul ceasului
Pute]i schimba modul ceasului \ntre cel cu
12 ore [i cel cu 24 de ore. Contactul de
pornire trebuie sq fie \n pozi]ia ACCESSO-
RY (II) SAU ON (I) pentru a schimba modul. 

Apqsa]i butonul MENU, apoi roti]i selectorul
pentru a selecta modul ceasului. Dacq
apqsa]i ENTER pe selector, modul se
schimbq \ntre CLOCK: 24H [i CLOCK: 12H.
Apqsa]i butonul MENU sau RETURN pentru
a reveni la afi[ajul normal. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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La autovehiculele cu sistem de naviga]ie
Sistemul de naviga]ie prime[te semnale de
la sistemul de pozi]ionare globalq (GPS) iar
ora afi[atq este actualizatq automat de
GPS. Consulta]i manualul sistemului de
naviga]ie pentru setarea orei. 
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Sistemul de securitate ajutq la protejarea
autovehiculului [i bunurilor de valoare \n
cazul tentativelor de furt. Claxonul (alarma
sonorq, la autovehiculele cu senzor ultra-
sonic) sunq [i semnalizatoarele de direc]ie
clipesc dacq cineva \ncearcq sq pqtrundq \n
autovehicul sau sq demonteze unitatea
audio. Alarma rqm`ne \n func]iune timp de
30 de secunde, dupq care sistemul se
reconfigureazq. 

|n cazul \n care cauza alarmei nu este \nde-
pqrtatq, alarma se va repeta de mai multe
ori, la intervale de c`te 5 secunde.

Pentru a opri sistemul de alarmq \nainte de
scurgerea celor 30 de secunde, descuia]i
portiera din partea [oferului cu cheia sau
telecomanda. 

La autovehiculele cu senzor ultrasonic, sis-
temul de securitate poate fi oprit numai cu
telecomanda. Descuierea u[ii [oferului cu
cheia nu poate dezactiva sistemul de securi-
tate [i va declan[a alarma. 

Sistemul de securitate se activeazq automat
la 15 secunde de la \ncuierea u[ilor, capotei
[i portbagajului. Pentru a activa sistemul tre-
buie sq \ncuia]i u[ile [i portbagajul din exte-
rior, cu cheia sau telecomanda. Indicatorul
sistemului de securitate de pe tabloul de
bord \ncepe sq clipeascq imediat pentru vq
arqta cq sistemul se seteazq. 

Senzorul ultrasonic poate fi, de asemenea,
setat \mpreunq cu sistemul de securitate,
dacq  \ncuia]i portierele [i portbagajul cu
cheia sau telecomanda. 

Atunci c`nd \ncuia]i portierele [i portbagajul
cu cheia sau telecomanda, toate semnaliza-
toarele de direc]ie [i cele douq indicatoare
de la bord vor clipi de trei ori pentru a indica
faptul cq portierele [i portbagajul sunt
\ncuiate [i cq sistemul de securitate a fost
activat. C`nd descuia]i portierele [i portba-
gajul, luminile enumerate mai sus clipesc o
datq. 

Sistemul de securitate se activeazq, de
asemenea, dupq ce deschide]i portiera
[oferului [i apoi \ncuia]i portierele [i portba-
gajul cu clapeta de blocare sau butonul prin-
cipal de \ncuiere de la portiera [oferului,
trqg`nd de m`nerul exterior al u[ii.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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INDICATORUL SISTEMULUI DE SECURITATE
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Dupq ce a fost activat sistemul de securi-
tate, deschiderea oricqrei portiere sau a
portbagajului (fqrq a folosi cheia sau teleco-
manda) sau a capotei declan[eazq alarma.
Alarma se declan[eazq, de asemenea, dacq
unitatea audio este demontat de pe bord
sau dacq sunt tqiate cablurile. 

Alarma se activeazq [i dacq pasagerul din
autovehiculul \ncuiat rote[te cheia \n contact
\n pozi]ia de pornire. 

Cu sistemul activat, pute]i deschide portba-
gajul cu telecomanda fqrq a se declan[a
alarma. Alarma va suna \n cazul \n care
\ncuietoarea portbagajului este for]atq sau
dacq portbagajul este deschis cu butonul de
eliberare a portbagajului de la col]ul portierei
[oferului sau de la deschiderea de urgen]q
situatq sub capacul poli]ei din spate. 

La autovehiculele cu sistem de supra-
\ncuiere
Dacq activa]i sistemul de supra-\ncuiere
\mpreunq cu sistemul de securitate, alarma
nu se declan[eazq dacq cineva \ncearcq sq
deschidq o portierq cu clapetele de blocare
sau cu butonul principal de \ncuiere. 

Sistemul de securitate nu se activeazq \n
cazul \n care capota, una din portiere sau
portbagajul nu este bine \nchis. Dacq sis-
temul nu se activeazq, verifica]i indicatorul
de deschidere a portierelor [i portbagajului
de pe afi[ajul multiplu (a se vedea pagina
15), pentru a vedea dacq u[ile [i portbagajul
sunt bine \nchise. Verifica]i capota manual,
\ntruc`t nu existq niciun indicator pentru
aceasta. 

Nu \ncerca]i sq modifica]i acest sistem sau
sq \i adquga]i noi dispozitive. 
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Senzorul ultrasonic 
(Pentru unele tipuri)

Senzorul ultrasonic se activeazq \ntotdeau-
na \mpreunq cu sistemul de securitate dacq
nu este activat butonul de oprire a senzoru-
lui ultrasonic. Acesta monitorizeazq interi-
orul autovehiculului [i declan[eazq alarma
atunci c`nd cineva pqtrunde \n habitaclu
printr-o fereastrq sau se mi[cq \n interior. 

OBSERVA}IE:

Dacq activa]i sistemul de securitate cu gea-
murile deschise, senzorul ultrasonic poate
declan[a alarma pe nea[teptate atunci c`nd
sistemul detecteazq vibra]ii puternice \n
autovehicul sau zgomote puternice. 

|nainte de a activa senzorul ultrasonic, nu
uita]i sq \nchide]i suportul pentru ochelari.
Dacq rqm`ne deschis, senzorii pot sq nu
func]ioneze corect. 

Buton de oprire a senzorului ultrasonic

Pute]i activa sistemul de securitate fqrq a
activa senzorul ultrasonic. Pentru a opri
senzorul ultrasonic, apqsa]i butonul de
oprire a senzorului ultrasonic (X) de sub
grila de ventila]ie de pe partea [oferului,
dupq ce scoate]i cheia din contact sau cu
cheia \n pozi]ia ACCESSORY (I) sau LOCK
(0). 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Indicatorul de pe buton se aprinde pentru a
vq aduce aminte. Dacq apqsa]i din nou
butonul, sistemul porne[te din nou. Sistemul
senzorului ultrasonic este pornit de fiecare
datq c`nd descuia]i portiera [oferului, chiar
dacq l-a]i oprit ultima datq. 

Chiar dacq sistemul este oprit, acest indica-
tor se stinge dupq ce sistemul de securitate
este activat dupq \ncuierea tuturor
portierelor [i a portbagajului cu cheia sau
telecomanda. 

Pentru a verifica dacq sistemul senzorului
ultrasonic este oprit dupq activarea sistemu-
lui de securitate, descuia]i portiera [oferului
[i apqsa]i din nou butonul de oprire. 

Indiferent dacq senzorul ultrasonic este sau
nu activat, sistemul de securitate poate fi
dezactivat numai cu telecomanda, nu [i cu
cheia. 

Senzorul de \nclinare 
(La unele tipuri)
Autovehiculul este dotat cu senzor de
\nclinare, care detecteazq mi[carea \n sus
[i \n jos, pentru a vq proteja autovehiculul
de intrqri prin efrac]ie [i de tractare.

Senzorul poate fi activat \n mod fals:
• Dacq autovehiculul este transportat cu

trenul sau feribotul 

• Dacq parca]i autovehiculul \n garaje cu
douq niveluri

• Dacq autovehiculul este ridicat pe cric sau
ridicat pentru tractare.

Pentru a evita declan[area neprevqzutq a
alarmei, pute]i dezactiva sistemul senzorului
de \nclinare cu butonul de oprire. 
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Butonul de oprire a senzorului de \nclinare

Pute]i activa sistemul de securitate fqrq a
activa senzorul de \nclinare, dacq acest
lucru este necesar. Pentru a opri sistemul
senzorului de \nclinare, apqsa]i butonul de
oprire a senzorului de \nclinare ( ) de
sub grila de ventila]ie de pe partea [oferului,
dupq ce scoate]i cheia din contact sau cu
cheia \n pozi]ia ACCESSORY (I) sau LOCK
(0). 

Indicatorul de pe buton se aprinde pentru a
vq aduce aminte. Dacq apqsa]i din nou
butonul, sistemul porne[te din nou. Sistemul
senzorului de \nclinare este pornit de fiecare
datq c`nd descuia]i portiera [oferului, chiar
dacq l-a]i oprit ultima datq. 

Chiar dacq sistemul este oprit, acest indica-
tor se stinge dupq ce sistemul de securitate
este activat dupq \ncuierea tuturor
portierelor [i a portbagajului cu cheia sau
telecomanda. 

Pentru a verifica dacq sistemul senzorului
de \nclinare este oprit dupq activarea sis-
temului de securitate, descuia]i portiera
[oferului [i apqsa]i din nou butonul de
oprire. 

Indiferent dacq senzorul ultrasonic este sau
nu activat, sistemul de securitate poate fi
dezactivat numai cu telecomanda, nu [i cu
cheia
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Sistemul Cruise control vq permite sq
men]ine]i o vitezq setatq de peste 40 km/h
(25 mph) fqrq a ]ine piciorul pe pedala de
accelera]ie. Acest sistem trebuie utilizat la
deplasarea pe autostrqzi drepte, deschise.
Nu se recomandq pentru deplasarea \n
localitq]i, pe drumuri cu multe curbe,
alunecoase, pe timp de ploaie sau pe timp
nefavorabil. 

Utilizarea sistemului cruise control 

1. Apqsa]i butonul CRUISE de pe volan.
Indicatorul CRUISE MAIN de pe tabloul
de bord se aprinde.

Sistemul cruise control poate fi lqsat por-
nit chiar dacq nu este folosit.

2. Accelera]i p`nq la viteza de croazierq
doritq, de peste 40 km/h (25 mph). 

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul SET/DECEL
de pe volan. Indicatorul CRUISE CON-
TROL apare pe afi[ajul multiplu, pentru a
semnala faptul cq sistemul este activat. 

Este posibil ca sistemul cruise control sq nu
men]inq viteza fixatq la urcarea [i cobor`rea
pantelor. Dacq viteza autovehiculului cre[te
la cobor`rea pantelor, folosi]i fr`na pentru a
\ncetini. Prin fr`nare, sistemul cruise control
va fi dezactivat. Pentru a reveni la viteza fix-
atq, apqsa]i butonul RES/ACCEL.
Indicatorul CRUISE CONTROL de pe
tabloul de bord se aprinde din nou.

La urcarea pantelor abrupte, este posibil ca
transmisia automatq sq treacq \ntr-o treaptq
inferioarq pentru a putea men]ine viteza fix-
atq. 
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Utilizarea necorespunzqtoare a sistemului
cruise control poate provoca accidente. 

Folosi]i sistemul cruise control numai la
deplasarea pe autostrqzi deschise, pe
vreme bunq.

AVERTIZARE

BUTON CRUISE 

BUTON RES/ACCEL

BUTON ANULARE 
(CANCEL)

BUTON SET/DECEL
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La autovehiculele cu transmisie manualq
Cu sistemul cruise control activat, indicatorul
de schimbare \n treaptq superioarq sau infe-
rioarq nu func]ioneazq (vezi pagina 437).

Schimbarea vitezei fixate
Pute]i mqri viteza de croazierq fixatq \n ori-
care din urmqtoarele moduri: 

• }ine]i apqsat butonul RES/ACCEL. C`nd
a]i atins viteza de croazierq doritq, elib-
era]i butonul. 

• Apqsa]i pedala de accelera]ie. Accelera]i
p`nq la viteza de croazierq doritq, apoi
apqsa]i butonul SET/DECEL. 

• Pentru a cre[te viteza cu niveluri foarte
mici, atinge]i scurt butonul RES/ACCEL.
La fiecare astfel de atingere, viteza
autovehiculului va cre[te cu aproximativ
1,6 km/h (1 mph). 

Pute]i reduce viteza de croazierq fixatq \n
oricare din urmqtoarele moduri: 

OBSERVA}IE: Dacq trebuie sq reduce]i
rapid viteza, folosi]i fr`na \n mod normal.

• ]ine]i apqsat butonul SET/DECEL.
Elibera]i butonul \n momentul \n care a]i
atins viteza doritq.

• Pentru a reduce viteza cu niveluri foarte
mici, atinge]i scurt butonul SET/DECEL.
La fiecare astfel de atingere, viteza
autovehiculului se va reduce cu aproxima-
tiv 1,6 km/h (1 mph). 

• Atinge]i u[or cu piciorul pedala de fr`nq.
Simbolul „CRUISE CONTROL” de pe
tabloul de bord se stinge. C`nd autove-
hiculul a \ncetinit p`nq la viteza doritq,
apqsa]i butonul SET/DECEL. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Chiar dacq sistemul cruise control este acti-
vat, pute]i ac]iona pedala de accelera]ie
pentru depq[iri. Dupq \ncheierea depq[irii,
ridica]i piciorul de pe accelera]ie.
Autovehiculul va reveni la viteza de
croazierq fixatq. 

Dacq lqsa]i piciorul pe pedala de fr`nq sau
pe cea de ambreiaj, sistemul cruise control
se dezactiveazq.

Dezactivarea sistemului cruise control 
Pute]i dezactiva sistemul cruise control \n
oricare din urmqtoarele moduri: 

• Apqsa]i u[or pedala de fr`nq sau cea de
ambreiaj.

• Apqsa]i butonul CANCEL de pe volan.

• Apqsa]i butonul CRUISE de pe volan. 

Revenirea la viteza fixatq
Atunci c`nd apqsa]i butonul CANCEL sau
atinge]i u[or pedala de fr`nq sau ambreiaj,
sistemul va memora viteza de croazierq fix-
atq anterior. Pentru a reveni la aceastq
vitezq, accelera]i la mai mult de 40 km/h (25
mph), apoi apqsa]i [i elibera]i butonul
RES/ACCEL. Indicatorul „CRUISE CON-
TROL” se aprinde, iar autovehiculul accel-
ereazq p`nq la viteza fixatq anterior. 

Prin apqsarea butonului CRUISE sistemul
este dezactivat [i se [terge din memorie
viteza de croazierq fixatq anterior.  
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Componentele ACC
Sistemul cruise control cu reglare (Adaptive
Cruise Control – ACC) constq \ntr-un sen-
zor radar montat \n mascq, butoanele ACC*
de pe volan [i func]iile ACC de pe afi[ajul
multiplu. 

*La autovehiculele cu sistem de asisten]q
la pqstrarea benzii (LKAS)
Butonul ACC trece la butonul MAIN. 

Senzorul radar al sistemului ACC este
folosit [i de sistemul de fr`nare pentru pre-
venirea coliziunilor (CMBS). Pentru mai
multe informa]ii referitoare la senzorul
radar, consulta]i pagina 454. Pentru mai
multe informa]ii despre sistemul CMBS,
consulta]i pagina 453. 
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CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

AFI{AJ MULTIPLU

BUTON RES/ACCEL

BUTON ACC

BUTON SET/DECEL

BUTON DE ANULARE
(CANCEL)

BUTON DE DISTAN}Q

INDICATOR ACC (PORTOCALIU)
INDICATOR ACC (VERDE)

Autovehicul fqrq LKAS
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INDICATOR ACC

BUTON LKAS

BUTON PRINCIPAL (MAIN)

BUTON RES/ACCEL

BUTON SET/DECEL

BUTON DE ANULARE (CANCEL)

BUTON DE DISTAN}Q
BUTONUL SISTEMULUI DE ASISTEN}Q
LA PQSTRAREA BENZII (LKAS)

AFI{AJ MULTIPLU

Autovehicul cu ACC [i LKAS

Imaginea prezintq modelul cu transmisie manualq. 
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Prezentare generalq          
Sistemul adaptive cruise control (ACC) vq
permite sq men]ine]i viteza fixatq [i sq pqs-
tra]i constantq distan]a de siguran]q fa]q de
autovehiculul din fa]q, fqrq a ac]iona pedala
de accelera]ie sau fr`nq. 

Atunci c`nd autovehiculul din fa]q fr`neazq
sau accelereazq, sistemul ACC sesizeazq
schimbarea de distan]q [i o compenseazq
acceler`nd sau fr`n`nd pentru a ajunge la
viteza de croazierq pe care a]i fixat-o \n pre-
alabil. Distan]a men]inutq \ntre autovehicule
se bazeazq pe viteza autovehiculului dum-
neavoastrq: cu c`t merge]i mai repede, cu
at`t distan]a va fi mai mare; cu c`t merge]i
mai \ncet, cu at`t distan]a va fi mai micq. 

Dacq autovehiculul din fa]q \ncetine[te,
brusc sau \n fa]a dumneavoastrq se inter-
caleazq un alt autovehicul, ACC vq aver-
tizeazq declan[`nd un semnal sonor [i
afi[`nd un simbol (mesajul BRAKE –
fr`nare, \n func]ie de setarea reglatq) pe
afi[ajul multiplu.

Senzorul radar al ACC de pe mascq poate
detecta [i monitoriza distan]a fa]q de un
autovehicul cu p`nq la 100 metri (328
picioare) \n fa]a autovehiculului dumneav-
oastrq. 

Precau]ii importante pentru siguran]q
Ca orice alt sistem, ACC are limitele sale.
Utilizarea necorespunzqtoare a sistemului
ACC poate provoca accidente grave.
Folosi]i pedala de fr`nq ori de c`te ori este
cazul [i pqstra]i \n permanen]q distan]a de
siguran]q fa]q de celelalte autovehicule. 

Sistemul ACC nu se va folosi \n urmqtoarele
condi]ii: 

• \n condi]ii de vizibilitate redusq.

• \n trafic aglomerat.

• C`nd trebuie sq \ncetini]i [i sq accelera]i
\n mod repetat. 

• Pe drumuri cu multe curbe.

• La cobor`rea pantelor abrupte.

• La intrarea pe por]ile de platq a taxelor de
autostradq, la intersec]iile de autostrqzi, \n
zonele de servicii, parcqri etc. |n astfel de
zone, chiar dacq \n fa]q nu este niciun
autovehicul, sistemul ACC va \ncerca sq
accelereze p`nq la viteza fixatq de dum-
neavoastrq. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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• Pe timp nefavorabil (ploaie, cea]q, nin-
soare etc.);

• Pe drum alunecos (de exemplu, drumuri
acoperite cu zqpadq sau ghea]q).

Caracteristici func]ionale

C`nd nu se aflq niciun autovehicul \n fa]q \n
raza de ac]iune ACC
Autovehiculul dumneavoastrq va rula la
viteza de croazierq fixatq. 

C`nd \n raza de ac]iune ACC se aflq un
autovehicul, care se deplaseazq cu o vitezq
mai micq dec`t cea fixatq pentru autove-
hiculul dumneavoastrq
Dacq vehiculul din fa]q se deplaseazq cu o
vitezq mai micq dec`t cea fixatq a autove-
hiculului dumneavoastrq, autovehiculul dum-
neavoastrq va \ncetini p`nq la viteza
autovehiculului din fa]q. Dupq aceea,
autovehiculul dumneavoastrq va pqstra o
distan]q constantq p`nq c`nd autovehiculul
din fa]q \[i schimbq din nou viteza. 
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Folosirea necorespunzqtoare a sistemului
ACC poate provoca accidente.

Utiliza]i sistemul ACC numai c`nd vq
deplasa]i pe autostrqzi deschise, pe
vreme bunq.

AVERTIZARE
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Dacq autovehiculul din fa]q \ncetine[te
brusc sau \n fa]a dumneavoastrq se inter-
caleazq un alt autovehicul, se declan[eazq
un semnal sonor [i se afi[eazq un simbol

sau un mesaj „BRAKE” (fr`nare) pe
afi[ajul multiplu, pentru avertizare. 

|n acest caz, reduce]i viteza apqs`nd fr`na
[i pqstra]i o distan]q corespunzqtoare fa]q
de vehiculul din fa]q. 

C`nd \n raza de ac]iune ACC se aflq un
autovehicul, care se deplaseazq cu vitezq
constantq
Autovehiculul dumneavoastrq merge dupq
autovehiculul din fa]q, pqstr`nd distan]a
constantq. Sistemul ACC nu va men]ine
autovehiculul dumneavoastrq la o distan]q
constantq fa]q de autovehiculul din fa]q
dacq acesta din urmq depq[e[te limitele \n
care pute]i fixa viteza de croazierq, respec-
tiv, maximum 180 km/h (112 mph) sau mini-
mum 30 km/h (20 mph). 

Dacq autovehiculul din fa]q trece pe altq
bandq, sistemul ACC nu \l mai urmqre[te.
Autovehiculul dumneavoastrq va reveni la
viteza de croazierq fixatq. 

|n momentul fr`nqrii automate, este posibil
ca sistemul sq scoatq un anumit zgomot,
fqrq ca acest lucru sq semnaleze o
defec]iune. 
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Indicatoarele de schimbare a vitezei \ntr-o
treaptq superioarq / inferioarq

La autovehiculele cu transmisie manualq
Cu sistemul ACC pornit, indicatorul de
schimbare a vitezei \ntr-o treaptq inferioarq
sau superioarq se afi[eazq pentru a vq
semnala momentul de schimbare a treptei
de vitezq \ntr-o treaptq superioarq sau infe-
rioarq pentru un consum optim de com-
bustibil (vezi pagina 437). 

Dacq sistemul ACC este activat, aceastq
func]ie nu este disponibilq. 

|n loc sq vq semnalizeze momentul potrivit
pentru a semna \n treaptq superioarq sau
inferioarq, indicatoarele se aprind pentru a
indica atingerea limitei de performan]q a
motorului care corespunde treptei de vitezq
alese. Trecerea \ntr-o treaptq inferioarq sau
superioarq de vitezq \n momentul indicat de
sistem \i permite motorului sq ruleze [i sq
accelereze uniform. Acest lucru ajutq la
men]inerea func]ionqrii sistemului ACC. 

Indicatorul de trecere \ntr-o treaptq supe-
rioarq de vitezq apare \n momentul \n care
tura]ia ajunge l`ngq zona ro[ie a tahometru-
lui (aproximativ 6.200 rpm la modelele pe
benzinq [i aproximativ 4.200 rpm la
motoarele pe motorinq). 

La 6.500 rpm la modelele pe benzinq [i
4.500 rpm la diesel, sistemul ACC este
dezactivat. Sistemul ACC este anulat \n
momentul \n care tura]ia motorului intrq \n
zona ro[ie a tahometrului. 

Indicatorul de trecere \ntr-o treaptq infe-
rioarq de vitezq se aprinde \n mod core-
spunzqtor, \n func]ie de reducerea vitezei. 

|n cazul \n care tura]ia motorului ajunge sub
1.000 rpm, ACC este, de asemenea, dezac-
tivat. 
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Pentru a proteja motorul, nu rula]i niciodatq
cu acul turometrului \n zona ro[ie. 

Dacq ignora]i semnalul de schimbare a
vitezei \ntr-o treaptq superioarq sau infe-
rioarq, sistemul ACC va fi dezactivat dupq
aproximativ 10 secunde. Pentru informa]ii
privind dezactivarea automatq [i reactivarea
a sistemului ACC, consulta]i pagina 352.

Limitqri
• Sistemul ACC nu func]ioneazq la viteze

mai mici de 25 km/h (17 mph) [i nu poate
opri complet autovehiculul. 

• Sistemul ACC nu va declan[a semnalul
sonor [i nu va afi[a niciun mesaj pe
afi[ajul multiplu pentru a vq avertiza
asupra autovehiculelor care se
deplaseazq cu o vitezq mai micq de 20
km/h (13 mph) sau care sta]ioneazq. |n
aceste cazuri, depinde de dumneavoastrq
sq pqstra]i distan]a de siguran]q ac]ion`nd
pedala de fr`nq.        

• Este posibil ca sistemul ACC sq nu
recunoascq motocicletele sau alte
vehicule de mici dimensiuni aflate \n fa]a
dumneavoastrq. 

• Este posibil ca sistemul ACC sq
reac]ioneze la vehicule sau chiar la clqdiri
aflate l`ngq autovehiculul dumneavoastrq,
ac]ion`nd pe moment fr`na sau
declan[`nd un semnal sonor \n anumite
condi]ii, cum ar fi virajele bru[te, benzile
de rulare \nguste, ac]ionarea bruscq a
volanului sau pozi]ia autovehiculului dum-
neavoastrq pe banda de rulare.

343

Adaptive Cruise Control (Op]ional pentru unele tipuri)

accord 2008 pag 320 - 410:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:21 Page 343



Indicatorul adaptive cruise control (ACC)
(portocaliu)

|n momentul \n care roti]i cheia \n contact \n
pozi]ia ON (II), indicatorul ACC/LKAS se
aprinde c`teva secunde.

Acest indicator se aprinde atunci c`nd
existq o problemq la sistemul ACC. De
asemenea, ve]i vedea simbolul “ ” sau
simbolul \nso]it de mesajul „CHECK SYS-
TEM” (verificare sistem) pe afi[ajul multiplu.
Dacq se \nt`mplq acest lucru, duce]i
autovehiculul la reprezentan]q, pentru verifi-
care. Sistemul ACC nu poate fi utilizat dacq
acest indicator este aprins. 

Verificarea senzorului radar
Dacq emblema este acoperitq de noroi, miz-
erie, zqpadq etc., sau dacq este lipit un
ab]ibild pe aceasta, senzorul radar al sis-
temului ACC este dezactivat iar sistemul
ACC nu va func]iona. Se va afi[a simbolul
“ ”, pe afi[ajul multiplu. Se va aprinde [i
simbolul senzorului radar CMBS pe afi[ajul
multiplu. |n acest caz, simbolul / mesajul de
avertizare al sistemului CMBS va fi afi[at pe
afi[ajul multiplu (vezi pagina 454). 

Pqstra]i emblema curatq. Dacq aceasta se
murdqre[te, curq]a]i-o cu apq sau cu un
detergent neagresiv. Nu folosi]i solven]i
chimici sau praf de lustruit. 

Ave]i grijq sq nu loveascq nimic senzorul
radar sau emblema. |n cazul \n care masca
din fa]q are nevoie de repara]ii, consulta]i
mai \nt`i reprezentan]a. 
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Utilizarea sistemului ACC

1. Apqsa]i butonul ACC (sau MAIN la
autovehiculele cu LKAS) de pe volan.
Indicatorul ACC de pe tabloul de bord se
aprinde cu culoarea verde iar pe afi[ajul
multiplu ve]i vedea simbolul “ ”. 

La autovehiculele cu sistem de asisten]q la
pqstrarea benzii (LKAS)
Indicatorul LKAS se aprinde, de asemenea,
cu culoarea verde, iar simbolul “ ” este
afi[at pe afi[ajul multiplu. 

2. Accelera]i p`nq la viteza doritq, care tre-
buie sq fie mai mare de 30 km/h (20
mph). 

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul SET/DECEL
de pe volan. 

Dacq apqsa]i butonul SET/DECEL c`nd
viteza este mai micq de aproximativ 30 km/h
(20 mph), se va auzi un semnal sonor lung.
Aceasta \nseamnq cq sistemul ACC nu este
activat [i nu pute]i fixa viteza. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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BUTON ACC

BUTON SET / DECEL

BUTON MAIN

BUTON SET / DECEL

Imaginea aratq autovehiculul cu LKAS

accord 2008 pag 320 - 410:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:21 Page 345



|n momentul \n care viteza este fixatq,
aceasta este afi[atq pe afi[ajul multiplu,
\mpreunq cu imaginea unei ma[ini [i cu
barele de distan]q. 

Consulta]i pagina 350 pentru a vedea modul
de fixare [i schimbare a distan]ei fa]q de
autovehiculul din fa]q. 

Pentru schimbarea unitq]ii de mqsurq a
vitezei, vezi pagina 128.

Dacq anula]i func]ia ACC apqs`nd butonul
CANCEL sau ating`nd pedala de fr`nq, pe
afi[ajul multiplu se afi[eazq activarea sis-
temului ACC

La autovehiculele cu LKAS
|n cazul \n care sistemul LKAS este activat
c`nd se opre[te ACC, afi[ajul indicq faptul
cq sistemul ACC este \n modul de
a[teptare.
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FIXAREA DISTAN}EI

FIXAREA VITEZEI
AUTOVEHICULULUI
Tipul \n km / h

ACC \n modul de a[teptare

Banda este detectatq de sistemul LKAS
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Cre[terea vitezei fixate

Viteza fixatq poate fi mqritq cu ajutorul
butonului RES/ACCEL sau prin apqsarea
pedalei de accelera]ie. 

Pentru a cre[te viteza fixatq cu ajutorul
butonului RES/ACCEL, proceda]i astfel: 

}ine]i apqsat butonul RES/ACCEL.
Autovehiculul va accelera. |n momentul \n
care a]i atins viteza doritq, elibera]i butonul. 

Pentru a cre[te viteza cu niveluri mici,
apqsa]i scurt \n mod repetat butonul
RES/ACCEL. La fiecare atingere, viteza va
cre[te cu 5 km/h (2 mph).

|n timp ce autovehiculul accelereazq p`nq la
viteza fixatq, viteza fixatq afi[atq pe afi[ajul
multiplu clipe[te. 

Dacq un autovehicul aflat \n fa]q se
deplaseazq cu o vitezq mai micq dec`t cea
pe care dori]i sq o fixa]i, autovehiculul dum-
neavoastrq nu va accelera, ci va men]ine o
anumitq distan]q fa]q de autovehiculul din
fa]q. 

Pentru a cre[te viteza cu ajutorul pedalei de
accelera]ie, apqsa]i pedala p`nq atinge]i
viteza doritq, apoi apqsa]i butonul
SET/DECEL. Viteza fixatq va fi afi[atq pe
afi[ajul multiplu. 

Dacq nu apqsa]i butonul SET/DECEL,
autovehiculul va reveni la viteza fixatq ante-
rior. Semnalul sonor al sistemului ACC nu
se va declan[a \n momentul \n care apqsa]i
pedala de accelera]ie, indiferent c`t de mult
vq apropia]i de vehiculul din fa]q. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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|n timp ce apqsa]i pedala de accelera]ie,
viteza de croazierq fixatq [i barele de dis-
tan]q nu sunt indicate pe afi[ajul multiplu.
Aceasta \nseamnq cq ACC este dezactivat
pentru a se pqstra viteza fixatq [i pentru a
se men]ine distan]a, iar func]ia de avertizare
sonorq a ACC nu este activq. 

|n cazul \n care autovehiculul din fa]a dum-
neavoastrq schimbq banda, simbolul cu linie
continuq al autovehiculului se modificq \n
simbol cu linie punctatq. 

Reducerea vitezei fixate

Viteza fixatq poate fi redusq cu ajutorul
butonului SET/DECEL sau al pedalei de
fr`nq. 

Pentru a reduce viteza cu ajutorul butonului
SET/DECEL, proceda]i astfel:

]ine]i apqsat butonul SET/DECEL. Elibera]i
butonul \n momentul \n care a]i atins viteza
doritq. 
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BUTONUL RES/ACCEL

BUTONUL SET/DECEL

Imaginea aratq modelul cu LKAS
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Pentru a reduce viteza \n pa[i mici, apqsa]i
scurt [i \n mod repetat butonul SET/DECEL.
La fiecare apqsare, viteza se va reduce cu 5
km/h (2 mph). 

Viteza de croazierq fixatq va fi afi[atq pe
afi[ajul multiplu.  

La cobor`rea pantelor abrupte, viteza
autovehiculului o poate depq[i pe cea fixatq. 

Pentru a reduce viteza fixatq cu ajutorul
pedalei de fr`nq, proceda]i astfel: 

Apqsa]i pedala de fr`nq. C`nd autovehiculul
a ajuns la viteza doritq, apqsa]i butonul
SET/DECEL. Viteza fixatq va fi afi[atq pe
afi[ajul multiplu. Dacq folosi]i pedala de
fr`nq pentru a reduce viteza [i apoi apqsa]i
butonul RES/ACCEL, autovehiculul va
reveni la viteza fixatq anterior. 

La autovehiculele cu transmisie manualq
La activarea ACC, trecerea \n treaptq infe-
rioarq nu reduce viteza autovehiculului.
Pentru a \ncetini, apqsa]i \ntotdeauna ped-
ala de fr`nq. 

Detectarea unui vehicul aflat \n fa]q

|n momentul \n care sistemul detecteazq un
vehicul \n fa]q, se afi[eazq imaginea unui
autovehicul conturat cu linie continuq.

Pentru activarea semnalului sonor ACC la
detectarea unui autovehicul, consulta]i pagi-
na 126. Semnalul sonor este setat dezacti-
vat la ie[irea din fabricq. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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SIMBOL AUTOVEHICUL CU LINIE CONTINUQ

Imaginea aratq modelul \n km/h
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Dacq nu existq niciun autovehicul \n fa]q, \n
raza de ac]iune ACC, pe afi[ajul multiplu se
va afi[a imaginea unui autovehicul cu contur
punctat. 

Pute]i regla setarea „Pre-Running Car
Detect Beep” (semnal sonor la detectarea
unui autovehicul \n fa]q) (vezi paginile 125 [i
126).  

Schimbarea distan]ei fa]q 
de vehiculul din fa]q

Atunci c`nd este activat ACC, distan]a fa]q
de vehiculul din fa]q este controlatq [i
men]inutq. Ave]i la dispozi]ie trei op]iuni
pentru fixarea acestei distan]e: lungq, medie
sau scurtq.

Pentru a schimba distan]a, apqsa]i butonul
DISTANCE (distan]a). Cu fiecare apqsare,
distan]a se schimbq \ntre Lungq, Medie [i
Scurtq. 

Cu c`t este mai mare viteza de deplasare a
autovehiculului dumneavoastrq, cu at`t va fi
mai mare distan]a fa]q de autovehiculul din
fa]q, dupq cum se aratq mai jos: 
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Adaptive Cruise Control (Op]ional pentru unele tipuri)

SIMBOL AUTOVEHICUL CU LINIE PUNCTATQ

Imaginea aratq modelul \n mph

BUTON DE DISTAN}Q

Imaginea aratq modelul fqrq LKAS

80 km/h
(50 mph)

104 km/h
(65 mph)

Lungq
47 metri

(154 picioare)
(2,1 secunde)

61 metri
(200 picioare)
(2,1 secunde)

Medie
34 metri

(111 picioare)
(1,5 secunde)

42 metri 
(138 picioare)
(1,5 secunde)

Scurtq
26 metri

(85 picioare)
(1,2 secunde)

31 metri
(101 picioare)
(1,1 secunde)
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OBSERVA}IE:

{oferul trebuie sq pqstreze, \n orice situa]ie,
o distan]q de fr`nare suficientq fa]q autove-
hiculul din fa]q [i sq ]inq seama de even-
tualele prevederi ale Codului Rutier local
privind distan]a minimq [i de obliga]ia sa de
a respecta aceste prevederi.

Distan]a selectatq este de asemenea afi[atq
pe afi[ajul multiplu. 
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DISTAN}Q LUNGQ

Trei linii orizontale

DISTAN}Q MEDIE

Douq linii orizontale

DISTAN}Q SCURTQ

O linie orizontalq

Imaginea aratq modelul cu volanul pe partea st`ngq
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Anularea ACC

Func]ia ACC este dezactivatq \n momentul
\n careefectua]i una din ac]iunile de mai jos:

• Apqsa]i butonul CANCEL de pe volan.

• Apqsa]i pedala de fr`nq.

• Apqsa]i butonul ACC sau (MAIN la
autovehiculele cu LKAS). Indicatorul ACC
(verde) de pe tabloul de bord se stinge. 

La autovehiculele cu sistem de asisten]q la
pqstrarea benzii (LKAS), indicatorul LKAS
(verde) se stinge [i el.

|n momentul \n care apqsa]i butonul CAN-
CEL sau pedala de fr`nq pentru a dezactiva
func]ia ACC, viteza de croazierq fixatq
rqm`ne \n memorie. Pentru a reveni la
viteza respectivq, accelera]i p`nq la peste
30 km/h (20 mph), apoi apqsa]i butonul
RES/ACCEL.

Dacq dezactiva]i func]ia ACC apqs`nd
butonul ACC sau MAIN, viteza de croazierq
fixatq anterior este [tearsq din memorie. 

Anularea automatq a ACC
|n momentul \n care func]ia ACC este anu-
latq automat, se aude un semnal sonor
lung, iar pe afi[ajul multiplu se afi[eazq timp
de 3 secunde mesajul „ACC OFF” (ACC
dezactivat). 
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BUTONUL DE ANULARE

Imaginea aratq modelul cu LKAS

accord 2008 pag 320 - 410:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:21 Page 352



Oricare din situa]iile urmqtoare poate duce
la anularea sistemului ACC:

• Viteza autovehiculului scade sub aproxi-
mativ 25 km/h (17 mph).

• Condi]ii meteo nefavorabile (ploaie, cea]q,
ninsoare etc.).

• Senzorul radar de pe mascq este murdar. 

• Vehiculul din fa]q nu poate fi detectat. 

• Este detectatq o stare anormalq a
pneurilor sau pneurile derapeazq. 

• Deplasarea se face pe un drum de munte
sau pe teren accidentat pe o perioadq mai
\ndelungatq. 

• Ac]ionarea bruscq a volanului. 

• Activarea sistemului ABS sau VSA.

• Se activeazq func]ia de asisten]q la stabil-
itatea remorcii

• Se aprinde indicatorul VSA sau ABS.

La autovehiculele cu transmisie manualq
• Ignorarea indicatorului de schimbare a

vitezei \ntr-o treaptq superioarq sau infe-
rioarq de pe afi[ajul tahometrului duce la
dezactivarea sistemului ACC dupq aproxi-
mativ 10 secunde.

• Acul turometrului intrq \n zona ro[ie. 

• Tura]ia motorului coboarq sub 1000 rpm. 

• ]ine]i pedala ambreiajului apqsatq mai
mult timp la schimbarea vitezelor. 

• Trecerea \ntr-o treaptq superioarq sau
inferioarq de vitezq rqm`n`nd temporar \n
punctul mort. 

Dacq sistemul ACC este dezactivat \ntr-una
din situa]iile de mai sus, a[tepta]i p`nq c`nd
condi]iile se \mbunqtq]esc, apoi apqsa]i
butonul RES/ACCEL pentru a reactiva ACC.
Astfel, autovehiculul va reveni la viteza de
croazierq fixatq. 

Dacq roti]i contactul de pornire \n pozi]ia
ACCESSORY (I) sau LOCK (0) dupq anu-
larea automatq a sistemului ACC, viteza de
croazierq fixatq se [terge din memorie [i
trebuie introdusq din nou (a se vedea pagi-
na 345). 
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Simbolurile afi[ate pe afi[ajul multiplu
Afi[ajul multiplu aratq diferite mesaje privind
sistemul ACC. Pentru semnifica]ia
mesajelor ACC afi[ate, consulta]i tabelul
urmqtor. 
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Adaptive Cruise Control (Op]ional pentru unele tipuri)

Simbol/Mesajul Descrierea

Autovehicul cu LKAS

ACC este activat.

Sistemul ACC este \n a[teptare iar viteza de croazierq
fixatq anterior este stocatq \n memorie. Se poate reveni

la viteza de croazierq fixatq anterior apqs`nd butonul
RES/ACCEL

Autovehicul cu LKAS

Sistemul ACC este \n a[teptare iar LKAS este activat
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Adaptive Cruise Control (Op]ional pentru unele tipuri)

Simbol/Mesajul Descrierea

Apqsa]i pedala de accelera]ie c`nd este
detectat un autovehicul \n fa]q.

Imag. aratq modelul cu km/h

Sistemul ACC detecteazq un autovehicul
\n fa]q.

Imag. aratq modelul cu mph

Sistemul ACC nu detecteazq niciun
autovehicul \n fa]q.

Simbol/Mesajul Descrierea

Sistemul ACC a fost anulat automat,
\ntruc`t senzorul radar de pe mascq este

murdar.

Sistemul ACC a fost dezactivat automat
din cauza condi]iilor meteo nefavorabile

sau din alte cauze (vezi pagina 353).

Ve]i auzi un semnal sonor lung. 

Apqsa]i imediat pedala de fr`nq.
Autovehiculul dumneavoastrq este prea

aproape de vehiculul din fa]q.

Ve]i auzi un semnal sonor continuu.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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(Modelele pentru UE)
Directivele CE
Acest senzor radar este conform cu preved-
erile Directivelor R & TTE (privind echipa-
mentele radio [i terminalele de telecomuni-
ca]ii, precum [i recunoa[terea reciprocq a
conformitq]ii acestora).
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Adaptive Cruise Control (Op]ional pentru unele tipuri)

Simbol/Mesajul Descrierea

ACC trebuie verificat. 

Duce]i autovehiculul la reprezentan]q pen-
tru verificare.

Autovehicul cu LKAS

ACC [i LKAS sunt activate.
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Sistemul de asisten]q la pqstrarea benzii
(Lane Keeping Assist System – LKAS) mon-
itorizeazq liniile benzii de pe o autostradq
sau un drum drept cu douq sensuri, vq
alerteazq c`nd autovehiculul \ncepe sq iasq
de pe bandq [i asistq opera]iunea de
c`rmire a volanului pentru a ajuta la
men]inerea autovehiculului \ntre linia din
dreapta [i cea din st`nga. LKAS
func]ioneazq dacq viteza autovehiculului
este \ntre 72-180 km/h (45-112 mph). 

Dacq sistemul detecteazq cq autovehiculul
se \ndepqrteazq de una dintre linii, acesta
aplicq cuplu la direc]ie [i \l asistq pe [ofer \n
opera]ia de c`rmire a volanului \n vederea
rqm`nerii \ntre linii. Sistemul nu
func]ioneazq \n cazul \n care [oferul \[i ia
m`inile de pe volan sau neglijeazq opera]ia
de c`rmire. 

LKAS nu \nlocuie[te opera]ia de c`rmire
efectuatq de [ofer. Utilizarea volanului de
c`tre [ofer este esen]ialq. 

LKAS poate fi activat prin apqsarea butonu-
lui MAIN. |n acest mod se porne[te simultan
[i ACC (vezi pagina 345). 
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Func]ionarea LKAS

C`nd merge]i pe o bandq
Dacq vehiculul se apropie de linia din dreap-
ta sau de cea din st`nga  a benzii, cuplul de
direc]ie aplicat de sistem este mai puternic.
Dupq ce autovehiculul \ncepe sq revinq pe
mijlocul benzii, cuplul se diminueazq. 

C`nd schimba]i banda
C`nd porni]i semnalizarea pentru a schimba
banda, sistemul este suspendat. Nu se va
mai aplica cuplu la volan. Dupq ce schimba]i
banda iar semnalizatorul se stinge, LKAS se
reactiveazq c`nd benzile sunt detectate.

Camera LKAS

Camera LKAS este dispusq \n spatele
oglinzii retrovizoare.

Pentru func]ionarea corectq a camerei:
• Nu atinge]i lentila.
• Nu bloca]i vederea camerei.
• Parbrizul trebuie sq fie curat.
• Evita]i lovirea camerei. 
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Sistemul de asisten]q la pqstrarea benzii (Op]ional pentru unele tipuri)

CAMERQ LKAS

C`nd merge]i pe o bandq

C`nd schimba]i banda

: LKAS func]ioneazq

: LKAS este \n a[teptare
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Indicatorul LKAS (portocaliu) [i mesajul de
avertizare

Indicatorul LKAS se aprinde cu culoarea
portocaliu atunci c`nd existq o problemq la
sistem. De asemenea, ve]i vedea simbolul

sau simbolul \nso]it de mesajul „CHECK
SYSTEM” (verificare sistem) pe afi[ajul mul-
tiplu. Duce]i autovehiculul la reprezentan]q,
pentru verificare. 

Indicatorul LKAS (verde)

C`nd apqsa]i butonul MAIN cu contactul de
pornire \n pozi]ia ON (II), indicatorul LKAS
(verde) se aprinde [i rqm`ne aprins \mpre-
unq cu indicatorul ACC (verde). 

Utilizarea LKAS

Pentru a activa LKAS, apqsa]i butonul
MAIN, apoi butonul LKAS.

Chiar [i atunci c`nd LKAS este activat,
LKAS poate fi suspendat \n anumite condi]ii.
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Sistemul de asisten]q la pqstrarea benzii (Op]ional pentru unele tipuri)

XXX XXX BUTON MAIN 
(PRINCIPAL)

BUTON LKAS
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Pe afi[ajul multiplu apar linii de marcare a
benzii punctate, dacq LKAS este activat.

Dacq viteza autovehiculului este \ntre 72
km/h (45 mph) [i 180 km/h (112 mph), iar
liniile de bandq care trebuie urmate sunt
detectate, liniile punctate vor deveni contin-
ue iar sistemul va aplica cuplu de direc]ie.
Dacq viteza autovehiculului nu este \ntre 72
km/h (45 mph) [i 180 km/h (112 mph),
LKAS va fi suspendat.

OBSERVA}IE:
Dacq viteza autovehiculului este \ntre 30 –
180 km/h (20-112 mph), apar [i simbolurile
ACC, de ex (sistemul ACC este activat).

Anularea LKAS

Pentru a anula numai LKAS, apqsa]i butonul
LKAS. Pentru a anula LKAS [i ACC (adap-
tive cruise control) simultan, apqsa]i butonul
MAIN. 
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Afi[ajele vq aratq c`nd 
LKAS este activat [i ACC este dezactivat

LKAS [i ACC func]ioneazq

BUTON PRINCIPAL
(MAIN)

BUTON LKAS
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Condi]ii de func]ionare a LKAS

LKAS func]ioneazq c`nd sunt \ndeplinite
toate condi]iile de mai jos. 

• Existq linii clare de demarcare a benzii
(dreapta [i st`nga), iar autovehiculul cir-
culq pe mijlocul benzii.

• Autovehiculul circulq cu o vitezq \ntre 72-
180 km/h (45-112 mph).

• Autovehiculul circulq pe un drum drept
sau cu curbe u[oare.

• Semnalizatoarele sunt oprite (OFF).

• Pedala de fr`nq nu este apqsatq.

• Butonul [tergqtorului este \n pozi]ia OFF,
AUTO sau MIST 

Chiar dacq sunt \ndeplinite toate condi]iile,
LKAS poate rqm`ne suspendat sau poate
sq nu func]ioneze din cauza ploii, burni]ei,
zqpezii etc.

LKAS va fi suspendat automat dacq nu
detecteazq liniile benzii. Dupq ce sistemul
recunoa[te liniile din nou, sistemul se reac-
tiveazq automat.

LKAS rqm`ne pornit dacq butonul [tergq-
torului este \n pozi]ia MIST. Cu toate aces-
tea, LKAS va fi suspendat dacq nu elibera]i
butonul, lqs`nd [tergqtoarele sq func]ioneze
\ncontinuu. 
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OFF, AUTO SAU
MIST
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Informa]ii importante pentru siguran]q
LKAS nu \nlocuie[te opera]ia de c`rmire a
volanului care trebuie efectuatq de [ofer, [i
are limitele sale. 

|n cazul \n care portbagajul [i locul din
spate sunt foarte \ncqrcate, autovehiculul se
\nclinq spre spate [i este posibil ca LKAS sq
nu func]ioneze corespunzqtor. De aseme-
nea, este posibil ca acesta sq nu
func]ioneze dacq pneurile sunt umflate prea
tare sau prea pu]in (pentru presiunile
corecte ale pneurilor, vezi eticheta cu pre-
siunea pneurilor de pe montantul din partea
[oferului). 

Folosirea de pneuri sau ro]i de dimensiuni
sau fabrica]ie diferite, poate duce la
func]ionarea inconstantq a LKAS. 

Nu folosi]i LKAS dacq de autovehicul este
prinsq o rulotq. 

Nu pune]i nici un obiect pe tabloul de bord.
Existq pericolul ca obiectul sq se reflecte pe
parbriz, cre`nd confuzii pentru sistem [i
\mpiedic`ndu-l sq detecteze corect liniile
benzii. 

Nu folosi]i LKAS c`nd folosi]i roata de rez-
ervq compactq (dacq este prevqzutq). 

Nu schimba]i suspensia autovehiculului. |n
cazul \n care \nql]imea sau suspensia
autovehiculului este modificatq, existq peri-
colul ca sistemul sq nu func]ioneze corect.

|n cazul \n care autovehiculul se apropie de
linia din st`nga sau de cea din dreapta a
benzii datoritq cuplului aplicat de sistem, nu
mai folosi]i LKAS [i duce]i autovehiculul la
reprezentan]q, pentru verificare. 
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OBSERVA}IE:

|n urmqtoarele condi]ii, este posibil ca sis-
temul sq nu poatq stabili pozi]ia corectq a
autovehiculului sau sistemul este sus-
pendat. 

• Dacq pe por]iuni de drum numqrul de linii
de benzi cre[te sau descre[te, sau dacq
liniile benzilor se intersecteazq \n mod
complicat.

• La condusul pe un drum \n pantq, de
exemplu l`ngq o zonq de parcare, o zonq
de odihnq, la intrarea pe por]ile de platq a
taxelor de autostradq, la intersec]iile de
autostrqzi etc.

• Dacq autovehiculul din fa]q este prea
aproape de liniile benzii.

• Dacq liniile benzii nu sunt vizibile \n mod
clar, datoritq noroiului, zqpezii, ploii, ce]ei
sau dacq sunt [terse. 

• O schimbare bruscq de luminq, ca, de
exemplu, la intrarea sau ie[irea dintr-un
tunel. 

• Dacq autovehiculul circulq pe un drum \n
repara]ie sau dacq banda este blocatq. 

• Dacq autovehiculul circulq pe o bandq cu
gard sau perete pe o parte.

• Dacq autovehiculul circulq pe un drum pe
care \ncq mai sunt vizibile liniile vechi de
bandq.

• Dacq autovehiculul circulq pe un drum \n
curbq, depq[ind limita de vitezq. 

• \n cazul \n care contrastul dintre liniile
benzii [i culoarea drumului nu este destul
de mare.

• Dacq existq unul sau mai multe semne de
circula]ie \ntre liniile benzii pe drum, de
exemplu, \ntr-o intersec]ie. 

• Dacq farurile sunt murdare iar luminile nu
pot ilumina suficient drumul.

• Dacq parbrizul este murdar sau aburit.

• Dacq suprafa]a drumului reflectq o luminq
puternicq.

• Dacq suprafa]a drumului este umedq [i
luce[te ca dupq ploaie, [i dacq sunt bql]i
pe drum. 

• Dacq barierele de protec]ie creeazq
umbre paralele cu liniile de pe drum. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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• Dacq banda pe care circulq autovehiculul
este prea \ngustq sau prea latq.

• Dacq banda pe care circulq autovehiculul
este denivelatq sau neuniformq.

• Dacq autovehiculul se apropie de v`rful
unui deal. 

Suspendarea LKAS

LKAS va fi suspendat, liniile continue se
schimbq \n linii punctate pe afi[ajul multiplu
[i ve]i auzi un semnal sonor. Sistemul nu va
mai aplica cuplu de direc]ie. 

Simbolul de mai sus indicq faptul cp LKAS
este suspendat iar ACC este activat.

LKAS va fi suspendat \n oricare din situa]iile
de mai jos:
• Dacq sistemul nu detecteazq liniile benzii.
• Dacq viteza autovehiculului scade sub 64

km/h (40 mph). 
• Dacq viteza autovehiculului depq[e[te

180 km/h (112 mph).
• Dacq volanul este rotit brusc.
• Dacq nu roti]i volanul (vezi pagina urmq-

toare)
• Dacq autovehiculul circulq pe un drum cu

curbe str`nse.
• Dacq apqsa]i pedala de fr`nq.
• Dacq porni]i semnalizatoarele. 

Dupq ce niciuna dintre aceste situa]ii nu mai
este valabilq, LKAS se reactiveazq automat. 
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Imaginea prezintq tipul cu km/h
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Avertizarea privind ie[irea de pe bandq

Dacq autovehiculul este prea aproape de
linia unei benzi, aceastq avertizare apare pe
afi[ajul multiplu [i ve]i auzi un semnal sonor
continuu. Roti]i volanul [i reveni]i la mijlocul
benzii pe care se aflq autovehiculul. 

Dacq linia benzii nu poate fi detectatq, sem-
nalul sonor al LKAS nu va suna iar afi[ajul
de avertizare LKAS nu apare pe afi[ajul
multiplu. 

Dacq nu este folosit volanul

|n c`teva secunde dupq ce lua]i m`inile de
pe volan sau sistemul detecteazq cq negli-
ja]i volanul:
• Ve]i auzi un semnal sonor

• Simbolul benzii se va schimba \ntr-o
bandq punctatq, iar simbolul volanului va
clipi. 

• LKAS va fi suspendat [i nu va mai aplica
cuplu de direc]ie. 

Dupq ce roti]i volanul, LKAS se reactiveazq. 
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LKAS este activat iar ACC este \n a[teptare. 
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Simbolul LKAS OFF (oprire LKAS)

C`nd camera este fierbinte sau rece
|n cazul \n care camera LKAS devine
extrem de fierbinte sau rece \n timp ce
LKAS este folosit, pe afi[ajul multiplu vor
apqrea simbolul [i LKAS OFF (LKAS
oprit) [i ve]i auzi un semnal sonor. LKAS va
fi suspendat [i nu va mai aplica cuplu de
direc]ie. 
Dacq porni]i LKAS \n timp ce camera LKAS
este extrem de fierbinte sau rece, ve]i auzi
trei semnale sonore. 

|n acest caz, porni]i aerul condi]ionat pentru
a readuce camera la temperatura adecvatq.

Dacq apare simbolul LKAS OFF 
(LKAS oprit)
|n cazul \n care orice alt sistem legat de
controlul LKAS are o problemq c`t timp
LKAS este folosit, sau dacq apqsa]i butonul
LKAS, va apqrea simbolul LKAS OFF  pe
afi[ajul multiplu [i ve]i auzi un semnal
sonor. 

Simbolul de mai sus aratq faptul cq LKAS
este anulat dar ACC este activat.
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SIMBOL LKASS OFF (LKAS OPRIT)
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LKAS va fi suspendat [i nu va mai aplica
cuplu de direc]ie, \n cazul \n care se mai
aprinde unul sau mai multe indicatoare de
sistem \n acela[i timp, precum VSA, ABS
sau sistemul de fr`nare etc.  Simbolul LKAS
OFF va fi afi[at pe afi[ajul multiplu. |n
aceastq situa]ie, vezi instruc]iunile pentru
indicatorul sau indicatoarele respective [i
lua]i mqsurile corespunzqtoare.
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Autovehiculul este echipat cu un sistem de
senzori de parcare. Sistemul vq permite sq
cunoa[te]i distan]a aproximativq dintre
autovehicul [i majoritatea obstacolelor \n
timpul manevrelor de parcare. C`nd sis-
temul este activat [i autovehiculul se
apropie de un obstacol, ve]i auzi un semnal
sonor [i ve]i vedea indicatoarele senzorilor
de parcare pe afi[ajul multiplu. 

Pentru a activa sistemul, apqsa]i butonul de
pe bord cu butonul de contact \n pozi]ia ON
(II). C`nd sistemul este activat, indicatorul
de pe buton se aprinde. Ve]i auzi un semnal
sonor. Pentru a dezactiva sistemul, apqsa]i
butonul din nou. 

|n cazul \n care fr`na de parcare este acti-
vatq (transmisia manualq) sau dacq maneta
schimbqtorului de viteze este \n pozi]ia
Parcare (transmisia automatq), sistemul
senzorilor de parcare nu se activeazq chiar
dacq butonul de contact este \n pozi]ia ON
(II). 

Nu toate obstacolele pot fi detectate. Chiar
dacq sistemul este activat, trebuie sq verifi-
ca]i dacq nu sunt obstacole \n apropierea
autovehiculului, pentru a vq asigura cq
parca]i \n siguran]q. 

|nainte de a mi[ca autovehiculul, asigura]i-
vq cq indicatorul de pe buton se aprinde.
Dacq este stins, sistemul senzorilor de par-
care nu poate fi activat. 
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Sistemul de senzori de parcare (la unele modele)

BUTONUL SISTEMULUI DE SENZORI DE PARCARE La autovehiculele cu spqlqtor de faruri
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Sistemul are c`te un senzor \n fiecare col]
(\n total patru senzori) [i doi senzori at`t pe
mijloc fa]q c`t [i pe mijloc spate (\n total
patru senzori). 

Senzorii din centru spate intrq \n func]iune
c`nd se cupleazq treapta de mers \napoi
(R),. 

Senzorii din centru fa]q func]ioneazq numai
c`nd schimbqtorul de viteze este \n orice
pozi]ie \n afara celei de mers inapoi (R) [i a
celei de Parcare (transmisia automatq). 

Senzorii din col]uri fa]q func]ioneazq numai
c`nd schimbqtorul de viteze este \n orice
pozi]ie (\n afara celei de parcare la autove-
hiculele cu transmisie automatq). 

Indiferent de pozi]ia schimbqtorului de
viteze, sistemul senzorilor de parcare
func]ioneazq dacq viteza autovehiculului
este mai micq de 8km/h (5mph).

Func]ionarea indicatoarelor [i semnalelor
sonore pe ecranul multifunc]ional / ecranul
de informa]ii
C`nd activa]i sistemul, se aude un semnal
sonor. 

Atunci c`nd sistemul detecteazq un obsta-
col, se aprinde indicatorul corespunzqtor [i
se aude un semnal sonor, a[a cum se aratq
\n tabelele urmqtoare.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Func]ionarea senzorilor din col]uri
Exemplul arqtat: obstacol \n partea st`ngq-fa]q a autovehiculului. Func]ionarea senzorilor din centru fa]q
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Distan]a

Aproximativ 45-60
cm

(18-24”)

Aproximativ 35-45
cm

(14-18”)

Aproximativ 35 cm
(14”) sau mai pu]in

Indicator

Indicatorul din st`nga sus rqm`ne aprins

Rata semnalului
sonor

Crescut Rapid Continuu

Distan]a

Aproximativ 60-
100 cm (24-

39”)

Aproximativ 45-
60 cm

(18-24”)

Aproximativ 35-
45 cm

(14-18”)

Aproximativ 35
cm

(14”) sau mai
pu]in

Indicator

Indicatorul din centru fa]q rqm`ne aprins

Rata 
semnalului

sonor
Crescut Crescut Rapid Continuu
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Raza de ac]iune a senzorilor din col]uri [i
centru este limitatq. Fiecare senzor de col]
are capacitatea de a detecta obstacolele la
o distan]q de maximum 60 cm (24”) de
autovehicul.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Distan]a

Aproximativ 60-
110 cm (24-43”)

Aproximativ 45-60
cm

(18-24”)

Aproximativ 35-45
cm

(14-18”)

Aproximativ 35 cm
(14”) sau mai pu]in

Indicator

Indicatorul din de la spate rqm`ne aprins

Rata 
semnalului

sonor
Crescut Crescut Rapid Continuu

Func]ionarea senzorului central spate

La aproximativ 60 de cm (24”)
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Senzorii din centru fa]q pot detecta obsta-
colul aflat \n fa]a autovehiculului la o dis-
tan]q de aproximativ 1,0 m (39”) sau mai
micq. 

Senzorii din centru spate pot detecta un
obstacol aflat la maximum 1,1 m (43”) \n
spatele autovehiculului sau mai aproape. 

Nu monta]i accesorii peste senzori sau \n
apropierea acestora. 

Este posibil ca sistemul sq nu func]ioneze \n
mod corespunzqtor \n urmqtoarele condi]ii: 

• Senzorii sunt acoperi]i de zqpadq, ghea]q,
noroi etc. 

• Autovehiculul se deplaseazq pe un drum
accidentat, pe iarbq sau \n pantq. 

• Dupq ce autovehiculul a stat afarq \n cql-
durq sau frig excesiv. 

• Sistemul este afectat de anumite echipa-
mente sau dispozitive electrice care
genereazq o undq ultrasonicq. 

• \n condi]ii meteo nefavorabile. 
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Sistemul de senzori de parcare (la unele modele)

Distan]q de aproximativ 1,0 m (39”) Distan]q de aproximativ 1,1 m (43”)
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Este posibil ca dispozitivul sq nu detecteze
obiecte sub]iri [i joase sau materiale
fonoabsorbante, cum ar fi zqpada, bumbac-
ul sau buretele. 

Sistemul nu poate detecta obiectele aflate
imediat sub bara de protec]ie.     

Dacq instala]i o barq de tractare la autove-
hicul, acest lucru poate declan[a alarma
dacq sistemul de senzori de parcare este
activat. 

Dacq tracta]i o remorcq, nu porni]i sistemul
de senzori de parcare. Remorca din spatele
autovehiculului va declan[a alarma. 

Defec]iunea sistemului             

|n cazul \n care sistemul are o defec]iune,
ve]i vedea toate indicatoarele singure sau
alqturi de mesajul CHECK SYSTEM (verifi-
care sistem) pe afi[ajul multiplu. Ve]i auzi
un semnal sonor prima datq c`nd se
afi[eazq simbolul de avertizare. 

Dacq existq o problemq la oricare dintre
senzori, indicatorul corespunzqtor senzorului
se va aprinde [i va rqm`ne aprins \n acest
simbol de avertizare. |n acest caz, ceilal]i
senzori pot func]iona corespunzqtor. 

Adesea, cauza acestui afi[aj este faptul cq
senzorul este acoperit cu noroi, ghea]q,
zqpadq etc. Verifica]i mai \nt`i senzorii.
Dacq indicatorii rqm`n aprin[i sau semnalul
sonor nu se opre[te, duce]i autovehiculul la
reprezentan]q pentru verificare. 

|n cazul \n care existq o problemq la sis-
temul de sonzori de parcare [i/sau se aude
un semnal sonor continuu, pute]i opri tem-
porar sistemul [i opri semnalul sonor
apqs`nd butonul sistemului de senzori de
parcare. 
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La autovehiculele cu sistem de naviga]ie

|n momentul \n care cupla]i treapta de mers
\napoi (R) cu contactul de pornire \n pozi]ia
ON (II), pe ecranul sistemului de naviga]ie
se afi[eazq imaginea transmisq de camera
retrovizoare. 

Pentru a beneficia de o imagine optimq,
pqstra]i camera retrovizoare curatq [i nu
acoperi]i obiectivul. Pentru a evita zg`rierea
lentilei, curq]a]i-o cu o c`rpq moale. 

C`nd cupla]i \n treapta de mers \napoi,
butoanele sistemului de naviga]ie sunt blo-
cate, cu excep]ia butonului . Prin
apqsarea acestui buton, pute]i regla lumi-
nozitatea imaginii transmise de camera
retrovizoare \ntre pozi]ia pe timp de noapte
[i cea pe timp de zi. 

De asemenea, pute]i regla luminozitatea
imaginii de la camera retrovizoare rotind
butonul de pe discul interfa]q. 

OBSERVA}IE:

Luminozitatea imaginii nu poate fi reglatq
prin comandq vocalq. 

|ntruc`t zona de afi[are a camerei retrovi-
zoare este limitatq, c`nd merge]i \n
mar[arier men]ine]i o vitezq redusq [i con-
duce]i cu aten]ie, verific`nd \n spatele
autovehiculului dacq nu existq obstacole. 
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Camera [i monitorul retrovizor (la unele tipuri)

CAMERA RETROVIZOARE
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Autovehiculul este dotat cu sistem hands-
free pentru telefon (HFT). Sistemul HFT
folose[te tehnologia Bluetooth® pentru
conectarea telefonului la autovehicul. Cu
sistemul HFT pute]i da [i primi telefoane
fqrq a mai fi distras de ]inerea telefonului.
Pentru a folosi aceastq func]ie, ave]i nevoie
de un telefon celular compatibil cu Bluetooth
cu Profil hand-free. 

Sistemul HFT este disponibil \n urmqtoarele
cinci limbi: englezq, francezq, italianq, ger-
manq [i spaniolq. Pentru schimbarea limbii,
consulta]i pagina 407. 

Limba setatq la ie[irea din fabricq este
engleza. Vocea sistemului HFT este femi-
ninq. 

Principalele caracteristici ale sistemului HFT
sunt prezentate \n cele ce urmeazq.
Instruc]iunile de utilizare a sistemului HFT
\ncep de la pagina 380. 

Comanda vocalq
Sistemul HFT recunoa[te comenzi vocale
simple, cum ar fi numere de telefon [i
nume. Se folosesc aceste comenzi, pentru
formarea, primirea [i memorarea automatq
a numerelor de telefon. Pentru mai multe
informa]ii despre comanda vocalq, consulta]i
capitolul Utilizarea comenzii vocale, de la
pagina 380. 

Tehnologia wireless Bluetooth® 
Bluetooth® este marcq comercialq \nregis-
tratq a Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth este tehnologia wireless care
asigurq conectarea telefonului la sistemul
HFT. Sistemul HFT utilizeazq Bluetooth
Clasa 2, ceea ce \nseamnq cq distan]a
maximq dintre telefon [i autovehicul poate fi
de 10 metri (30 picioare). 

Pentru a utiliza sistemul HFT, telefonul dum-
neavoastrq trebuie sq aibq capacitatea de a
func]iona \n sistem Bluetooth [i Profil Hands
Free. Acest tip de telefon este comercializat
de mul]i producqtori [i operatori de tele-
fonie. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Marca [i logo-urile Bluetooth®  sunt mqrci
\nregistrate de]inute de Bluetooth SIG, Inc.
[i folosirea acestora de cqtre Honda motor
Co., Ltd se face sub licen]q. Alte mqrci com-
erciale [i denumiri comerciale sunt cele ale
proprietarilor lor. 

Apelurile primite / efectuate
Prin intermediul telefonului conectat, sis-
temul HFT vq permite sq efectua]i [i sq
primi]i apeluri \n autovehicul, fqrq a ]ine tele-
fonul \n m`nq. 

Agenda telefonicq
Sistemul HFT poate stoca p`nq la 50 de
nume [i numere de telefon \n agenda pro-
prie. Cu ajutorul telefonului conectat, pute]i
apela automat orice numqr sau nume din
agendq. 

De asemenea, pute]i memora numqrul dorit
\n sistemul HFT direct din telefonul mobil,
folosind func]ia de primire a contaxctului din
sistemul HFT.

OBSERVA}IE: \nainte de a vq vinde sau
duce la casat autovehiculul, nu uita]i sq
[terge]i toate datele de telefon memorate.

La autovehiculele cu sistem de naviga]ie
Sistemul HFT al autovehiculului dumneav-
oastrq are func]ia de importare a agendei
telefonice. Aceasta vq permite sq importa]i
agenda telefonicq \n sistemul HFT. Folosind
sistemul de naviga]ie, pute]i efectua un apel
direct [i pute]i memora un numqr \n sistemul
HFT din lista indicatq \n afi[ajul de
naviga]ie. Pentru mai multe informa]ii privind
modul de importare a agendei telefonice
sau de efectuare a unui apel, vezi pagina
398.

Iatq principalele componente ale sistemului
HFT: 

Microfon
Microfonul sistemului HFT se aflq \n consola
de pe plafon. Microfonul este folosit [i de
sistemul de naviga]ie. 

Sistemul audio
C`nd este utilizat sistemul HFT, sunetul
este redat prin difuzoarele din fa]q ale sis-
temului audio cu care este dotat autovehicu-
lul. Dacq sistemul audio este \n uz \n
momentul \n care sunt ac]ionate butoanele
sistemului HFT sau se efectueazq un apel,
sistemul HFT are prioritate fa]q de sistemul
audio. Pentru a regla volumul, folosi]i
butonul de volum al sistemului audio sau
comenzile de reglare a volumului de pe
volan. 
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Butoanele sistemului HFT

Pentru utilizarea sistemului HFT, ac]iona]i
butoanele Talk [i Back din st`nga volanului.
La autovehiculele cu sistem de naviga]ie,
sub butoanele sistemului HFT se aflq un alt
set de butoane pentru comenzile vocale
pentru naviga]ie, controlul climatizqrii [i sis-
temul audio. 

Butoanele sistemului HFT au urmqtoarele
func]ii:

HFT Talk: Acest buton se ac]ioneazq \nainte
de a da o comandq, pentru a rqspunde la
apelurile primite [i pentru a confirma infor-
ma]iile de sistem. 

Apqsa]i scurt butonul, apoi a[tepta]i sem-
nalul sonor \nainte de a da o comandq. 

HFT Back: Acest buton este utilizat pentru a
\ncheia o convorbire, pentru a reveni la
comanda vocalq anterioarq [i a anula o
opera]iune. 
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BUTON HFT TALK (VORBIRE)

BUTON HFT BACK (REVENIRE)

BUTON HFT BACK
(REVENIRE)

La autovehiculele fqrq sistem de naviga]ie

BUTON HFT TALK (VORBIRE)
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Afi[ajul multiplu

Atunci c`nd utiliza]i sistemul HFT, ve]i
vedea informa]iile urmqtoare pe afi[ajul mul-
tiplu:

• Signal Strength (puterea semnalului)* -
Indicq puterea semnalului de re]ea a con-
vorbirii curente. Cinci linii \nseamnq put-
ere maximq.

• ROAM Status (statut ROAM) * - indicq
faptul cq telefonul este \n roaming.

• Battery Level Status* (statutul nivelului
bateriei) – Indicq nivelul curent de \ncqr-
care a bateriei. Cinci bare \nseamnq put-
ere maximq a bateriei.

• Simbolul HFT Mode (mod HFT) – vq aratq
c`nd este activat sistemul HFT.

• Phone Dialing (formarea numqrului) .
Indicq numqrul pe care l-a]i format sau
numqrul ca vq apeleazq.  

*: Unele telefoane nu trimit aceste informa]ii
la sistemul HFT. 
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PUTEREA
SEMNALULUI MOD HFT

STATUTUL
NIVELULUI
BATERIEI

FORMAREA
NUMQRULUI

STATUTUL ROAM
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Afi[ajul informa]iilor

Atunci c`nd utiliza]i sistemul HFT, efectua]i
sau primi]i apeluri cu sistemul audio \n uz,
pe afi[ajul audio apare indica]ia „TEL”.

Vehicule dotate cu sistem de naviga]ie
Atunci c`nd utiliza]i sistemul HFT, efectua]i
sau primi]i apeluri cu sistemul audio \n uz,
pe ecranul de naviga]ie apare simbolul. 

De asemenea, pe afi[ajul central apare indi-
ca]ia „TEL”.

Indicatorul va fi afi[at pe afi[ajul audio
sau pe afi[ajul central (la autovehiculele cu
sistem de naviga]ie), \n cazul \n care tele-
fonul dumneavoastrq este conectat la un
telefon celular compatibil cu tehnologia
Bluetooth®. 
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INDICATORI BLUETOOTH® INDICATORI BLUETOOTH®
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Modul de utilizare a sistemului HFT
Sistemul HFT este ac]ionat prin intermediul
butoanelor Talk [i Back aflate \n partea
st`ngq a volanului. |n paginile urmqtoare
sunt prezentate instruc]iuni pentru toate
func]iile de bazq ale sistemului HFT.

OBSERVA}IE: Nu toate telefoanele
func]ioneazq la fel [i unele dintre ele pot
determina func]ionarea inconsecventq a sis-
temului HFT. 

Utilizarea comenzii vocale
Iatq c`teva \ndrumqri pentru utilizarea
comenzii vocale: 

• \ndrepta]i fluxul de aer de la grilele de
ventila]ie din bord [i de la cele laterale \n
altq direc]ie dec`t spre microfonul din pla-
fon. 

• \nchide]i geamurile [i trapa. 

• Pentru a da o comandq, apqsa]i scurt
butonul Talk. Apoi, dupq semnalul sonor,
spune]i comanda pe un ton clar [i natural. 

• Reduce]i viteza ventilatorului de aer
condi]ionat \n timpul opera]iunii de
recunoa[tere a vocii.

• Dupq ce apqsa]i butonul Talk, a[tepta]i
semnalul sonor, apoi da]i o comandq
vocalq. 

• Da]i comanda pe un ton clar [i natural,
fqrq a face pauze \ntre cuvinte [i numere.
|n cazul \n care sistemul nu poate
recunoa[te comanda datoritq zgomotului
de fond, vorbi]i mai tare. 

• Dacq microfonul preia alte sunete dec`t
cele ale vocii dumneavoastrq, sistemul
poate sq nu interpreteze corect comenzile
vocale. 
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• Dacq sistemul HFT nu recunoa[te o
comandq, rqspunde cu „Pardon”. Dacq
nici a doua oarq nu recunoa[te comanda,
rqspunde cu „Please, repeat” (vq rog sq
repeta]i). Dacq nu recunoa[te comanda
nici a treia oarq, emite semnalul de ajutor. 

• Pentru a asculta o listq a op]iunilor
disponibile la un moment dat, apqsa]i
butonul Talk, a[tepta]i semnalul sonor,
apoi rosti]i „Hands free help” (ajutor hands
free). 

• Multe comenzi pot fi rostite \mpreunq. De
exemplu, pute]i spune „Dial  123-456-
7891” (formeazq...). 

• Pentru a introduce o serie de numere \ntr-
o comandq de apelare sau formare, pute]i
rosti toate numerele deodatq sau le pute]i
separa \n grupuri de 3, 4, 7, 10 sau 11.

• Pentru a sqri peste un mesaj audio al sis-
temului, apqsa]i butonul Talk \n timp ce
sistemul HFT vorbe[te. Sistemul HFT va
asculta urmqtoarea comandq vocalq a
dumneavoastrq. 

• Pentru a vq \ntoarce cu un pas \n proce-
sul de comandq, rosti]i „Go back” (\napoi)
sau apqsa]i butonul Back. Dacq nu
spune]i nimic \n timp ce sistemul HFT
a[teaptq o comandq, sistemul va ie[i din
modul de recunoa[tere a comenzilor
vocale. C`nd ve]i apqsa din nou butonul
Talk, sistemul HFT va relua ascultarea din
punctul \n care s-a oprit. 

• Pentru a \ntrerupe \n orice moment o
secven]q de comandq, ]ine]i apqsat
butonul Back sau apqsa]i [i elibera]i
butonul Talk [i rosti]i „Cancel” (anuleazq).
C`nd ve]i apqsa din nou butonul Talk, sis-
temul HFT va porni de la meniul principal.

• Dupq ce a]i \ncheiat o secven]q de
comandq, sistemul HFT revine la meniul
principal. De exemplu, atunci c`nd stoca]i
\n memorie numele „Eric”, sistemul HFT
rqspunde cu „Eric has been stored” (Eric
a fost memorat). Urmqtoarea datq c`nd
apqsa]i butonul Talk, intra]i \n meniul prin-
cipal. 
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Setarea sistemului 
Apelurile primite pot fi anun]ate de sistemul
HFT printr-un semnal sonor, un mesaj ver-
bal sau se poate opta pentru varianta fqrq
anun]. 

Pentru a seta sistemul, proceda]i astfel: 
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, rosti]i „System”. Sistemul
HFT rqspunde cu „System optins are
setup and clear” (op]iunile sistemului sunt
setate [i clare). 

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i „Setup” (setare).
Sistemul HFT rqspunde cu „Would you
like an audible notfication of an incoming
call?” (dori]i un semnal sonor de anun]are
a apelurilor primite?). 

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dacq
spune]i „Yes” (da) dupq semnalul sonor,
sistemul HFT vq \ntreabq „Would you like
the notification to be a ring tone or a
prompt?” (dori]i ca semnalul sq fie un ton
audio sau un mesaj verbal?). Dacq dupq
semnalul sonor spune]i „No” (nu),
apelurile primite nu vor fi semnalate nici
printr-un ton de apel, nici printr-un mesaj
vocal. Sistemul audio va fi mut [i se va
afi[a doar un mesaj.   

4. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Ring tone” (ton
de apel) sau „Prompt” (mesaj vocal).
Rqspunsul sistemului HFT este „A ring-
tone will be used” (se va folosi un ton de
apel) sau „An incoming call prompt will be
used” (se va folosi un mesaj vocal pentru
apelurile primite). 

Dacq alege]i tonul de apel, ve]i auzi un
ton de apel \n boxele sistemului audio
care vq va semnala primirea unui apel.
Dacq alege]i „Prompt”, ve]i auzi urmqtorul
mesaj c`nd primi]i un apel: „You have an
incoming call” (ave]i un apel). 

5. Rqspunsul sistemului HFT continuq: „A
security option is available to lock the
hands free system. Each time the vehicle
is turned on, a password would be
required to use this system. Would you
like this security option to be turned on?”
(existq o op]iune de securitate pentru blo-
carea sistemului handsfree. De fiecare
datq c`nd porni]i ma[ina, trebuie sq intro-
duce]i o parolq pentru a putea utiliza sis-
temul. Dori]i sq activa]i aceastq op]iune?) 
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6. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dacq
spune]i „No” (nu) dupq semnalul sonor,
sistemul HFT rqspunde: „Security will not
be used. The system setup is complete”
(Func]ia de securitate nu va fi utilizatq.
Setarea sistemului este completq).

Dacq rqspunde]i „Yes” (da), pute]i stabili
parola. Consulta]i \n continuare procedura
de setare.

Fixarea parolei
Sistemul HFT acceptq o parolq numericq de
patru cifre pe care o pute]i utiliza pentru
securitate. 

Pentru a fixa parola, proceda]i astfel:
1. Urma]i procedura de setare a sistemului

de mai sus. 

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i Yes (da).

3. Sistemul HFT rqspunde cu: „What is the
four digit number you would like to set as
your password?” (Ce numqr din patru cifre
dori]i sq stabili]i ca parolq?).

4. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i parola din patru
cifre doritq. De exemplu, spune]i „1, 2, 3,
4”. Sistemul HFT rqspunde: „1, 2, 3, 4. Is
this correct?” (1, 2, 3, 4. Parola este
corectq?). 

5. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i Yes. Sistemul HFT
rqspunde: „The system is now locked.
Each time the vehicle is turned on, the
password will be repuired to use the sys-
tem. The system setup is complete.
Returning to the main meniu” (Acum, sis-
temul este asigurat. De fiecare datq c`nd
porni]i motorul, vi se va solicita parola
pentru a putea utiliza sistemul. Sistemul
este complet setat. Revenire la meniul
principal)

6. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dacq
spune]i „No” (nu) dupq semnalul sonor,
rqspunsul sistemului HFT este „Security
will not be used. The system setup is
complete” (Func]ia de securitate nu va fi
utilizatq. Setarea sistemului este com-
pletq).

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Pentru a introduce parola, proceda]i astfel: 
Odatq fixatq parola, pute]i bloca sistemul
HFT, astfel \nc`t acesta sq poatq fi utilizat
numai dupq introducerea parolei. 

1. Sistemul HFT vq va cere parola de
fiecare datq c`nd roti]i cheia de contact \n
pozi]ia ON (II) [i apqsa]i butonul Talk. Vi
se va cere parola o singurq datq la fiecare
ciclu de pornire. Dacq a]i stabilit o parolq,
rqspunsul este: „The system is locked.
What is the four-digit password?”
(Sistemul este blocat. Care este parola de
patru cifre?). 

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i parola din patru
cifre. De exemplu, spune]i „1, 2, 3, 4”. 

3. Dacq parola este corectq, sistemul HFT
rqspunde: „Main meniu” (meniul principal). 

Dacq parola este gre[itq, sistemul
rqspunde: „1, 2, 3, 4 is incorrect. Please try
again”. (Parola 1, 2, 3, 4 este gre[itq. |ncer-
ca]i din nou). Reveni]i la pasul 2. 

Dacq a]i uitat parola [i nu pute]i activa sis-
temul HFT, merge]i la service-ul autorizat
pentru anularea parolei. 
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|nregistrarea telefonului \n sistem 
Telefonul dumneavoastrq Bluetooth cu profil
HandsFree trebuie \nregistrat \n sistemul
HFT pentru a putea primi [i efectua apeluri
telefonice handsfree. 

OBSERVA}IE:
• Sistemul HFT nu vq permite \nregistrarea

telefonului \n timpul mersului.

• Pentru \nregistrare, telefonul trebuie sq fie
\n modul Discovery. 

• \n sistemul HFT se pot \nregistra maxi-
mum [ase telefoane. 

• Procedura descrisq \n continuare
func]ioneazq pentru majoritatea tele-
foanelor. Dacq nu vq pute]i \nregistra tele-
fonul \n sistemul HFT prin aceastq proce-
durq, consulta]i manualul telefonului sau
contacta]i distribuitorul telefonului. 

• Pe durata procesului de \nregistrare, opri]i
toate telefoanele \nregistrate anterior,
\nainte de a \nregistra un telefon nou. 

1. Cu telefonul pornit [i contactul de
pornire, \n pozi]ia ACCESSORY (I) sau
ON (II), apqsa]i [i elibera]i butonul Talk.
Dupq semnalul sonor, rosti]i „Phone
setup” (setare telefon). Sistemul HFT
rqspunde cu „Phone setup options are
status, pair, edit, delete, and list”
(Op]iunile de configurare a telefonului sunt
statut, \nregistrare, editare, [tergere [i
listq).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i „Pair” (\nregistrare).
Sistemul HFT rqspunde: „The pairing
process requires operation of your mobile
phone. For safety, only perform this func-
tion while the vehicle is stopped. State a
four-digit code for pairing. Note this code.
It will be requested by the phone” (Pentru
\nregistrare, telefonul dumneavoastrq tre-
buie sq fie pornit. Din motive de siguran]q,
efectua]i aceastq opera]iune numai cu
autovehiculul oprit. Spune]i un cod de
patru cifre pentru \nregistrare. Re]ine]i
codul, \ntruc`t vq va fi cerut de telefon). 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i codul de patru cifre
pe care dori]i sq \l folosi]i. De exemplu,
spune]i „1, 2, 3, 4”. Sistemul HFT
rqspunde: „1, 2, 3, 4. Is this correct?” (1,
2, 3, 4. Codul este corect?).

4. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i Yes (da). Sistemul
HFT rqspunde: „Searching for a Bluetooth
phone. Make sure the phone you are try-
ing to pair is in discovery mode” (Caut un
telefon Bluetooth. Asigura]i-vq cq telefonul
pe care dori]i sq \l \nregistra]i este \n
modul discovery). 

OBSERVA}IE: Pa[ii 5 [i 6 prezintq modali-
tatea comunq de a intra \n modul Discovery.
Dacq metoda nu func]ioneazq la telefonul
dumneavoastrq, consulta]i manualul de uti-
lizare al telefonului.  

5. Urma]i instruc]iunile telefonului dum-
neavoastrq pentru a intra \n modul
Discovery (Gqsire). Telefonul va cquta
sistemul HFT. C`nd acesta a fost gqsit,
selecta]i Hands-Free Telephone System
din lista op]iunilor de pe ecranul telefonu-
lui. 

6. \n momentul \n care telefonul solicitq
acest lucru, introduce]i codul de patru
cifre fixat la pasul 3. Sistemul HFT spune:
„A new phone has been found. What
would you like to name this phone?” (A
fost gqsit un nou telefon. Ce nume dori]i
sq \i da]i?). 

7. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i numele pe care
dori]i sq \l folosi]i. De exemplu, spune]i
„Eric’s phone” (telefonul lui Eric). Sistemul
HFT rqspunde: „Eric’s phone has been
successfully paired. Returning to the main
meniu” (Telefonul lui Eric a fost \nregis-
trat. Revenire la meniul principal). 

8. Dacq dori]i sq conecta]i \ncq un telefon,
repeta]i pa[ii 1 – 7. 
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Pentru a schimba numele unui telefon
conectat, proceda]i astfel:
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, rosti]i „Phone setup”
(setare telefon). Sistemul HFT rqspunde
cu „Phone setup options are status, pair,
edit, delete, and list” (Op]iunile de configu-
rare a telefonului sunt statut, \nregistrare,
editare, [tergere [i listq).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i „Edit” (Editare).
Sistemul HFT rqspunde: „Which phone
would you like to edit?” (Ce telefon dori]i
sq edita]i?). 

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i numele telefonului
al cqrui nume dori]i sq \l schimba]i. De
exemplu, spune]i „Eric’s phone” (telefonul
lui Eric). Sistemul HFT rqspunde: „What is
the new name for Eric’s phone?” (Care e
noul nume al telefonului lui Eric?).

4. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i noul nume al tele-
fonului. De exemplu, spune]i „Lisa’s
phone” (telefonul Lisei). Sistemul HFT
rqspunde: „The name has been changed.
Returning to the main meniu” (Numele a
fost schimbat. Revenire la meniul princi-
pal).

Pentru a [terge din memorie un telefon
\nregistrat:
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, rosti]i „Phone setup”
(setare telefon). Sistemul HFT rqspunde
cu „Phone setup options are status, pair,
edit, delete, and list” (Op]iunile de configu-
rare a telefonului sunt statut, \nregistrare,
editare, [tergere [i listq).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i „Delete” ([tergere).
Sistemul HFT rqspunde: „Which phone
would you like to delete?” (Ce telefon
dori]i sq [terge]i?).

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i numele telefonului
pe care dori]i sq \l [terge]i. De exemplu,
spune]i „Eric’s phone” (telefonul lui Eric).
Sistemul HFT rqspunde: „Would you like
to delete Eric’s phone?” (Dori]i sq [terge]i
telefonului lui Eric?).

4. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Yes”. Sistemul
HFT rqspunde: „Preparing to delete Eric’s
phone” (Mq pregqtesc sq [terg telefonul
lui Eric din sistem.). Spune]i „OK” pentru a
continua. Dacq nu vre]i sq continua]i,
spune]i „Go back” (revenire) sau
„Cancel”(Anulare).

5. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dacq
dupq semnalul sonor spune]i „OK”, sis-
temul HFT rqspunde: „The phone has
been deleted. Returning to the main
meniu” (Telefonul a fost [ters din sistem.
Revenire la meniul principal). Dacq
spune]i „Go back” (revenire) sau „Cancel”
(Anulare), telefonul nu va fi [ters din sis-
tem. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Pentru a ob]ine lista tuturor telefoanelor
\nregistrate \n sistem, proceda]i astfel: 
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, rosti]i „Phone setup”
(setare telefon). Sistemul HFT rqspunde
cu „Phone setup options are status, pair,
edit, delete, and list” (Op]iunile de configu-
rare a telefonului sunt statut, \nregistrare,
editare, [tergere [i listq).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i „List” (Listq).
Sistemul HFT va spune numele fiecqrui
telefon \nregistrat \n sistem. Dupq ce a
citit numele tuturor telefoanelor \nregis-
trate, sistemul HFT spune: „The entire list
has been read. Returning to the main
meniu” (Lista a fost cititq \n \ntregime.
Revenire la meniul principal). 

Pentru a afla statutul telefonului utilizat, pro-
ceda]i astfel: 
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, rosti]i „Phone setup”
(setare telefon). Sistemul HFT rqspunde
cu „Phone setup options are status, pair,
edit, delete, and list” (Op]iunile de configu-
rare a telefonului sunt statut, \nregistrare,
editare, [tergere [i listq).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, rosti]i „Status” (Statut).
Iatq un exemplu de rqspuns al sistemului
HFT: „Eric’s phone is linked. Battery
strength is three bars. Signal strength is
five bars and the telephone is roaming.
Returning to the main meniu” (Telefonul
lui Eric e conectat. Gradul de \ncqrcare a
bateriei este de trei linii. Nivelul de semnal
este de cinci linii, iar telefonul este \n
„roaming”. Revenire la meniul principal). 

Unele telefoane nu trimit informa]ii despre
statut cqtre sistemul HFT.

Pentru a trece de la telefonul conectat la alt
telefon \nregistrat \n sistem, proceda]i astfel: 
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, rosti]i „Next phone”
(Telefonul urmqtor). Sistemul HFT
rqspunde: „Searching for the next phone”
(Cqutare telefon urmqtor). Apoi, sistemul
HFT decupleazq telefonul conectat \n
momentul respectiv [i cautq un alt telefon
\nregistrat. Dacq nu este gqsit niciun alt
telefon, cel ini]ial rqm`ne conectat. 
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Efectuarea unui apel
Pute]i efectua apeluri folosind un numqr de
telefon sau un nume aflat \n agenda sis-
temului HFT. De asemenea, pute]i reapela
ultimul numqr apelat. |n timpul convorbirii,
sistemul HFT vq permite sq vorbi]i timp de
30 de minute dupq ce a]i scos cheia din
contact. 

De asemenea, pute]i forma numqrul direct
cu tastele numerice ale telefonului dum-
neavoastrq (vezi pagina 390). 

Pentru a efectua un apel folosind un numqr
de telefon, proceda]i astfel:
1. Cu telefonul pornit [i cheia \n contact \n

pozi]ia ACCESSORY (I) sau ON (II),
apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i: „Call” (Apelare)
sau „Dial” (Formare numqr). Sistemul HFT
rqspunde: „What name or number would
you like to call/dial?” (Ce nume sau numqr
de telefon dori]i sq apela]i / forma]i?). 

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i numqrul pe care
dori]i sq \l forma]i. De exemplu, spune]i:
„123 456 7891”. Sistemul HFT rqspunde:
„123 456 7891. Say call, dial, or continue
to add numbers” (123 456 7891 spune]i
apelare, formare numqr sau adquga]i
cifre). 

La autovehiculele cu sistem de naviga]ie
Pute]i, de asemenea, sq efectua]i un apel
direct din lista de pe afi[ajul de naviga]ie.

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Call” (Apelare)
sau „Dial” (Formare numqr). Sistemul HFT
rqspunde: „Calling” (Apelez) sau „Dialing”
(Formez numqrul). |n momentul \n care
legqtura s-a realizat, ve]i auzi persoana
apelatq \n difuzoarele sistemului audio.
Pentru modificarea volumului, ac]iona]i
butonul de volum al sistemului audio sau
comenzile de volum de pe volan. 

4. Pentru a \ntrerupe o convorbire, apqsa]i
butonul Back. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Pentru a efectua un apel folosind un nume
din agenda sistemului HFT, proceda]i astfel:
1. Cu telefonul pornit [i cheia \n contact \n

pozi]ia ACCESSORY (I) sau ON (II),
apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i: „Call” (Apelare)
sau „Dial” (Formare numqr). Sistemul HFT
rqspunde: „What name or number would
you like to call/dial?” (Ce nume dau numqr
de telefon dori]i sq apela]i / forma]i?). 

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i numele pe care
dori]i sq \l apela]i. De exemplu, spune]i:
„Eric”. Sistemul HFT rqspunde: „Would
you like to call Eric?” (Dori]i sq \l apela]i
pe Eric?). 

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Yes”. Sistemul
HFT rqspunde: „Calling” (Apelez) sau
„Dialing” (Formez numqrul). |n momentul
\n care legqtura s-a realizat, ve]i auzi per-
soana apelatq \n difuzoarele sistemului
audio. Pentru modificarea volumului,
ac]iona]i butonul de volum al sistemului
audio sau comenzile pentru volum de pe
volan. 

4. Pentru a \ntrerupe o convorbire, apqsa]i
butonul Back. 

Pentru a reapela ultimul numqr apelat,
apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq sem-
nalul sonor, spune]i „Redial” (Reapelare).
Sistemul HFT rqspunde: „Redialing”
(Reapelez). |n momentul \n care legqtura s-
a realizat, ve]i auzi persoana apelatq \n difu-
zoarele sistemului audio. Pentru modificarea
volumului, ac]iona]i butonul de volum al sis-
temului audio sau comenzile pentru volum
de pe volan.

Formarea numqrului direct de pe telefon
Pute]i, de asemenea, sq da]i un telefon
form`nd numqrul cu tastele numerice de pe
telefonul \nregistrat \n sistemul HFT. 
Pentru a da un telefon:
1. Opri]i autovehiculul \n condi]ii de sigu-

ran]q. 

2. Selecta]i numqrul din telefon sau forma]i
direct numqrul. 

3. Pentru a \ncheia convorbirea, apqsa]i
butonul Back.

OBSERVA}IE: nu \ncerca]i sq forma]i
numqrul de pe telefon, \n cazul \n care
autovehiculul este \n mi[care. 
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Trimiterea de numere sau nume \n timpul
unei convorbiri
Sistemul HFT vq permite sq trimite]i numere
sau nume \n timpul unei convorbiri. Acest
lucru este util atunci c`nd apela]i un sistem
telefonic cu meniu. De asemenea, pute]i
programa numere de cont \n agenda tele-
fonicq a sistemului HFT pentru a le putea
accesa u[or \n timpul apelurilor cu meniu. 

Pentru a transmite un numqr \n timpul unei
convorbiri, proceda]i astfel: 
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, spune]i „Send”
(Trimitere). Sistemul HFT rqspunde:
„What name or number would you like to
send?” (Ce nume sau numqr dori]i sq
trimite]i?).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i numqrul pe care
dori]i sq \l transmite]i. De exemplu,
spune]i: „1, 2, 3”. Sistemul HFT rqspunde:
„1, 2, 3. Say send, or continue to add
numbers” (1, 2, 3. Spune]i „send” sau
adquga]i cifre).

OBSERVA}IE: Pentru a trimite un diez (#)
spune]i „pound”. Pentru a trimite o stelu]q
(*), spune]i „star”. 

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Send”
(Trimitere). Tonurile corespunzqtoare vor
fi transmise iar convorbirea va continua. 

Pentru a transmite un nume \n timpul unei
convorbiri, proceda]i astfel: 
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, spune]i „Send”
(Trimitere). Sistemul HFT rqspunde:
„What name or number would you like to
send?” (Ce nume sau numqr dori]i sq
trimite]i?).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i numele pe care
dori]i sq \l transmite]i. De exemplu,
spune]i: „Account number” (Numqr de
cont). Sistemul HFT rqspunde: „Would
you like to send account number?”  (Dori]i
sq transmite]i numqrul de cont?).

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Yes”. Tonurile de
formare vor fi transmise iar convorbirea va
continua.
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Primirea unui apel
Dacq primi]i un apel atunci c`nd nu sunte]i
pe telefon, sistemul HFT \ntrerupe sistemul
audio (dacq este \n func]iune) [i emite sem-
nalul care anun]q primirea apelului (dacq
op]iunea este activatq). Pentru a rqspunde,
apqsa]i butonul Talk [i \ncepe]i sq vorbi]i.
Dacq nu dori]i sq rqspunde]i, apqsa]i
butonul Back. 

Dacq telefonul dumneavoastrq are op]iunea
de apel \n a[teptare [i primi]i un apel \n tim-
pul unei convorbiri, apqsa]i [i elibera]i
butonul Talk pentru a rqspunde la apel. |n
acel moment, convorbirea ini]ialq va fi pusq
pe a[teptare. Pentru a reveni la convorbirea
ini]ialq, apqsa]i din nou butonul „Talk”. Dacq
nu dori]i sq rqspunde]i la al doilea apel,
ignora]i-l [i continua]i-vq convorbirea. Dacq
dori]i sq \ncheia]i convorbirea \n curs [i sq
rqspunde]i la noul apel, apqsa]i butonul
Back. 

Transferul unui apel 
Pute]i transfera o convorbire \n curs de pe
HFT pe telefon sau invers. 

Pentru a transfera o convorbire de pe sis-
temul HFT pe telefon, proceda]i astfel:
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, spune]i „Transfer”.
Sistemul audio va comuta convorbirea de
pe sistemul HFT pe telefon. 

Pentru a transfera o convorbire de pe tele-
fon pe sistemul HFT, proceda]i astfel: 
2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, spune]i „Transfer”.
Sistemul audio va comuta convorbirea de
pe telefon pe sistemul HFT.
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Transferul automat
Dacq intra]i \n autovehicul \n timp ce vorbi]i
la telefon, convorbirea poate fi transferatq
automat cqtre sistemul HFT c`nd roti]i con-
tactul de pornire \n pozi]ia ACCESSORY (I). 

|nchiderea microfonului \n timpul 
unei convorbiri
Pute]i \nchide [i deschide microfonul \n tim-
pul unei convorbiri, pentru a fi sau nu auzit
de persoana cu care vorbi]i. 

Pentru a \nchide microfonul, 
proceda]i astfel:
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, spune]i „Mute” (microfon
\nchis). Sistemul HFT rqspunde: „Mute is
active” (Microfonul a fost \nchis). 

Pentru a deschide microfonul, 
proceda]i astfel:
2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, spune]i „Mute” (microfon
\nchis). Sistemul HFT rqspunde: „Mute is
canceled” (Microfonul a fost deschis).

Configurarea agendei telefonice 
Agenda telefonicq a sistemului HFT poate
memora p`nq la 50 de nume, cu numerele
aferente. Acestea pot fi orice fel de numere.
De exemplu, pute]i introduce \n agendq un
numqr de telefon pe care sq \l folosi]i pentru
efectuarea de apeluri sau un nume pe care
sq \l apela]i. 

Pentru a adquga un nume, proceda]i astfel:
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, spune]i „Phonebook”
(agendq telefonicq). Sistemul HFT
rqspunde: „Phonebook options are store,
edit, delete, receive contact and list”
(Op]iunile agendei telefonice sunt memo-
rare, editare, [tergere, primire contact [i
listq).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Store”
(Memorare). Sistemul HFT rqspunde:
„What name would you like to store?” (Ce
nume dori]i sq introduce]i \n memorie?)
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3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i numele pe care
dori]i sq \l introduce]i \n memorie. De
exemplu, spune]i „Eric”. Sistemul HFT
rqspunde: „What is the number for Eric?”
(Care este numqrul pentru Eric?)

4. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i numqrul. De
exemplu, spune]i: „123 456 7891”.
Sistemul HFT rqspunde: „123 456 7891”.

5. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Enter”
(Introducere). Sistemul HFT rqspunde:
„Eric has been stored. Returning to the
main menu.” (Eric a fost memorat.
Revenire la meniul principal).

Pentru a edita numqrul corespunzqtor unui
nume, proceda]i astfel:
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, spune]i „Phonebook”
(agendq telefonicq). Sistemul HFT
rqspunde: „Phonebook options are store,
edit, delete, receive contact and list”
(Op]iunile agendei telefonice sunt memo-
rare, editare, [tergere, primire contact [i
listq).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Edit” (Editare).
Sistemul HFT rqspunde: „What name
would you like to edit?” (Ce nume dori]i sq
edita]i?)

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i numele pe care
dori]i sq \l edita]i. De exemplu, spune]i
„Eric”. Sistemul HFT rqspunde: „What is
the new number for Eric?” (Care este noul
numqr pentru Eric?)

4. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i noul numqr pen-
tru Eric. De exemplu, spune]i: „987 654
3219”. Sistemul HFT rqspunde: „987 654
3219”.

5. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Enter”
(Introducere). Sistemul HFT rqspunde:
„The number has been changed.
Returning to the main menu.” (Numqrul a
fost schimbat. Revenire la meniul princi-
pal). 
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Pentru a [terge un nume, proceda]i astfel:
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, spune]i „Phonebook”
(agendq telefonicq). Sistemul HFT
rqspunde: „Phonebook options are store,
edit, delete, receive contact and list”
(Op]iunile agendei telefonice sunt memo-
rare, editare, [tergere, primire contact [i
listq).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Delete” ([terg-
ere). Sistemul HFT rqspunde: „What
name would you like to delete?” (Ce nume
dori]i sq [terge]i?)

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i numele pe care
dori]i sq \l [terge]i. De exemplu, spune]i
„Eric”. Sistemul HFT rqspunde: „Do you
want to delete Eric?” (Dori]i sq \l [terge]i
pe Eric?)

4. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Yes”. Sistemul
HFT rqspunde: „The name has been
deleted. Returning to the main menu.”
(Numele a fost [ters. Revenire la meniul
principal).  

Pentru asculta lista tuturor numelor din
agendq, proceda]i astfel:
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, spune]i „Phonebook”
(agendq telefonicq). Sistemul HFT
rqspunde: „Phonebook options are store,
edit, delete, receive contact and list”
(Op]iunile agendei telefonice sunt memo-
rare, editare, [tergere, primire contact [i
listq).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „List” (Listq).
Sistemul HFT rqspunde citind lista
numelor din agendq \n ordinea \nregistrqrii
lor. C`nd a ajuns la capqtul listei, sistemul
spune: „The entire list has been read.
Returning to the main menu.” (Lista a fost
cititq \n \ntregime. Revenire la meniul prin-
cipal). 
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Pentru a apela un nume din agendq, 
proceda]i astfel:
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, spune]i „Phonebook”
(agendq telefonicq). Sistemul HFT
rqspunde: „Phonebook options are store,
edit, delete, receive contact and list”
(Op]iunile agendei telefonice sunt memo-
rare, editare, [tergere, primire contact [i
listq).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „List” (Listq).
Sistemul HFT rqspunde citind lista
numelor din agendq. C`nd a ajuns la
numele pe care dori]i sq \l apela]i, de
exemplu, Eric, apqsa]i butonul Talk, apoi
spune]i „Call” (Apelare). Sistemul HFT
rqspunde: „Would you like to call Eric?”
(Dori]i sq \l apela]i pe Eric?)

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Yes”. Sistemul
HFT rqspunde: „Calling” (Apelez). |n
momentul \n care legqtura a fost stabilitq,
ve]i auzi persoana apelatq \n difuzoare.
Pentru a regla volumul, ac]iona]i butonul
Volum al sistemului audio sau comenzile
pentru volum de pe volan. 

Memorarea unui numqr 
de telefon direct din telefon
Pute]i introduce \n memorie numqrul dorit \n
agenda sistemului HFT direct din telefonul
celular. 

OBSERVA}IE: Este posibil ca telefonul
dumneavoastrq nu aibq aceastq capacitate.
Pentru mai multe informa]ii, consulta]i cartea
tehnicq a telefonului. 
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Pentru a introduce \n memorie 
un numqr din telefon:
1. Cu telefonul pornit [i contactul de

pornire \n pozi]ia ACCESSORY (I) sau
ON (II), apqsa]i [i elibera]i butonul Talk.
Dupq semnalul sonor, spune]i
„Phonebook” (agendq telefonicq).
Sistemul HFT rqspunde: „Phonebook
options are store, edit, delete, receive
contact and list” (Op]iunile agendei tele-
fonice sunt memorare, editare, [tergere,
primire contact [i listq).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Receive contact”
(primire contact). Rqspunsul sistemului
HFT este „The receive process requires
operation of your Bluetooth device. For
safety, only perform this function when
the vehicle is stopped. Hands free tele-
phone is now waiting to receive a contact
from a Bluetooth device.” (Procesul de
primire necesitq folosirea dispozitivului
dvs. Bluetooth. Din motive de siguran]q,
efectua]i aceastq opera]ie numai cu
autovehiculul oprit. Sistemul hands-free
pentru telefon a[teaptq sq primeascq con-
tactul de la dispozitivul Bluetooth).

3. Selecta]i numqrul dorit din lista din tele-
fon [i transmite]i-l / trimite]i-l (\n func]ie de
telefon, vezi cartea tehnicq a telefonului)
prin Bluetooth. Rqspunsul sistemului HFT
este „One phone number has been
received for this contact. What name
would you like to store for that mobile
number? To discard this number, say
Discard”. (s-a primit un numqr de telefon
pentru acest contact. Ce nume dori]i sq
atribui]i acestui numqr? Pentru a [terge
acest numqr, spune]i discard). 

4. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i numele pe care
dori]i sq \l \nregistra]i. De exemplu,
spune]i „Neil at work” (Neil serviciu).
Rqspunsul sistemului HFT este „Neil at
work will be stored. Is this correct?” (se va
\nregistra Neil at work. Este corect?)

5. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Yes” (da) sau
„No” (nu). Dacq spune]i Yes, rqspunsul
sistemului HFT este „Neil at work has
been stored. Would you like hands free
telephone to receive another contact?
(Neil at work a fost \nregistrat. Dori]i ca
sistemul HFT sq primeascq un alt con-
tact?). Reveni]i la pasul 6. 

Dacq rqspunde]i No (nu), rqspunsul sis-
temului HFT este „Returning to the main
menu” (Revenire la meniul principal). 

6. Dacq dori]i sq mai \nregistra]i [i alte
numere, apqsa]i [i elibera]i butonul Talk.
Dupq semnalul sonor, spune]i „Yes” (da).
Rqspunsul sistemului HFT este „Hands
free telephone is now waiting to receive a
contact from a Bluetooth device” (sistemul
HFT a[teaptq sq primeascq un contact de
la dispozitivul Bluetooth). 
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7. Selecta]i numqrul dorit din lista din tele-
fon [i transmite]i-l / trimite]i-l (\n func]ie de
telefon, vezi cartea tehnicq a telefonului)
prin Bluetooth. Rqspunsul sistemului HFT
este „One phone number has been
received for this contact. What name
would you like to store for that mobile
number? To discard this number, say
Discard”. (s-a primit un numqr de telefon
pentru acest contact. Ce nume dori]i sq
atribui]i acestui numqr? Pentru a [terge
acest numqr, spune]i discard).

8. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i numele pe care
dori]i sq \l \nregistra]i. De exemplu,
spune]i „Susan at work” (Neil serviciu).
Rqspunsul sistemului HFT este „Susan at
work will be stored. Is this correct?” (se va
\nregistra Susan at work. Este corect?)

9. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Yes” (da) sau
„No” (nu). Dacq spune]i Yes, rqspunsul
sistemului HFT este „Neil at work has
been stored. Would you like hands free
telephone to receive another contact?
(Neil at work a fost \nregistrat. Dori]i ca
sistemul HFT sq primeascq un alt con-
tact?).

10. Dacq nu dori]i sq mai \nregistra]i alte
numere, apqsa]i butonul Talk. Dupq sem-
nalul sonor, spune]i No. Rqspunsul sis-
temului HFT este „Returning to the main
menu” (Revenire la meniul principal).

Op]iunile agendei de telefon celular
La autovehiculele cu sistem de naviga]ie

Op]iunile agendei de telefon celular vq per-
mit sq \nregistra]i p`nq la 1.000 de nume [i
p`nq la 10.000 de numere de telefon \n
agenda telefonicq a sistemului de hands-
free pentru telefon (HFT) Bluetooth® din
agenda telefonului celular. Numqrul maxim
de nume [i numere care pot fi \nregistrate
depinde de dimensiunea datelor. Cu sis-
temul HFT pute]i forma automat orice nume
sau numqr \n agendq. 

OBSERVA}IE: Este posibil ca telefonul
dumneavoastrq nu aibq aceastq capacitate.
Pentru mai multe informa]ii, consulta]i cartea
tehnicq a telefonului. Pentru a folosi aceastq
func]ie op]ionalq, telefonul dumneavoastrq
trebuie sq fie compatibil cu Profilul de acces
\n agenda telefonicq (Phonebook Access
Profile – PBAP) sau cu Profilul de sin-
cronizare (Synchronization Profile –
SYNCH). 
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Pentru a folosi agenda telefonului mobil cu
sistemul HFT, spune]i sau selecta]i „Mobile
Phonebook” din ecranul de informa]ii. 

Afi[ajul de naviga]ie se modificq dupq cum
se aratq mai sus. 

|n cazul \n care nu se \nregistreazq nicio
agendq, iar telefonul dumneavoastrq nu
este conectat la sistemul HFT, Mobile
Phonebook apare cu culoare gri. 

Numqrul PIN. Aceastq op]iune vq permite
sq adquga]i, sq modifica]i sau sq elimina]i
un numpr PIN pentru orice agendq impor-
tatq. 

Importarea: Aceastq op]iune vq permite sq
\nregistra]i agenda telefonului dumneavoas-
trq mobil \n sistemul HFT. C`nd conecta]i
telefonul la sistemul HFT [i selecta]i
aceastq op]iune, sistemul va \ncepe sq
importe [i sq \ncarce agenda. 
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Cqutare: Aceastq op]iune vq permite sq
cquta]i numerele de telefon \nregistrate \n
sistemul HFT. C`nd introduce]i un cuv`nt
cheie pentru numele unei persone, precum
numele sau prenumele, sistemul va gqsi
numqrul cqutat [i vq va permite sq
telefona]i. 

[tergere: Aceastq op]iune vq permite sq
[terge]i agenda \nregistratq din sistemul
HFT. C`nd vq conecta]i telefonul la sistemul
HFT [i selecta]i aceastq opr]iune, sistemul
va [terge automat agenda telefonului conec-
tat din sistemul HFT (vezi pagina 403). 

OBSERVA}IE: \nainte de a vinde autove-
hiculul, nu uita]i sq [terge]i datele din agen-
da telefonicq importatq. 

Pentru a importa agenda telefonului mobil
Pute]i importa agenda telefonului mobil \n
sistemul HFT. Conecta]i telefonul la sistemul
HFT [i selecta]i „Import” din ecranul
„Choose an option” (alegere op]iune). Dupq
afi[area mesajului „The import was success-
ful” (importul a fost efectuat), apqsa]i discul
interfa]q pentru a selecta OK. 

OBSERVA}IE: 
• Sistemul HFT nu vq permite sq \nregistra]i

telefonul dacq autovehiculul este \n
mi[care. 

• \n sistemul HFT se pot \nregistra p`nq la
[ase telefoane. 

Pentru informa]ii privind conectarea la sis-
temul HFT, vezi pagina 385. 
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Pentru a cquta agenda telefonicq importatq

Pute]i selecta numqrul \nregistrat
introduc`nd cuvintele cheie pentru efectu-
area convorbirilor prin folosirea sistemului
HFT. 

Selecta]i „Search” (cqutare) din ecranul
„Choose an option” (Alege o op]iune).
Afi[ajul se va modifica dupq cum se aratq
mai sus. 

Selecta]i o agendq telefonicq din lista
afi[atq. |n cazul \n care agenda pe care o
selecta]i are simbol PIN, va trebui sq intro-
duce]i numqrul PIN din 4 cifre pentru a
accesa agenda. Va apqrea urmqtorul ecran:

Introduce]i numqrul PIN pentru a accesa
agenda. Nu pute]i accesa o agendq prote-
jatq cu PIN dacq nu folosi]i numqrul PIN
corect.

Introduce]i cuv`ntul cheie pentru numele
persoane, precum prenumele sau numele,
folosind discul interfa]q. Dacq sistemul nu
gqse[te o coresponden]q perfectq, spune]i
sau selecta]i LIST dupq ce termina]i de
introdus cuv`ntul cheie. Sistemul va afi[a o
listq cu numele persoanelor pe care le-a]i
introdus \n partea superioarq la listei. 
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Selecta]i numqrul (1 – 6) persoanei din listq. 

Pe partea dreaptq a listei se afi[eazq p`nq
la trei simboluri de categorii. Acestea vq
indicq c`te numere sunt \nregistrate pentru
persoana respectivq. Dacq un nume are mai
mult de trei simboluri de categorii, se
afi[eazq „...”. 

Vor apqrea urmqtoarele simboluri de cate-
gorie:
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Dupq selectarea unei persoane, sistemul va
afi[a o listq a numerelor de telefon ale per-
soanei. 

Selecta]i numqrul dorit din listq pentru a da
telefon. 

Pentru a \nregistra \n sistemul HFT
Bluetooth®

Spune]i sau selecta]i „STORE IN Hands-
Free Telephone” din ecranul „Choose a
number to call” (alege]i un numqr de apel).
Va apqrea ecranul de mai sus. 

Selecta]i numqrul dorit din listq pentru a-l
\nregistra \n sistemul HFT. 

Pentru a [terge agenda telefonicq importatq

Pute]i [terge agenda telefonicq importatq
din sistemul HFT. Conecta]i telefonul la sis-
temul HFT [i selecta]i „Delete” din ecranul
„Choose an option” (alegere op]iune).
Afi[ajul se modificq dupq cum se aratq mai
sus. 

Selecta]i o agendq delefonicq din lista
afi[atq, apoi apqsa]i ENTER

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Dupq ce selecta]i agenda. Va apqrea urmq-
torul ecran

Spune]i sau selecta]i „Yes” [i va apqrea
mesajul „The imported phonebook has been
deleted” (agenda telefonicq importatq a fost
[tearsq). Selecta]i „OK” pentru a realiza
[tergerea. 

Pentru a adquga, a schimba sau a elimina
un numqr PIN din agenda telefonicq

Pute]i adquga, schimba sau elimina numqrul
PIN din agendq. Selecta]i „PIN number” din
ecranul „Choose an option” (alegere
op]iune). Afi[ajul se modificq dupq cum se
aratq mai sus. 

Pentru a adquga un numqr PIN

1. Selecta]i agenda telefonicq la care dori]i
sq adquga]i numqrul PIN. Agenda telefon-
icq pe care o selecta]i trebuie sq nu aibq
niciun alt numqr PIN. Afi[ajul se modificq
dupq cum se aratq mai sus. 
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2. Introduce]i numqrul de 4 cifre. Vi se va
cere sq reintroduce]i PIN-ul pentru verifi-
care. 

Pentru a schimba un numqr PIN

1. Selecta]i agenda telefonicq pentru care
dori]i sq schimba]i numqrul PIN. Afi[ajul
se va modifica dupq cum se aratq mai
sus. 

2. Introduce]i numqrul PIN curent. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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3. Introduce]i noul numqr PIN din 4 cifre. Vi
se va cere sq reintroduce]i PIN-ul pentru
verificare. 

{tergerea sistemului 
Prin aceastq opera]iune se [terg din sis-
temul HFT parola, telefoanele \nregistrate [i
toate numele din agenda telefonicq. Se
recomandq [tergerea sistemului \nainte de a
vinde autovehiculul. 

Pentru a [terge sistemul, proceda]i astfel: 
1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq

semnalul sonor, spune]i „System”.
Sistemul HFT rqspunde: „System options
are setup and clear” (Op]iunile sistemului
sunt setare [i [tergere). 

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Clear” ([tergere).
Sistemul HFT rqspunde: „This process will
clear all paired phones, clear all entries in
the phonebook and clear the password
and restore the defaults in the system
setup. Is this what you would like to do?”
(Acest proces va [terge toate telefoanele
\nregistrate \n sistem, toate numele [i
numerele din agenda telefonicq [i parola
[i va restabili parametrii de setare din fab-
ricq. Asta dori]i sq face]i?) 

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Yes”. Sistemul
HFT rqspunde: „Preparing to clear all
paired phones, all phonebook entries and
the password and restore the defaults in
the system setup. Say OK to complete,
otherwise say go back or cancel.” (Se
pregqte[te [tergerea tuturor telefoanelor
\nregistrate \n sistem, a tuturor numelor [i
numerelor de telefon din agendq [i a
parolei [i restabilirea parametrilor de
setare a sistemului din fabrica. Spune]i
OK pentru finalizare, sau spune]i go back
sau cancel pentru anulare). 

4. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „OK” pentru
finalizare. Dacq nu dori]i sq continua]i,
spune]i „Go back” (\napoi) sau „Cancel”
(Anulare). 

5. Dacq a]i spus OK, dupq un timp, sis-
temul HFT va rqspunde: „Please wait
while the system is cleared” (A[tepta]i
p`nq se efectueazq [tergerea din sistem).
Aceasta poate dura p`nq la 2 minute,
dupq care sistemul HFT spune „System
has been cleared. Returning to the main
meniu” (S-a efectuat [tergerea din sistem.
Revenire la meniul principal). 
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Schimbarea limbii
Pentru a selecta una dintre cele cinci limbi –
englezq, francezq, italianq, germanq [i
spaniolq – proceda]i astfel: 

De exemplu, pentru a schimba limba din
englezq \n francezq:

1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Change lan-
guage” (schimbare limbq). Sistemul HFT
rqspunde: „English, French, Italian,
German, or Spanish?” (Englezq, francezq,
italianq, germanq sau spaniolq?).

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „French”
(francezq). Rqspunsul sistemului \n limba
nou selectatq va fi: „Limba selectatq este
franceza. Numele memorate \n timp ce
sistemul era setat pe altq limbq nu vor fi
accesibile \n francezq. Dori]i sq
continua]i?” Dupq care sistemul va repeta
mesajul \n limba curentq. 

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Da” \n limba
selectatq (franceza, \n exemplul ales).
Dacq nu existq telefoane \nregistrate fqrq
nume memorate pe francezq, sistemul
HFT va da urmqtorul rqspuns \n limba
selectatq: „Limba a fost schimbatq”, apoi
„Revenire la meniul principal.” Dupq acest
rqspuns, sistemul va recunoa[te comen-
zile numai \n limba selectatq. 

Dacq existq telefoane \nregistrate fqrq
nume memorate pe francezq, sistemul
HFT va da urmqtorul rqspuns \n limba
selectatq: „Pentru ca sistemul sq identifice
telefoanele \nregistrate pe altq limbq,
numele telefoanelor respective trebuie
\nregistrate din nou”.

OBSERVA}IE: Dacq existq telefoane care
nu au nume \nregistrate pe francezq, se va
continua cu urmqtoarele mesaje. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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4. Rqspunsul sistemului HFT \n limba
selectatq este, de exemplu: „Care este
numele \n francezq pentru <Telefonul lui
Paul>?” Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk.
Dupq semnalul sonor, spune]i „Telefonul
lui Paul” \n limba selectatq. Sistemul HFT
rqspunde: „Care este numele \n francezq
pentru <Telefonul lui Pat>?” Apqsa]i [i
elibera]i butonul Talk. Dupq semnalul
sonor, spune]i „Telefonul lui Pat”. Dupq ce
au fost \nregistrate din nou toate tele-
foanele care nu aveau nume \n francezq,
sistemul va spune \n limba selectatq:
„Revenire la meniul principal”.

Pentru a schimba limba din francezq \n
englezq, proceda]i astfel:

1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Schimbare
limbq” \n limba curentq. Sistemul HFT
rqspunde \n limba curentq: „Englezq,
francezq, italianq, germanq sau span-
iolq?”

2. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Englezq”, \n
limba curentq. Rqspunsul sistemului \n
limba nou selectatq va fi: „You have
selected English. Name tags that were
stored while in French mode will not be
accessible in English mode. Would you
like to continue?” (Limba selectatq este
engleza. Numele memorate \n timp ce sis-
temul era configurat pe francezq nu vor fi
accesibile \n englezq. Dori]i sq
continua]i?) Dupq care sistemul va repeta
mesajul \n limba curentq.

3. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „Yes” \n limba
selectatq. Dacq nu existq telefoane \nreg-
istrate fqrq nume memorate pe englezq,
sistemul HFT va da urmqtorul rqspuns \n
limba selectatq: „The language has been
changed. Returning to the main meniu”
(Limba a fost schimbatq, apoi Revenire la
meniul principal).

Dacq existq telefoane \nregistrate fqrq nume
memorate pe englezq, sistemul HFT va da
urmqtorul rqspuns: „The language has been
changed. For the system to identify phones
that were paired while in another language,
the phone names need to be re-recorded”
(Limba a fost schimbatq. Pentru ca sistemul
sq identifice telefoanele \nregistrate pe altq
limbq, numele telefoanelor respective tre-
buie \nregistrate din nou).

OBSERVA}IE: Dacq existq telefoane care
nu au numele \nregistrat pe englezq, se va
continua cu urmqtoarele mesaje. 
(Sistemul handsfree pentru telefon (HFT) (la
unele tipuri))

408

Sistemul handsfree pentru telefon (HFT) (la unele tipuri)

accord 2008 pag 320 - 410:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:21 Page 408



4. Rqspunsul sistemului HFT \n limba
selectatq este, de exemplu: „What is the
English name for <Paul’s Phone>?” (Care
este numele \n englezq pentru <Telefonul
lui Paul>?). Apqsa]i [i elibera]i butonul
Talk. Dupq semnalul sonor, spune]i
„Paul’s Phone” \n limba selectatq. „What
is the english name for <Pats Phone>?”
(Care este numele \n englezq pentru
<Telefonul lui Pat>?). Apqsa]i [i elibera]i
butonul Talk. Dupq semnalul sonor,
spune]i „Pat’s Phone”. Dupq ce au fost
\nregistrate din nou toate telefoanele care
nu aveau nume \n englezq, sistemul va
spune: „Returning to the main meniu”
(Revenire la meniul principal).

Selectarea rapidq a limbii
Pentru a selecta rapid limba, 
proceda]i astfel:
De exemplu, pentru a schimba limba din
englezq \n francezq: 

1. Apqsa]i [i elibera]i butonul Talk. Dupq
semnalul sonor, spune]i „francezq” \n
limba selectatq, respectiv, \n acest exem-
plu, francezq. 

2. Rqspunsul sistemului HFT \n limba nou
selectatq va fi: „Limba selectatq este
franceza. Numele memorate \n timp ce
sistemul era configurat pe altq limbq nu
vor fi accesibile \n francezq. Dori]i sq con-
tinua]i?” Dupq care sistemul va repeta
mesajul \n limba curentq.

3. Dacq dori]i sq continua]i, parcurge]i pa[ii
3 [i 4 de la pagina 407. 
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Limitele sistemului HFT
C`nd folosi]i comanda vocalq, convorbirea
efectuatq prin sistemul HFT este pusq pe
a[teptare sau func]ia sistemului HFT de
recunoa[tere a vocii \nceteazq. Dupq ce se
terminq de efectuat comanda vocalq, se
revine la convorbire. Pentru a ac]iona din
nou sistemul HFT, apqsa]i butonul Talk.
Dupq semnalul sonor, spune]i comanda
doritq. 

De asemenea, nu pute]i utiliza sistemul HFT
\n timp ce primi]i un mesaj de alarmq PTY. 

Pentru informa]ii privind declara]ia de con-
formitate

Modelele pentru UE
Johnson Controls Automotive declarq prin
prezenta faptul cq acest Hands-Free
Telephone System este conform cu
cerin]ele esen]iale [i cu celelalte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/CE. 

www.jciblueconnect.com/faq/EU_DoC.pdf 

Alte modele dec`t cele pentru UE
Pentru informa]ii suplimentare privind con-
formitatea, vizita]i
www.jciblueconnect.com/faq   
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|nainte de a \ncepe sq conduce]i autove-
hiculul, trebuie sq [ti]i ce benzinq sq folosi]i
[i cum sq verifica]i nivelul lichidelor impor-
tante. De asemenea, trebuie sq [ti]i cum sq
depozita]i corect bagajele [i pachetele.
Informa]iile din sec]iunea de fa]q vq vor fi de
ajutor. Dacq inten]iona]i sq adquga]i acce-
sorii autovehiculului dumneavoastrq, citi]i
mai \nt`i informa]iile din acest capitol. 

Perioada de rodaj . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Recomandqri privind combustibilul . . . . 412
Modelele pe benzinq . . . . . . . . . . . . . . . 412
Modelele pe motorinq . . . . . . . . . . . . . . 412
Cum proceda]i la sta]ia de alimentare. . 413

Realimentarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Deschiderea [i \nchiderea capotei . . . 415
Verificarea uleiului . . . . . . . . . . . . . . . 416
Verificarea lichidului 
de rqcire a motorului . . . . . . . . . . . . . 418

Sistemul de \ntrerupere a combustibilului420
Economia de combustibil. . . . . . . . . . . . 421
Accesorii [i modificqri . . . . . . . . . . . . . . 422
Transportul bagajelor. . . . . . . . . . . . . . . 424

|nainte de conducere
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Perioada de rodaj
Contribui]i la asigurarea fiabilitq]ii [i perfor-
man]elor viitoare ale autovehiculului
acord`nd o aten]ie deosebitq modului \n
care conduce]i primii 1.000 km (625 mile).
|n aceastq perioadq: 

• Evita]i pornirile \n for]q [i accelerarea
rapidq.

• Evita]i fr`nqrile violente \n primii 300 km
(200 mile). 

• Nu schimba]i uleiul \nainte de termenul
prevqzut. 

• Nu tracta]i remorci. 

Trebuie sq respecta]i aceste instruc]iuni [i
\n cazul motoarelor care au suferit repara]ii
capitale sau care au fost \nlocuite, precum
[i dupq \nlocuirea fr`nelor. 

Recomandqri privind combustibilul 
Modelele pe benzinq
Autovehiculul dumneavoastrq este proiectat
pentru a func]iona cu benzinq Premium /
Super fqrq plumb, cu cifra octanicq (RON)
de minim 95. 

|n cazul \n care nu ave]i la dispozi]ie benz-
inq cu cifra octanicq recomandatq, se poate
utiliza temporar benzinq cu o cifrq octanicq
(RON) de 91 sau mai mare. Folosirea ben-
zinei obi[nuite fqrq plumb va cauza zgo-
mote metalice la motor [i va scqdea perfor-
man]a motorului. Folosirea pe termen lung a
benzinei cu cifrq obi[nuitq, poate avaria
motorul.

Benzina cu plumb va deteriora sistemul de
control al emisiilor [i motorul, contribuind la
poluarea aerului. 

La autovehiculele cu transmisie manualq
Este posibil sq auzi]i zgomote de la motor,
\n cazul \n care conduce]i autovehiculul cu o
tura]ie micq a motorului (mai micq de 1000
rpm) \n trepte \nalte de vitezq. Pentru a opri
aceste zgomote, mqri]i tura]ia motorului prin
trecerea \ntr-o treaptq de vitezq inferioarq. 

Modelele pe motorinq
Autovehiculul dumneavoastrq este proiectat
pentru a fi folosit numai cu motorinq. 

Trebuie sq folosi]i combustibil adecvat pen-
tru EN 590 [i, de asemenea, sq schimba]i
combustibilul \n func]ie de anotimp. 

Calitatea motorinei poate varia \n func]ie de
]arq [i trebuie sq folosi]i numai motorinq de
calitate. 

Autorvehiculul dumneavoastrq nu este
proiectat pentru a merge cu Biodiesel (cu
concentra]ie purq sau \naltq peste cea spec-
ificatq de EN590). Pentru mai multe infor-
ma]ii, adresa]i-vq reprezentan]ei. 
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Recomandqri privind combustibilul. Cum
proceda]i la sta]ia de alimentare
Selecta]i combustibilul adecvat \n func]ie de
condi]iile regionale sau de climq. Folosirea
unui combustibil necorespunzqtor poate
reduce puterea motorului. |n acest caz, sim-
bolul „PGM-FI” poate apqrea pe afi[ajul
multiplu. 

Puterea maximq a motorului poate fi
restric]ionatq la pornirea motorului dacq
temperatura exterioarq este foarte scqzutq. 
Acest lucru ajutq la curgerea combustibilului
pentru o func]ioneare normalq a motorului. 

Pentru selectarea combustibilului adecvat,
pe capacul bu[onului de combustibil este
marcat cuv`ntul „DIESEL”. 

OBSERVA}IE: 

Dacq se folose[te benzinq la motoarele pe
motorinq, se pot produce avarii grave. 

Realimentarea

1. Parca]i cu partea st`ngq spre pompa de
combustibil.

2. Verifica]i dacq portiera [oferului este
deblocatq. 

Cu portiera [oferului blocatq, [i clapeta
rezervorului de combustibil este blocatq. 

3. Ie[i]i din autovehicul [i apqsa]i pe
mijlocul marginii drepte a clapetei rezer-
vorului de combustibil. Clapeta va sqri \n
afarq u[or. Trage]i-o spre experior pentru
a o deschide.  

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Introducere

Combustibilul este foarte inflamabil [i
exploziv. Vq pute]i arde sau accidenta
grav atunci c`nd umbla]i cu combustibilul. 

• Opri]i motorul [i \ndepqrta]i orice sursq
de cqldurq, sc`ntei sau foc deschis.

• Manipula]i combustibilul numai \n aer
liber. 

• \ndepqrta]i imediat combustibilul scurs
accidental.

AVERTIZARE

CLAPETA REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL

Apqsa]i

Trage]i
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4. Scoate]i cu grijq bu[onul rezervorului. E
posibil sq se audq un u[or f`s`it provocat
de eliberarea presiunii din rezervor.

Pune]i bu[onul pe suportul din clapetq.
Pentru a preveni pierderea bu[onului, aces-
ta este legat cu un [nur de siguran]q. 

5. Opri]i alimentarea c`nd duza se opre[te
automat. Nu \ncerca]i sq supra\ncqrca]i
rezervorul. Lqsa]i pu]in loc pentru
dilatarea combustibilului \n momentul \n
care se schimbq temperatura. 

6. \n[uruba]i la loc bu[onul p`nq c`nd
auzi]i cel pu]in un clic. 

7. \nchide]i clapeta astfel \nc`t sq rqm`nq
fixq. 

414

Cum proceda]i la sta]ia de alimentare

{NUR

M~NER

{NUR

M~NER

Modelele pe motorinq
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Deschiderea [i \nchiderea capotei

1. Parca]i autovehiculul [i trage]i fr`na de
parcare. Trage]i m`nerul de deschidere a
capotei din col]ul inferior al bordului.
Capota se va ridica pu]in. 

2. Introduce]i degetele \ntre partea din fa]q
a capotei [i mascq. M`nerul zqvorului de
blocare a capotei se aflq deasupra emble-
mei „H”. Apqsa]i \n sus m`nerul pentru a
elibera capota. Ridica]i capota. 

|n cazul \n care m`nerul zqvorului se
mi[cq greu sau dacq pute]i deschide
capota fqrq ridica m`nerul, mecanismul
trebuie curq]at [i uns. 

3. ]in`nd de prindere, scoate]i bara de spri-
jin din clemq. Introduce]i capqtul \n gaura
din capotq indicatq de sqgeatq.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE 
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ZQVOR DE BLOCARE

PRINDERE CLEMQ

BARQ DE SPRIJIN

Imaginea aratq modelul pe motorinq

accord 2008 pag 411 - 562:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:22 Page 415



Pentru a \nchide capota, ridica]i-o u[or pen-
tru a scoate bara de sprijin. Pune]i la loc
bara de sprijin \n clema de fixare. Cobor`]i
capota p`nq la aproximativ 30 cm (1 picior)
deasupra aripii [i apoi lqsa]i-o sq cadq sin-
gurq. Verifica]i dacq s-a prins bine \n zqvor. 

OBSERVA}IE

La modelele pe motorinq
Nu apqsa]i capacul motorului cu putere.
Acest lucru ar putea avaria capacul motoru-
lui [i piesele. 

Verificarea uleiului 
Toate motoarele consumq ulei \n cursul
func]ionqrii normale. Ca atare, nivelul uleiu-
lui trebuie verificat cu regularitate, de exem-
plu, \n momentul alimentqrii cu combustibil.
Verifica]i \ntotdeauna nivelul uleiului \nainte
de deplasqrile mai lungi. 

Cantitatea de ulei consumat depinde de
modul de exploatare a autovehiculului [i de
condi]iile de drum [i climatice \nt`mpinate.
Consumul de ulei poate fi de p`nq la 1 litru
la 1000 km / 625 mile. De regulq, consumul
este mai mare c`nd motorul este nou. 

Ave]i grijq ca motorul sq fie cald [i autove-
hiculul sq fie parcat pe o suprafa]q planq.
Opri]i motorul [i a[tepta]i timp de 3 minute
\nainte de a verifica nivelul uleiului. 

1. Scoate]i joja (m`ner portocaliu).

416
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JOJQ

Modelele pe benzinq (motor de 2 l)
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Scoate]i cu grijq joja pentru a nu vqrsa ulei.
Uleiul poate avaria piesele din compartimen-
tul motorului. 

2. [terge]i joja cu o c`rpq curatq sau un
[erve]el de h`rtie. 

3. Introduce]i joja complet la loc \n tubul
squ. 

4. Scoate]i joja din nou [i verifica]i nivelul.
Acesta trebuie sq se situeze \ntre semnul
superior [i cel inferior. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE 
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JOJQ

Modelele pe benzinq (motor de 2,4 l)

JOJQ

SEMNUL SUPERIOR

SEMNUL INFERIOR

Modelele pe benzinq (motor de 2 l)Modelele pe motorinq
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Dacq nivelul este aproape de semnul inferi-
or sau sub acesta, consulta]i sec]iunea
Completarea uleiului de motor de la pagina
504 pentru modelele pe benzinq [i 506 pen-
tru modelele pe motorinq. 

Verificarea lichidului de rqcire a motorului

La modelele pe benzinq
Urmqri]i nivelul lichidului de rqcire din rezer-
vorul radiatorului. Ave]i grijq ca acesta sq se
situeze \ntre linia de nivel minim [i cea de
nivel maxim. Dacq nivelul este sub linia
MIN, consulta]i sec]iunea Completarea
lichidului de rqcire de la pagina 508 pentru
informa]ii privind completarea cu lichid de
rqcire corespunzqtor.  
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Cum proceda]i la sta]ia de alimentare

SEMNUL SUPERIOR

SEMNUL INFERIOR

Modelele pe benzinq (motor de 2,4 l)

SEMNUL SUPERIOR

SEMNUL INFERIOR

Modelele pe motorinq

REZERVOR

MAX

MIN
Modelele pe benzinq (motor de 2 l)
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La autovehiculele pe motorinq
Nivelul lochidului de rqcire trebuie sq fie ver-
ificat numai dacq motorul [i sistemul de
rqcire sunt reci. Verifica]i dacq acesta se
aflq \ntre liniile MAX [i MIN. Dacq este sub
linia MIN, consulta]i sec]iunea Completarea
lichidului de rqcire de la pagina 511. 

Consulta]i sec]iunea Verificqrile de
\ntre]inere efectuate de proprietar, la pagina
500, pentru informa]ii privind verificarea altor
elemente ale autovehiculului. 
Sistemul de \ntrerupere a combustibilului

419

Cum proceda]i la sta]ia de alimentare

REZERVOR

MAX

MIN
Modelele pe benzinq (motor de 2,4 l)

LINIA MAX 

REZERVOR

LINIA MINModelele pe motorinq
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Butonul de \ntrerupere a alimentqrii cu com-
bustibil se aflq \n spatele tabloului de bord.
Pentru a ajunge la acesta bqga]i m`na \n
spatele tabloului de bord, pe dedesubt.

|n caz de coliziune sau impact brusc, acest
buton \ntrerupe automat alimentarea cu
combustibil a motorului. 

Dupq ce butonul s-a activat, acesta trebuie
reini]ializat prin apqsare \nainte de a se
reporni motorul. 

420

Butonul de \ntrerupere a alimentqrii cu combustibil

Combustibilul scurs se poate aprinde sau
poate exploda, provoc`nd rqnirea gravq
sau fatalq. 

Verifica]i \ntotdeauna dacq existq scurgeri
de combustibil \nainte de a reini]ializa
butonul.

AVERTIZAREBUTON DE \NTRERUPERE A ALIMENTQRII CU
COMBUSTIBIL
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Cre[terea economiei de combustibil

• Efectua]i \ntotdeauna opera]iunile de
\ntre]inere a autovehiculului conform sim-
bolurilor de service afi[ate pe afi[ajul mul-
tiplu. La autovehiculele fqrq sistem de
informare pentru opera]iunile de service,
respecta]i graficul de \ntre]inere din
Manualul de service primit cu autovehicul-
ul. La autovehiculele fqrq Manual de serv-
ice, respecta]i graficul de \ntre]inere din
aceastq carte tehnicq (vezi pagina 493).
Pentru orice altq situa]ie,  consulta]i
sec]iunea Verificqrile de \ntre]inere efectu-
ate de proprietar (pagina 500).

De exemplu, un pneu umflat sub pre-
siunea normalq opune mai multq rezis-
ten]q la \naintare, duc`nd la cre[terea
consumului de combustibil. 

Acumularea de zqpadq [i noroi pe partea
inferioarq a autovehiculului duce la
cre[terea greutq]ii [i a rezisten]ei la
\naintare. Curq]area frecventq reduce
consumul de combustibil [i riscul de
coroziune.    

• Conduce]i echilibrat. Accelerarea rapidq,
virajele str`nse [i fr`narea bruscq cresc
consumul de combustibil. 

• Rula]i \ntotdeauna \n cea mai \naltq treap-
tq de vitezq posibil.

• indicatoarele de trecere \n treaptq supe-
rioarq [i inferioarq de vitezq vq indicq
momentul potrivit pentru a muta \n treaptq
de vitezq superioarq sau inferioarq, astfel
\nc`t motorul sq func]ioneze cu cea mai
mare economie de combustibil. 

• \ncerca]i sq pqstra]i viteza constantq. De
fiecare datq c`nd reduce]i viteza sau
accelera]i, autovehiculul consumq mai
mult combustibil. Dacq este prevqzut,
folosi]i sistemul cruise control sau sis-
temul adaptive cruise control (ACC) c`nd
este posibil. 

• Comasa]i mai multe deplasqri scurte \ntr-
una singurq. 

• Instala]ia de aer condi]ionat constituie o
sarcinq suplimentarq pentru motor, ceea
ce cre[te consumul de combustibil.
Utiliza]i pe c`t posibil ventilarea cu aer
proaspqt.     

421

Economia de combustibil
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Modificarea autovehiculului sau instalarea
pe acesta a unor accesorii care nu sunt
originale Honda pot afecta siguran]a acestu-
ia. |nainte de a efectua modificqri sau a
instala accesorii, citi]i informa]iile de mai jos. 

Accesoriile
Distribuitorul dumneavoastrq vq poate oferi
accesorii Honda originale pentru person-
alizarea autovehiculului. Aceste accesorii au
fost special concepute [i aprobate pentru
autovehiculul dumneavoastrq. 

De[i existq accesorii care nu sunt produse
de Honda [i care se pot potrivi pe autove-
hiculul dumneavoastrq, este posibil ca aces-
tea sq nu corespundq specifica]iilor produc-
qtorului, afect`nd manevrabilitatea [i stabili-
tatea autovehiculului. 

Dacq sunt instalate corect, telefoanele
mobile, alarmele, aparatele de radiocomuni-
ca]ii [i sistemele audio de micq putere nu
trebuie sq genereze interferen]e cu sis-
temele computerizate ale autovehiculului,
cum ar fi airbagurile [i fr`nele antiblocare. 

|nainte de instalarea de accesorii: 

• Asigura]i-vq cq accesoriile nu obtureazq
luminile [i nu afecteazq buna func]ionare
[i performan]ele autovehiculului. 

• Asigura]i-vq cq accesoriile electronice nu
supra\ncarcq circuitele electrice (a se
vedea pagina 613) [i nu afecteazq buna
func]ionare a autovehiculului. 

• Nu instala]i accesorii pe st`lpii laterali sau
peste geamurile din spate, \ntruc`t aces-
tea pot afecta func]ionarea corespunzq-
toare a airbagurilor laterale superioare. 

• \nainte de instalarea oricqrui accesoriu
electronic, ave]i grijq ca electronistul sq
contacteze service-ul dumneavoastrq pen-
tru asisten]q. Dacq este posibil, efectua]i
o verificare a instalqrii finale la reprezen-
tan]q. 

422

Accesorii [i modificqri 

Accesoriile sau modificqrile necorespun-
zqtoare pot afecta manevrabilitatea, sta-
bilitatea [i performan]ele autovehiculului,
provoc`nd accidente \n care pute]i fi rqni
sau ucis. 

Respecta]i toate instruc]iunile din manu-
alul de utilizare privind accesoriile [i mod-
ificqrile.

AVERTIZARE
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Modificarea autovehiculului 
Demontarea anumitor componente de pe
autovehicul sau \nlocuirea lor cu compo-
nente provenite de la al]i producqtori dec`t
Honda poate afecta grav manevrabilitatea,
stabilitatea [i fiabilitatea autovehiculului.

Exemple:
• Cobor`rea autovehiculului prin montarea

unui set de suspensii procurat de la alt
producqtor dec`t Honda, reduc`nd semni-
ficativ garda la sol, poate face ca autove-
hiculul sq atingq cu partea inferioarq
denivelqrile sau alte obiecte \nalte,
declan[`nd airbagurile. 

• Ridicarea autovehiculului cu un set de
suspensii de alt tip dec`t Honda poate
afecta manevrabilitatea [i stabilitatea
autovehiculului. 

• Ro]ile fabricate de al]i producqtori dec`t
Honda, \ntruc`t sunt universale, pot
suprasolicita componentele sistemului de
suspensie. 

• Ro]ile [i pneurile mai mari sau mai mici
pot afecta func]ionarea fr`nelor antiblo-
care ale autovehiculului [i a altor sisteme
cu care este dotat autovehiculul. 

• Modificarea volanului sau a oricqrei alte
pqr]i a elementelor de siguran]q ale
autovehiculului poate afecta eficien]a sis-
temului. 

423
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Autovehiculul dumneavoastrq are mai multe
spa]ii de depozitare comode:

• Torpedoul
• Buzunarele de pe portiere [i de pe

spqtare 
• Portbagajul, inclusiv locurile din spate

dacq sunt pliate
• Compartimentul consolq
• Buzunarul central (la unele tipuri)
• Buzunarul [oferului
• Buzunare laterale
• Portbagajul de pe acoperi[ (dacq este

instalat)

Totu[i, transportarea unei cantitq]i prea
mari de bagaje sau depozitarea necore-
spunzqtoare a acestora poate afecta
manevrabilitatea, stabilitatea, distan]a de
fr`nare [i pneurile autovehiculului, afect`nd
siguran]a deplasqrii. |nainte de a transporta
orice fel de bagaje, citi]i paginile care
urmeazq.

424

Transportul bagajelor

BUZUNARELE DE PE PORTIEREPORTBAGAJ

BUZUNARUL {OFERULUI

BUZUNARUL CENTRAL*

TORPEDOUL
(P. 197)

BUZUNARUL LATERAL

COMPARTIMENTUL
CONSOLQ (P. 200)

BUZUNARELE
SPQTARELOR

* Dacq este prevqzut
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Limitele de \ncqrcare
C`nd \ncqrca]i bagaje, greutatea totalq a
autovehiculului, a tuturor pasagerilor, a
bagajelor [i a barei de remorcare nu trebuie
sq depq[eascq greutatea maximq admisq.
De asemenea, sarcina pe axul fa]q [i axul
spate nu trebuie sq depq[eascq nivelul
admis pentru fiecare din acestea. 
Consulta]i pagina 630 pentru greutatea
maximq admisq [i sarcina maximq admisq
pe fiecare ax. 

Transportul obiectelor \n habitaclu   

• Depozita]i sau asigura]i corespunzqtor
toatele elementele care ar putea fi arun-
cate, rqnind pasagerii, \n caz de accident. 

• Nu depozita]i obiecte pe platforma din
spate. Acestea vq pot bloca vederea [i
pot fi aruncate \n interior \n caz de acci-
dent.

• Asigura]i-vq cq obiectele puse pe podea
\n spatele locurilor din fa]q nu se pot ros-
togoli pe sub scaune, afect`nd capaci-
tatea [oferului de a ac]iona pedalele [i
posibilitatea de deplasare a scaunelor. Nu
stivui]i bagaje care sq depq[eascq
\nql]imea spqtarelor scaunelor din fa]q. 

• ]ine]i torpedoul \nchis \n timpul mersului.
Dacq este deschis, pasagerul se poate
rqni la genunchi \n caz de accident sau
fr`nare bruscq. 
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Transportul bagajelor

Supra\ncqrcarea sau \ncqrcarea necore-
spunzqtoare pot afecta manevrabilitatea
[i stabilitatea, provoc`nd accidente \n
care pute]i fi rqnit sau ucis. 

Respecta]i limitele de \ncqrcare [i cele-
lalte instruc]iuni de \ncqrcare din acest
manual.

AVERTIZARE
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Transportul bagajelor \n portbagaj sau pe
portbagajul de pe acoperi[

• Distribui]i bagajele uniform pe podeaua
portbagajului, pun`ndu-le pe cele mai
grele \n partea de jos, c`t mai \n fa]q posi-
bil. |ncerca]i sq asigura]i bagajele cu o
sfoarq sau coardq astfel \nc`t sq nu se
deplaseze \n timpul mersului.

• \n cazul \n care plia]i scaunele din spate,
lega]i toate obiectele care ar putea fi
proiectate \n autovehicul \n caz de acci-
dent sau de oprire bruscq. De asemenea,
bagajele nu trebuie sq depq[eascq partea
de jos a geamurilor. Dacq sunt mai \nalte,
acestea pot \mpiedica func]ionarea core-
spunzqtoare a airbag-urilor laterale supe-
rioare. 

|ncerca]i sq asigura]i bagajele cu o sfoarq
sau coardq astfel \nc`t sq nu se deplaseze
\n timpul mersului. Nu stivui]i bagaje care sq
depq[eascq \nql]imea spqtarelor scaunelor
din fa]q.

Vezi pagina 180 pentru plierea locurilor din
spate. 

• Dacq transporta]i obiecte voluminoase,
care vq \mpiedicq sq \nchide]i portbagajul,
gazele de e[apament pot pqtrunde \n
habitaclu. Pentru a evita riscul de intoxi-
care cu monoxid de carbon, urma]i
instruc]iunile de la pagina 77. 

• Dacq pute]i transporta lucruri pe portbaga-
jul de pe acoperi[, ave]i grijq ca greutatea
totalq a portbagajului [i bagajelor respec-
tive sq nu depq[eascq greutatea maximq
admisq. Contacta]i distribuitorul pentru
informa]ii suplimentare. 

• \n cazul \n care folosi]i un portbagaj auxil-
iar, limita de greutate ar putea fi mai micq.
Consulta]i informa]iile pe care le-a]i primit
\mpreunq cu portbagajul. 

Contacta]i reprezentan]a pentru informa]ii
privind mijloacele de ancorare [i dispozi-
tivele de fixare oferite pe pia]q ca accesorii. 
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Transportul bagajelor
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C`rligele pentru bagaje

Pentru a prinde bagajele, folosi]i cele patru
c`rlige de pe podeaua portbagajului.
Verifica]i dacq toate obiectele sunt bine
prinse, \nainte de a porni la drum. 
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Transportul bagajelor

C~RLIG

C~RLIG
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Aceastq sec]iune vq oferq sugestii pentru
pornirea motorului \n diferite situa]ii [i pentru
utilizarea transmisiei automate [i a celei
manuale. Ea mai cuprinde [i informa]ii
importante privind parcarea autovehiculului,
sistemul de fr`nare, sistemul de asisten]q la
stabilitatea autovehiculului (VSA) sistemul
de fr`nare pentru prevenirea coliziunilor
(CMBS) [i lucruri pe care trebuie sq le [ti]i
dacq dori]i sq tracta]i o remorcq.   

|ndrumqri pentru conducerea 
autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Pregqtirea pentru conducere . . . . . . . . . 431
Pornirea motorului

(Modelele pe benzinq) . . . . . . . . . . . . 432
Pornirea motorului

(Modelele pe motorinq) . . . . . . . . . . . 433
Transmisia manualq . . . . . . . . . . . . . . . 434
Transmisia automatq . . . . . . . . . . . . . . . 439
Conducerea cu schimbqtoarele paletq . 444
Parcarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Sistemul de fr`nare . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Fr`nele antiblocare (ABS) . . . . . . . . . . . 451
Sistemul de fr`nare pentru prevenirea 

coliziunilor (CMBS). . . . . . . . . . . . . . . 453
Sistemul de asisten]q la stabilitatea 

autovehiculului (VSA) . . . . . . . . . . . . . 463
Conducerea pe timp nefavorabil . . . . . . 465
Tractarea unei remorci. . . . . . . . . . . . . . 467
Asisten]q la tractarea remorcii . . . . . . . . 476
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Modelul - Type-S
Autovehiculul dumneavoastrq este proiectat
pentru a asigura un nivel optim de manevra-
bilitate [i performan]q pe drumurile bine
\ntre]inute. Ca parte a proiectqrii, autove-
hiculul are o gardq la sol minimq. 

• Conduce]i cu aten]ie dacq ajunge]i pe
drumuri foarte denivelate. Pute]i avaria
suspensiile [i partea inferioarq a autove-
hiculului. De asemenea, dacq trece]i cu
vitezq peste dispozitivele dispuse pentru
incetinire \n spa]iile de parcare, pute]i
avaria autovehiculul. 

• Bordurile [i pantele cu \nclina]ie mare pot
avaria barele de protec]ie din fa]q sau din
spate. Bordurile joase, care nu afecteazq
autovehiculele obi[nuite pot fi suficient de
\nalte pentru a lovi bara de protec]ie a
autovehiculului dumneavoastrq. Bara
frontalq sau posterioarq poate atinge dru-
mul dacq \ncerca]i sq conduce]i pe o
pantq sau dacq autovehiculul este pus pe
o rampq de trailer. 
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|ndrumqri pentru conducerea autovehiculului

XXX
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|nainte de a porni la drum, este bine sq
efectua]i urmqtoarele verificqri [i reglaje: 

1. Asigura]i-vq cq toate geamurile, oglinzile
[i luminile exterioare sunt curate [i nu
sunt obturate. |ndepqrta]i bruma, zqpada
sau ghea]a. 

2. Verifica]i dacq capota s-a \nchis bine.

3. Verifica]i dacq portbagajul s-a \nchis bine

4. Inspecta]i vizual pneurile. Dacq un pneu
pare dezumflat, verifica]i presiunea cu
manometrul. 

5. Verifica]i dacq bagajele pe care le trans-
porta]i sunt depozitate [i fixate corespun-
zqtor. 

6. La autovehiculele cu scaune reglabile
electric
Verifica]i reglarea scaunelor (vezi pagina
173). 

La autovehiculele cu scaune reglabile
manual
Verifica]i reglarea scaunelor (vezi pagina
174). 

7. Verifica]i pozi]ia oglinzilor interioare [i
exterioare (vezi pagina 186). 

8. Verifica]i reglarea volanului (vezi pagina
156).

9. Verifica]i dacq u[ile sunt bine \nchise.

10. Prinde]i-vq centura. Verifica]i dacq
pasagerii [i-au prins centurile. (vezi pagi-
na 19)

11. C`nd porni]i motorul, verifica]i instru-
mentele, indicatoarele de la bord (vezi
pagina 84). 

12. Verifica]i simbolul (simbolurile) de pe
afi[ajul multiplu. 
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1. Trage]i fr`na de parcare.

2. Pe timp rece, opri]i toate accesoriile
electrice, pentru a reduce solicitarea
bateriei. 

3. Transmisia manualq:
Apqsa]i pedala complet de ambreiaj [i
pune]i transmisia \n punctul mort.

Transmisia automatq
Asigura]i-vq cq maneta schimbqtorului de
viteze e \n pozi]ia de parcare. Apqsa]i
pedala de fr`nq.  

4. Fqrq a atinge pedala de accelera]ie, roti]i
contactul de pornire p`nq la pozi]ia
START (III). Nu ]ine]i contactul \n pozi]ia
START (III) mai mult de 15 secunde o
datq. Dacq motorul nu porne[te imediat,
face]i o pauzq de minimum 10 secunde
\nainte de a \ncerca din nou.

OBSERVA}IE:

Sistemul de imobilizare protejeazq autove-
hiculul \mpotriva furtului. Dacq se folose[te
o cheie cu un cod incorect (sau alt dispozitiv
inadecvat), sistemul de alimentare cu com-
bustibil al motorului este dezactivat. Citi]i
despre sistemul de imobilizare la pagina
159.  

5. Dacq motorul nu porne[te \n 15 secunde
sau porne[te [i se opre[te imediat, repe-
ta]i pasul 4 cu pedala de accelera]ie
apqsatq pe jumqtate. Dacq motorul
porne[te, lua]i piciorul de pe accelera]ie
pentru a nu tura motorul. 

6. Dacq motorul nu porne[te, apqsa]i ped-
ala de accelera]ie p`nq la capqt [i ]ine]i-o
apqsatq, pentru a elimina excesul de ben-
zinq. Dacq motorul tot nu porne[te,
reveni]i la pasul 5. 

OBSERVA}IE:

Motorul porne[te mai greu pe vreme rece.
Aceastq problemq se accentueazq \n
condi]ii de aer rarefiat, la altitudini de peste
2.400 m (8.000 picioare). 

Dacq temperatura exterioarq este sub tem-
peratura de \nghe] sau autovehiculul a
sta]ionat timp de c`teva zile, \ncqlzi]i
motorul timp de c`teva minute \nainte de a
pleca de pe loc (interzis \n Germania! § 30
StVO).       
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Pornirea motorului (Modelele pe benzinq)
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1. Trage]i fr`na de parcare.

2. Opri]i toate accesoriile electrice, pentru a
reduce solicitarea bateriei. 

3. Apqsa]i pedala complet de ambreiaj [i
pune]i transmisia \n punctul mort.

4. Roti]i cheia \n contact p`nq la pozi]ia ON
(II). A[tepta]i p`nq se stinge indicatorul
bujiilor incandescente. 

Este posibil sq auzi]i unele zgomote din
partea rezervorului de combustibil (dispus
sub locul de spate) un timp dupq ce roti]i
contactul de pornire \n pozi]ia ON (II).
Acest lucru este normal: sistemul de com-
bustibil se curq]q automat. 

5. Fqrq a atinge pedala de accelera]ie, roti]i
contactul de pornire p`nq la pozi]ia
START (III) [i elibera]i cheia imediat ce
motorul a pornit. |n cazul \n care motorul
nu porne[te imediat, nu ]ine]i contactul \n
pozi]ia START (III) mai mult de 15
secunde o datq (20 de secunde pe vreme
rece). Face]i o pauzq de minimum 20
secunde \nainte de a \ncerca din nou.

OBSERVA}IE:

Sistemul de imobilizare protejeazq autove-
hiculul \mpotriva furtului. Dacq se folose[te
o cheie cu un cod incorect (sau alt dispozitiv
inadecvat), sistemul de alimentare cu com-
bustibil al motorului este dezactivat. Citi]i
despre sistemul de imobilizare la pagina
159.  

Pe timp rece
Pe vreme foarte rece, este posibil ca indica-
toarele de \ncqrcare a bateriei [i cele de
presiune a uleiului sq rqm`nq aprinse timp
de c`teva secunde. De asemenea, timpul
de pornire va fi mai mare. 

|ncqlzirea
Pentru economisirea combustibilului, se
recomandq sq porni]i de pe loc imediat,
]in`nd seama de faptul cq accelerarea
bruscq sau turarea motorului \nainte ca
acesta sq ajungq la temperatura normalq de
lucru poate duce la deteriorarea sa.     

OBSERVA}IE:

Motorul nu trebuie turat peste viteza supe-
rioarq de ralanti \nainte ca indicatoarele de
presiune a uleiului sq se stingq. Astfel, se
asigurq lubrifierea corespunzqtoare a
lagqrelor motorului [i turbocompresorului
\nainte de rularea la tura]iile normale de
lucru. 

Oprirea motorului
Pentru a evita posibilitatea de deteriorare a
lagqrelor turbocompresorului printr-o lubri-
fiere inadecvatq, lqsa]i \NTOTDEAUNA
motorul sq ruleze la ralanti timp de 10
secunde \nainte de a-l opri.
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Transmisia manualq are toate treptele de
mers \nainte sincronizate, pentru o
func]ionare u[oarq. Are un sistem de blo-
care care nu vq permite sq intra]i \n mers
\napoi din nicio treaptq de mers \nainte
atunci c`nd autovehiculul se deplaseazq cu
o anumitq vitezq (a se vedea pagina 438). 

Atunci c`nd cupla]i \ntr-o treaptq de vitezq
superioarq sau inferioarq, apqsa]i pedala de
ambreiaj p`nq la capqt, schimba]i treapta de
vitezq [i elibera]i pedala treptat. Dacq nu
schimba]i treapta de vitezq, nu sta]i cu
piciorul pe pedalq, \ntruc`t acest lucru poate
provoca uzura prematurq a ambreiajului. 

Opri]i complet autovehiculul \nainte de a
cupla \n mers \napoi. Pute]i deteriora sis-
temul de transmisie dacq \ncerca]i sq cupla]i
\n mers \napoi cu autovehiculul \ncq \n
mi[care. Apqsa]i ambreiajul [i a[tepta]i
c`teva secunde \nainte de a cupla \n mers
\napoi sau cupla]i pentru c`teva momente
una din treptele de mers \nainte. Astfel, pin-
ioanele se vor opri, prevenindu-se uzura. 

Atunci c`nd \ncetini]i, pute]i amplifica efectul
de fr`nare cu ajutorul motorului, trec`nd
\ntr-o treaptq inferioarq. Acest lucru vq ajutq
sq men]ine]i o vitezq sigurq [i previne
supra\ncqlzirea fr`nelor la cobor`rea pan-
telor abrupte. |nainte de a cupla \ntr-o treap-
tq inferioarq, asigura]i-vq cq tura]ia motoru-
lui nu va intra \n zona ro[ie \n treapta
respectivq. Consulta]i tabelele cu vitezele
maxime admise. 
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|ncetinirea sau accelerarea bruscq poate
duce la pierderea controlului ce suprafe]e
alunecoase. |n caz de accident, vq pute]i
rqni. 

Conduce]i cu aten]ie sporitq pe
suprafe]ele alunecoase. 

AVERTIZARE
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OBSERVA}IE:

Nu ]ine]i m`na pe maneta schimbqtorului de
viteze \n timp ce conduce]i. Apqsarea
exercitatq de m`na dumneavoastrq poate
duce la uzura prematurq a mecanismului de
selectare a pinioanelor. 

La unele modele
Autovehiculul dumneavoastrq este dotat cu
schimbqtor de viteze din aluminiu. Dacq
lqsa]i autovehiculul parcat afarq o perioadq
lungq de timp la temperaturq mare, ave]i
grijq atunci c`nd muta]i schimbqtorul.
Datoritq cqldurii, acesta poate fi extrem de
fierbinte. Dacq temperatura exterioarq este
scqzutq, schimbqtorul de viteze este rece. 

Punctele recomandate 
de schimbare a vitezei
Rula]i \n cea mai \naltq treaptq de vitezq
care permite func]ionarea [i accelerarea
uniformq a motorului. Astfel, ve]i economisi
combustibil [i ve]i ]ine sub control emisiile
de noxe. Punctele recomandate de schim-
bare a treptei de vitezq sunt urmqtoarele: 

Modelul cu motor de 2,0 l

Modelul cu motor de 2,4 l 

Modelul cu motor de 2,2 l 
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Schimbarea vitezei \n
treaptq superioarq

Accelera]ia normalq

De la viteza 1 la a 2-a
De la a 2-a la a 3-a
De la a 3-a la a 4-a
De la a 4-a la a 5-a
De la a 5-a la a 6-a

25 km/h (15 mph)
40 km/h (25 mph)
65 km/h (40 mph)
80 km/h (50 mph)
100 km/h (62 mph)

Schimbarea vitezei \n
treaptq superioarq

Accelera]ia normalq

De la viteza 1 la a 2-a
De la a 2-a la a 3-a
De la a 3-a la a 4-a
De la a 4-a la a 5-a
De la a 5-a la a 6-a

27km/h (17 mph)
46 km/h (29 mph)
59 km/h (37 mph)
69 km/h (43 mph)
79 km/h (49 mph)

Schimbarea vitezei \n
treaptq superioarq

Accelera]ia normalq

De la viteza 1 la a 2-a
De la a 2-a la a 3-a
De la a 3-a la a 4-a
De la a 4-a la a 5-a
De la a 5-a la a 6-a

15 km/h (9 mph)
32 km/h (20 mph)
50 km/h (31 mph)
70 km/h (43 mph)

100 km/h (62 mph)
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Vitezele maxime admise
Vitezele indicate \n tabelul urmqtor sunt cele
maxime admisq \n fiecare treaptq. Dacq
depq[i]i aceste viteze, acul turometrului va
intra \n zona ro[ie. |n acest caz, motorul
poate avea \ntreruperi. Acestea sunt
cauzate de limitatorul din sistemul comput-
erizat de control al motorului. Motorul va
reveni la func]ionarea normalq \n momentul
\n care tura]ia iese din zona ro[ie. 

|nainte de a cupla \ntr-o treaptq inferioarq,
asigura]i-vq cq autovehiculul nu va depq[i
viteza maximq admisq pentru treapta
respectivq specificatq \n tabel, pentru a nu
deteriora motorul. 

Modelul cu motor de 2,0 l

Modelul cu motor de 2,4 l

Modelul cu motor de 2,2 l 

*4: Valorile indicate ale vitezei corespund
unei tura]ii a motorului de 4.500 rpm.
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Treapta de vitezq
Vitezele maxime

admise

Viteza 1
Viteza a 2-a
Viteza a 3-a
Viteza a 4-a
Viteza a 5-a

54 km/h (34 mph)
100 km/h (62 mph)
147 km/h (91 mph)
183 km/h (114 mph)
190 km/h (118 mph)

Treapta de vitezq
Vitezele maxime

admise

Viteza 1
Viteza a 2-a
Viteza a 3-a
Viteza a 4-a
Viteza a 5-a

52 km/h (32 mph)
99 km/h (62 mph)
137 km/h (85 mph)
181 km/h (112 mph)
225 km/h (140 mph)

Treapta de vitezq
Vitezele maxime

admise

Viteza 1
Viteza a 2-a
Viteza a 3-a
Viteza a 4-a
Viteza a 5-a

39 km/h (24 mph)
75 km/h (47 mph)

116 km/h (72 mph)
157 km/h (97 mph)

197 km/h (122 mph)
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Indicatoarele de trecere \n treaptq 
superioarq / inferioarq de vitezq

Indicatorul de trecere \n treaptq superioarq
sau cel de trecere \n treaptq inferioarq se va
aprinde \n momentul potrivit pentru
comutarea \n treaptq superioarq sau infe-
rioarq, pentru cel mai mic consum de com-
bustibil. Pute]i atinge un nivel optim de
economie de combustibil acceler`nd [i
deceler`nd \ncet [i schimb`nd viteza atunci
c`nd aratq indicatorul de trecere \n vitezq
superioarq sau cel de trecere \n vitezq infe-
rioarq. 

Indicatorul de trecere \n vitezq inferioarq vq
aratq c`nd trebuie sq schimba]i \n vitezq
inferioarq \n func]ie de accelera]ie, atunci
c`nd urca]i un deal sau pentru o accelera]ie
mai rapidq pe un drum drept. 

Acest indicator nu vq aratq c`nd trebuie sq
schimba]i \n viteza \nt`i. Dumneavoastrq
trebuie sq fi]i atent sq schimba]i \n viteza
\nt`i pentru a mqri fr`na de motor. Evita]i
fr`narea bruscq a motorului. 

La modelele pe benzinq, indicatorul de tre-
cere \n vitezq inferioarq nu func]ioneazq nici
c`nd reduce]i viteza autovehiculului. 

|n func]ie de condi]iile de trafic [i de drum,
este posibil sq trebuiascq sq schimba]i
viteza [i \n afarq de momentele indicate. 

|n cazul \n care existq o defec]iune la sis-
temul de indicare a trecerii \n vitezq supe-
rioarq sau inferioarq, niciunul dintre indica-
toare nu se aprinde. Duce]i autovehiculul la
reprezentan]q pentru verificare. 

La autovehiculele cu sistem 
adaptive cruise control (ACC)
Dacq este activat sistemul ACC, se va
aprinde fie indicatorul de trecere \n vitezq
superioarq, fie cel de trecere \n vitezq infe-
rioarq, pentru a vq arqta punctul de schim-
bare al limitei de performan]q a motorului,
corespunzqtor treptei de vitezq selectate.
Pentru mai multe informa]ii, vezi pagina
342. 
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INDICATOR DE TRECERE |N TREAPTQ 
SUPERIOARQ DE VITEZQ

INDICATOR DE TRECERE |N 
TREAPTQ INFERIOARQ DE VITEZQ
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Sistemul de blocare pentru mers \napoi
Transmisia manualq are un sistem de blo-
care pentru mers \napoi care nu permite
cuplarea \n mers \napoi din treptele de mers
\nainte atunci c`nd autovehiculul ruleazq cu
o anumitq vitezq. Dacq nu pute]i cupla \n
mers \napoi c`nd autovehiculul este
sta]ionat, proceda]i astfel: 

1. Cu pedala de ambreiaj apqsatq,
deplasa]i maneta schimbqtorului \n st`nga
[i \n dreapta punctului mort, apoi cupla]i
\n mers \napoi. 

2. Dacq mersul \napoi tot nu se cupleazq,
trage]i fr`na de m`nq [i roti]i cheia \n con-
tact \n pozi]ia ACCESSORY (I) sau LOCK
(0).

3. Apqsa]i pedala de ambreiaj [i cupla]i \n
mers \napoi. 

4. ]in`nd ambreiajul apqsat, porni]i motorul. 

Dacq trebuie sq apela]i la acest procedeu
pentru a cupla \n mers \napoi, e posibil ca
autovehiculul dumneavoastrq sq aibq o
defec]iune. Duce]i autovehiculul la reprezen-
tan]q pentru verificare. 
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Indicatoarele de pozi]ie a manetei

Aceste indicatoare de pe tabloul de bord
aratq pozi]ia \n care se aflq schimbqtorul de
viteze. 

Indicatorul „D” se aprinde timp de c`teva
secunde \n momentul \n care roti]i contactul
de pornire \n pozi]ia ON (II). Dacq acesta
clipe[te \n timpul mersului (indiferent de
pozi]ia schimbqtorului), \nseamnq cq este
posibil sq existe o problemq la transmisie. 

Dacq lampa indicatorului de defec]iune se
aprinde simultan cu indicatorul „D”, existq o
problemq la sistemul de control al trans-
misiei automate. Evita]i accelerqrile bru[te [i
merge]i c`t mai rapid la reprezentan]q pen-
tru verificare. 

Atunci c`nd indicatorul „D” semnaleazq o
posibilq problemq la transmisie, pe afi[ajul
multiplu va apqrea simbolul sau sim-
bolul \mpreunq cu mesajul „CHECK SYS-
TEM” (verificare sistem). 

Schimbarea treptelor de vitezq

Pentru a schimba din pozi]ia „Park” (par-
care) \n orice altq pozi]ie, apqsa]i ferm ped-
ala de fr`nq [i butonul de eliberare de pe
partea din fa]q a manetei schimbqtorului,
apoi muta]i schimbqtorul. Nu pute]i scoate
schimbqtorul din pozi]ia „Park” (parcare)
atunci c`nd contactul de pornire este \n
pozi]ia LOCK (0) sau ACCESSORY (I). 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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MANETQ SCHIMBQTOR

BUTON DE ELIBERARE
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Park (P – parcare) – Aceastq pozi]ie
blocheazq mecanic transmisia. Folosi]i
aceastq pozi]ie ori de c`te ori opri]i sau
porni]i motorul. Pentru a ie[i din pozi]ia de
parcare, apqsa]i pedala de fr`nq [i lua]i
piciorul de pe accelera]ie. Apqsa]i butonul
de eliberare de pe maneta schimbqtorului,
pentru a-l mi[ca. 

Dacq a]i efectuat toate opera]iunile de mai
sus [i totu[i nu pute]i scoate schimbqtorul
din pozi]ia „Park”, consulta]i sec]iunea
Deblocarea schimbqtorului de viteze de la
pagina 442. 

Pentru a evita deteriorarea sistemului de
transmisie, opri]i complet autovehiculul
\nainte de a cupla \n pozi]ia „Park”. De
asemenea, pentru a cupla \n aceastq
pozi]ie, trebuie sq apqsa]i butonul de eliber-
are. Maneta trebuie sq fie \n pozi]ia „Park”
pentru a putea scoate cheia din contact.   

Reverse (R – mers \napoi) – Apqsa]i pedala
de fr`nq [i butonul de eliberare de pe
partea din fa]q a manetei pentru a cupla din
pozi]ia de parcare \n mers \napoi. Pentru a
trece din mers \napoi \n punctul neutru
(mort), opri]i complet autovehiculul, apoi
efectua]i schimbarea. Apqsa]i butonul de
eliberare \nainte de a trece de la neutru la
mers \napoi. 
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Pentru a
schimba:

Proceda]i astfel:

De la P la R
Apqsa]i pedala de fr`nq [i
butonul de eliberare a manetei
schimbqtorului.

De la R la P
De la N la R
De la D la S

Apqsa]i butonul de eliberare a
manetei.

De la S la D
De la D la N
De la N la D
De la R la N

Deplasa]i maneta 
schimbqtorului.
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Neutral (N – neutru) – Folosi]i aceastq
pozi]ie dacq motorul s-a oprit [i dori]i sq \l
reporni]i sau dacq trebuie sq face]i o oprire
scurtq lqs`nd motorul la ralanti. Dacq tre-
buie sq pqrqsi]i autovehiculul, din orice
motiv, cupla]i \n pozi]ia de parcare. Apqsa]i
pedala de fr`nq c`nd deplasa]i maneta din
pozi]ia „neutru” \n orice altq pozi]ie.

Drive (D – deplasare) - Folosi]i aceastq
pozi]ie pentru deplasarea normalq.
Transmisia selecteazq automat treapta
adecvatq (de la 1 la 5) pentru viteza [i
accelera]ia autovehiculului. Este posibil sq
observa]i cq trecerea \ntr-o treaptq supe-
rioarq are loc la o tura]ie mai mare atunci
c`nd motorul este rece. Acest lucru permite
\ncqlzirea mai rapidq a motorului. 

Pozi]ia S (S) - Pentru a cupla \n pozi]ia S,
apqsa]i butonul de eliberare de pe partea
din fa]q a manetei schimbqtorului [i muta]i
maneta \n pozi]ia S. Aceastq pozi]ie este
similarq pozi]iei D, \nsq se selecteazq numai
treptele de vitezq de la prima la a patra.
Pozi]ia S \mpiedicq alternarea repetatq a
treptelor 4 [i 5 \n timpul unei deplasqri cu
opriri frecvente.

Cu maneta schimbqtorului \n pozi]ia D sau
S, pute]i, de asemenea, sq folosi]i schimbq-
toarele paletq pentru a schimba viteza \n
sus sau \n jos. Cu schimbqtoarele paletq
pute]i folosi transmisia la fel ca \n cazul
transmisie manuale, fqrq pedala de
ambreiaj. Pentru mai multe informa]ii despre
schimbqtoarele paletq, vezi pagina 444. 

Kickdown
Pentru o accelerare mai rapidq cu maneta
schimbqtorului \n pozi]ia D sau S, pute]i
face ca transmisia sq treacq automat \ntr-o
treaptq inferioarq. Apqsa]i pedala
accelera]iei p`nq la podea p`nq c`nd sim]i]i
un clic u[or. Transmisa va cupla \n cea mai
micq treaptq posibilq, \n func]ie de tura]ia
motorului. 
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Viteza maximq admisq
Dacq tura]ia motorului intrq \n zona ro[ie
ve]i constata cq motorul func]ioneazq cu
\ntreruperi. Acestea sunt cauzate de limita-
torul din sistemul computerizat de control al
motorului. Motorul va reveni la func]ionarea
normalq \n momentul \n care tura]ia iese din
zona ro[ie. 

Fiecare vitezq din tabel reprezintq viteza
maximq admisq \n pozi]ia S.
|nainte de a schimba de la D la S prin
apqsarea butonului de eliberare, asigura]i-
vq cq autovehiculul  nu va depq[i viteza
maximq admisq specificatq \n tabel pentru
pozi]ia S.

Model de motor de 2,0 l

Model de motor de 2,4 l

Deblocarea schimbqtorului de viteze
Aceasta func]ie vq permite sq scoate]i
schimbqtorul de viteze din pozi]ia de par-
care dacq metoda normalq, de apqsare a
pedalei de fr`nq [i a butonului de eliberare
a manetei nu func]ioneazq. 

1. Trage]i fr`na de parcare.

2. Scoate]i cheia din contact.
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Pozi]ia Viteza maximq
admisq

S 217km/h (135 mph)

Pozi]ia Viteza maximq
admisq

S 229km/h (142 mph)

accord 2008 pag 411 - 562:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:22 Page 442



3. Pune]i o c`rpq pe marginea capacului
fantei de deblocare a schimbqtorului de
viteze. Cu ajutorul unei [urubelni]e mici cu
cap plat sau al unei pile de unghii metal-
ice, ac]iona]i cu grijq pentru a scoate
capacul.   

4. Introduce]i cheia \n fanta de deblocare a
schimbqtorului. 

5. \mpinge]i cheia apqs`nd butonul de elib-
erare a schimbqtorului [i deplasa]i maneta
din pozi]ia de parcare \n punctul neutru. 

6. Scoate]i cheia din fantq [i pune]i la loc
capacul. Ave]i grijq sq monta]i capacul cu
crestqtura spre locul pasagerului din fa]q.
Apqsa]i pedala de fr`nq [i reporni]i
motorul. 

Dacq trebuie sq folosi]i sistemul de deblo-
care a schimbqtorului de viteze, \nseamnq
cq autovehiculul are o defec]iune. Duce]i
autovehiculul la reprezentan]q pentru verifi-
care. 
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CAPAC

BUTON DE ELIBERARE

FANTQ DE DEBLOCARE A SCHIMBQTORULUI
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Folosirea schimbqtoarelor paletq \n pozi]ia
D (Modul de schimbare cu paletele D)
C`nd conduce]i \n pozi]ia D, pute]i schimba
viteza \n sus [i \n jos cu ajutorul schimbq-
toarelor paletq. 

Pentru a schimba viteza \n sus sau \n jos,
folosi]i schimbqtorul paletq + (dreapta) sau –
(st`nga) de pe ambele pqr]i ale volanului. 

De fiecare datq c`nd apqsa]i schimbqtorul
paletq + (dreapta), transmisia trece \n vitezq
superioarq. Apqsa]i schimbqtorul paletq –
(st`nga) pentru a trece \n vitezq inferioarq.
Numqrul vitezei selectate apare pe tabloul
de bord. 

Dacq trage]i un schimbqtor paletq, indica-
torul pozi]iei de vitezq vq aratq numqrul
vitezei selectate. 

Trecerea \n treaptq inferioarq de vitezq cu
ajutorul schimbqtorului paletq vq permite sq
cre[te]i fr`narea motorului atunci c`nd
cobor`]i pante abrupte sau lungi. Pute]i
trece \n treaptq superioarq de vitezq manu-
al, pentru a reduce tura]ia. Condusul \n
vitezq superioarq reduce consumul de com-
bustibil. 

Sistemul de control al transmisiei monitor-
izeazq folosirea pedalei de accelera]ie [i
condi]iile de condus. Dacq apqsa]i pedala
de accelera]ie precum \n situa]iile normale
de condus, sistemul considerq cq ave]i o
vitezq constantq fqrq folosirea schimbq-
toarelor paletq. |n aceste condi]ii, modul de
schimbare cu paletele D este dezactivat iar
transmisia revine automat la modul de con-
dus (D). 
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Conducerea cu schimbqtoarele paletq

INDICATOR AL POZI}IEI VITEZEI

accord 2008 pag 411 - 562:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:22 Page 444



Dupq ce transmisia revine \n modul de
deplasare (D), numqrul vitezei afi[at dis-
pare. 

Transmisia rqm`ne \n viteza selectatq dacq
nu accelera]i. 

De fiecare datq c`nd trage]i unul din schim-
bqtoarele paletq, transmisia se mutq cu o
vitezq \n sus sau \n jos. Dacq dori]i sq
schimba]i cu mai mult de douq viteze,
trage]i de douq ori de schimbqtorul paletq,
face]i o pauzq, apoi trage]i din nou. 

Transmisia automatq nu vq permite sq
cupla]i \n vitezq superioarq sau inferioarq
dacq: 

• Cupla]i \n vitezq inferioarq \nainte ca
viteza motorului sq atingq limita supe-
rioarq a vitezei inferioare. 

Dacq \ncerca]i acest lucru, indicatorul de
pozi]ie a vitezei va face sq clipeascq
numqrul vitezei inferioare de c`teva ori,
apoi revine la viteza superioarq. 

Iatq care sunt limitele de vitezq pentru
cuplarea \n vitezq inferioarq.

*1: model de motor de 2,0 l
*2: model de motor de 2,4 l

• Cupla]i \n treaptq superioarq \nainte ca
tura]ia motorului sq atingq limita inferioarq
a vitezei superioare. 

• Apqsa]i ambele schimbqtoare paletq
simultan.

• Apqsa]i unul din schimbqtoarele paletq \n
timp ce celalalt schimbqtor paletq este
apqsat.

Transmisia cupleazq \n treapta \nt`i de
vitezq [i revine la modul de deplasare (D)
dacq autovehiculul opre[te complet [i viteza
autovehiculului este de aproximativ 10 km/h
(6 mph). 

Dacq existq vreo problemq la transmisie \n
timp ce conduce]i cu schimbqtoarele paletq,
indicatorul D clipe[te, modul de schimbare
cu paletele D este anulat iar transmisia
revine la modul de deplasare (D). 
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Conducerea cu schimbqtoarele paletq

Pentru a schimba Limita de vitezq

De la 5 la 4 Sub 190 km/h (118 mph)

De la 4 la 3
Sub 135 km/h (84 mph)*1
Sub 140 km/h (87 mph)*2

De la 3 la 2
Sub 88 km/h (55 mph)

De la 2 la 1 Sub 38 km/h (24 mph)
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Folosirea schimbqtoarelor paletq \n pozi]ia S
(Modul de schimbare secven]ialq sport)
Cu maneta schimbqtorului \n pozi]ia „S”,
pute]i schimba \n treaptq superioarq sau
inferioarq de vitezq cu schimbqtoarele
paletq. Transmisia intrq \n modul de schim-
bare secven]ialq [i pqstreazq viteza selec-
tatq. 

Pentru a activa modul de schimbare
secven]ialq, apqsa]i butonul de eliberare din
partea din fa]q a schimbqtorului de vitezq,
muta]i schimbqtorul \n pozi]ia S, apoi trage]i
de unul din schimbqtoarele paletq. Pentru a
reveni la „D”, muta]i schimbqtorul \n pozi]ia
D. |n timp ce conduce]i \n modul se schim-
bare secven]ialq, transmisia nu revine
automat \n modul de deplasare (D). 

C`nd muta]i maneta schimbqtorului din
pozi]ia D \n pozi]ia S [i trage]i de oricare din
schimbqtoarele paletq, indicatorul de pozi]ie
a vitezei indicq litera M, \npreunq cu
numqrul vitezei selectate. 

Pentru a cupla \n treaptq superioarq,
apqsa]i schimbqtorul paletq + (de pe partea
dreaptq).
Pentru a cupla \n treaptq inferioarq, apqsa]i
schimbqtorul paletq – (de pe partea st`ngq).

C`nd pleca]i de la stop, transmisia \ncepe
cu treapta \nt`i de vitezq. Va trebuie sq
schimba]i manual \ntre treapta \nt`i [i treap-
ta cinci de vitezq. Nu uita]i sq cupla]i \n
treaptq superioarq de vitezq \nainte ca
tura]ia motorului sq ajungq \n zona ro[ie a
tahometrului. 

Transmisia rqm`ne \n viteza selectatq (5, 4,
3, 2 sau 1). C`nd apqsa]i accelera]ia la
podea, nu se poate face cuplare automatq
\n treaptq inferioarq de vitezq. 

Dacq merge]i cu viteza a 4-a sau a 5-a,
transmisia cupleazq \n treaptq inferioarq de
vitezq \n urmqtoarele situa]ii:

• Dacq autovehiculul \ncetine[te p`nq la o
anumitq vitezq. 

• Dacq apqsa]i pedala de fr`nq.
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Conducerea cu schimbqtoarele paletq

INDICATORUL POZI}IEI DE VITEZQ

INDICATOR M
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Trecerea \n treaptq inferioarq cu schimbq-
torul paletq vq permite sq mqri]i fr`narea
motorului \n timp ce urca]i un deal abrupt
sau lung. Pute]i trece manual \n treaptq
superioarq pentru a reduce tura]ia.
Condusul \n vitezq superioarq ajutq la
reducerea consumului de combustibil.

Transmisia se schimbq, de asemenea,
automat, c`nd autovehiculul opre[te com-
plet. Aceasta cupleazq \n treapta \nt`i de
vitezq c`nd viteza autovehiculului atinge 10
km/ h (6 mph). 

Transmisia automatq nu vq permite sq
cupla]i \n vitezq superioarq sau inferioarq
dacq: 

• Cupla]i \n vitezq inferioarq \nainte ca
tura]ia motorului sq atingq limita supe-
rioarq a vitezei inferioare. 

Dacq \ncerca]i acest lucru, indicatorul de
pozi]ie a vitezei va face sq clipeascq
numqrul vitezei inferioare de c`teva ori,
apoi revine la viteza superioarq. 

Dacq viteza autovehiculului scade sub linia
ro[ie a vitezei inferioare selectate \n timp ce
indicatorul clipe[te, transmisia trece \n
treaptq inferioarq iar indicatorul afi[eazq
viteza selectatq. 

• Cupla]i \n treaptq superioarq \nainte ca
tura]ia motorului sq atingq limita inferioarq
a vitezei superioare. 

• Apqsa]i ambele schimbqtoare paletq
simultan.

• Apqsa]i unul din schimbqtoarele paletq \n
timp ce celalalt schimbqtor paletq este
apqsat.

Tabelul indicq vitezele pentru cuplare \n
treaptq superioarq [i inferioarq

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Conducerea cu schimbqtoarele paletq

Pentru a schimba Viteza trebuie sq fie

De la 1 la 2 Peste 0 km/h 
(0 mph)

De la 2 la 3 Peste 10 km/h 
(6 mph)

De la 3 la 4 Peste 32 km/h 
(20 mph)

De la 4 la 5 Peste 52 km/h 
(32 mph)
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*1: model de motor de 2,0 l
*2: model de motor de 2,4 l

Pornirea cu viteza a doua
Dacq sunte]i \n modul de schimbare
secven]ialq, iar autovehiculul este oprit,
apqsa]i schimbqtorul paletq + (din dreapta)
pentru a schimba \n treapta a doua de
vitezq. Ve]i vedea „M2” pe afi[aj. Pornirea
cu viteza a doua va ajuta la reducerea rotirii
ro]ilor \n zqpadq ad`ncq sau pe suprafe]e
alunecoase. 
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Conducerea cu schimbqtoarele paletq

Pentru a schimba Limita de vitezq

De la 2 la 1 Sub 50 km/h 
(31 mph)

De la 3 la 2 Sub 100 km/h 
(62 mph)

De la 4 la 3

Sub 140 km/h 
(87 mph)*1

Sub 145 km/h 
(90 mph)*2

De la 5 la 4 Sub 200 km/h 
(124 mph)
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Trage]i \ntotdeauna fr`na de parcare dupq
ce a]i parcat autovehiculul. Asigura]i-vq cq
fr`na de parcare este bine trasq pentru a
preveni deplasarea autovehiculului parcat
pe suprafe]e \nclinate. 

|n cazul \n care autovehiculul dumneavoas-
trq are transmisie automatq, trage]i fr`na de
parcare \nainte de a pune transmisia \n
pozi]ia de parcare. Astfel, se previne
deplasarea autovehiculului [i solicitarea
mecanismului de parcare al transmisiei.

Sugestii pentru parcare

• Verifica]i dacq sunt \nchise geamurile. 

• Stinge]i luminile.

• Pune]i orice pachete, bunuri de valoare
etc. |n portbagaj sau lua]i-le cu dumneav-
oastrq. 

• \ncuia]i u[ile.

La autovehiculele cu sistem de securitate
Verifica]i indicatorul de pe tabloul de bord
pentru a vedea dacq sistemul de securi-
tate este activat

• Nu parca]i niciodatq pe frunze uscate,
iarbq \naltq sau alte materiale inflamabile.
Acestea se pot aprinde de la catalizatorul
fierbinte. 

• Dacq autovehiculul este parcat cu fa]a
spre sensul de urcare a pantei, braca]i
ro]ile din fa]q \n sensul opus bordurii. 

• Dacq autovehiculul este parcat cu fa]a
spre sensul de cobor`re a pantei, braca]i
ro]ile din fa]q spre bordurq. Dacq trans-
misia este manualq, cupla]i \n mers
\napoi.

• \nainte de a porni de pe loc, ave]i grijq sq
elibera]i complet fr`na de parcare.
Deplasarea cu fr`na de parcare par]ial
trasq poate duce la supra\ncqlzirea sau
deteriorarea fr`nelor de la ro]ile din spate.

449

Parcarea
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Autovehiculul este echipat cu fr`ne pe disc
la toate cele patru ro]i. Servofr`na reduce
efortul pe care trebuie sq \l depune]i pentru
a ac]iona pedala de fr`nq. Func]ia de
asistare a pedalei de fr`nq pentru urgen]e
mqre[te for]a pe care o aplica]i pedalei de
fr`nq \n timpul unei opriri de urgen]q.
Sistemul de fr`nare antiblocare (ABS) vq
ajutq sq pqstra]i controlul asupra direc]iei
c`nd fr`na]i foarte puternic.      

La autovehiculele cu sistem de fr`nare pen-
tru prevenirea coliziunilor (CMBS)
Dacq func]ia de asisten]q a pedalei de fr`nq
este activatq, dispozitivele e-pretensioner
(str`ng centurile de siguran]q de la locurile
din fa]q (vezi pagina 29).

Dacq ]ine]i piciorul u[or apqsat pe pedala
de fr`nq, fr`nele rqm`n u[or apqsate, se
\ncqlzesc, se uzeazq [i \[i reduc eficien]a.
|n plus, economia de combustibil este mai
redusq. De asemenea, lqmpile de fr`nq
rqm`n aprinse continuu, derut`ndu-i pe
[oferii din spate. 

Folosirea constantq a fr`nelor la cobor`rea
pantelor lungi duce la \ncqlzirea fr`nelor [i
scqderea eficacitq]ii acestora. Folosi]i fr`na
de motor, ridic`nd piciorul de pe accelera]ie
[i cupl`nd \ntr-o treaptq de vitezq inferioarq. 

|ncerca]i fr`nele dupq ce a]i trecut printr-o
apq ad`ncq. Apqsa]i fr`na \ncet pentru a
vedea dacq rqspunde normal. Dacq nu,
apqsa]i fr`na \ncet [i repetat p`nq c`nd
aceasta rqspunde normal. Conduce]i cu
aten]ie sporitq. 

Proiectarea sistemului de fr`nare
Sistemul hidraulic care ac]ioneazq fr`nele
are douq circuite separate. Fiecare circuit
ac]ioneazq \n diagonala autovehiculului
(fr`na din st`nga-fa]q este cuplatq cu cea
din dreapta-spate etc.). Dacq la unul din cir-
cuite apare o problemq, ve]i continua sq
ave]i fr`nq pe douq din ro]i. 

Indicatoarele de uzurq a fr`nelor
Toate cele patru ro]i au indicatoare de uzurq
sonore. 

Dacq plqcu]ele de fr`nq trebuie \nlocuite,
ve]i auzi un sc`r]`it metalic distinct \n
momentul \n care apqsa]i pedala de fr`nq.
Dacq nu \nlocui]i plqcu]ele de fr`nq, vor
sc`r]`i tot timpul. Este normal ca fr`nele sq
sc`r]`ie uneori c`nd sunt ac]ionate. 
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Sistemul de fr`nare
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Sistemul de fr`nare antiblocare previne blo-
carea ro]ilor [i vq ajutq sq pqstra]i controlul
asupra direc]iei apqs`nd [i eliber`nd fr`nele
cu o frecven]q mai mare dec`t ar putea-o
face [oferul. 

Sistemul electronic de distribu]ie a fr`nelor
(EBD), care fac parte din ABS, echilibreazq,
de asemenea, distribuirea for]ei de fr`nare
\ntre fa]q [i spate \n func]ie de \ncqrcarea
autovehiculului. 

Nu ac]iona]i niciodatq \n mod repetat 
pedala de fr`nq.
Lqsa]i sistemul ABS sq lucreze \n locul
dumneavoastrq, aplic`nd o apqsare fermq [i
constantq asupra pedalei de fr`nq. Aceastq
metodq este uneori numitq „apasq [i ]ine
direc]ia”. 

C`nd se activeazq sistemul ABS, ve]i sim]i
o pulsa]ie \n pedala de fr`nq [i este posibil
sq auzi]i un anumit zgomot. Acest lucru este
normal: sistemul ABS ac]ioneazq rapid [i
repetat fr`nele. Pe drum uscat, trebuie sq
apqsa]i foarte tare pedala de fr`nq pentru
ca sistemul ABS sq se activeze. |nsq, dacq
fr`na]i pe zqpadq sau ghea]q, sistemul ABS
se va activa imediat. 

Indicatorul ABS 

Dacq se aprinde indicatorul ABS, \nseamnq
cq sistemul antiblocare al sistemului de
fr`nare s-a dezactivat. Fr`nele func]ioneazq
\n continuare normal, dar fqrq sistemul
antiblocare. Trebuie sq duce]i autovehiculul
la reprezentan]q pentru verificare, c`t mai
repede. 

Dacq indicatorul ABS se aprinde \n timpul
mersului, \ncerca]i fr`nele conform
instruc]iunilor de la pagina 611. 

Ve]i vedea, de asemenea, simbolul “ ”,
sau acest simbol \nso]it de mesajul „CHECK
SYSTEM” (verificare sistem) pe afi[ajul mul-
tiplu. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Dacq indicatorul ABS [i cel al sistemului de
fr`nare se aprind simultan iar fr`na de par-
care este complet eliberatq, este posibil sq
se fi dezactivat [i sistemul EBD.

|ncerca]i fr`nele conform instruc]iunilor de la
pagina 611. Dacq acestea rqspund normal,
conduce]i cu vitezq redusq [i merge]i c`t
mai repede la reprezentan]q pentru efectu-
area repara]iilor necesare. Evita]i fr`nqrile
puternice [i bru[te, care pot duce la blo-
carea ro]ilor din spate [i pierderea controlu-
lui. 

Indicatorul VSA se aprinde simultan cu cel
pentru ABS. 

Note importante privind siguran]a
Sistemul ABS nu reduce timpul sau distan]a
de fr`nare. El doar ajutq la pqstrarea con-
trolului asupra direc]iei \n timpul fr`nqrii. 

Sistemul ABS nu \mpiedicq derapajul provo-
cat de schimbarea bruscq a direc]iei, cum ar
fi \n cazul unui viraj brusc sau al trecerii
bru[te de pe o bandq pe alta. Conduce]i
\ntotdeauna cu o vitezq adaptatq la
condi]iile de drum [i de vreme. 

Sistemul ABS nu poate \mpiedica pierderea
stabilitq]ii. Ac]iona]i \ntotdeauna cu aten]ie
direc]ia \n timpul fr`nqrilor bru[te. Mi[cqrile
bru[te sau ample ale volanului pot arunca
autovehiculul pe contrasens sau \n afara
drumului. 

Este posibil ca un autovehicul dotat cu ABS
sq aibq nevoie de o distan]q mai mare pen-
tru a se opri comparativ cu un autovehicul
fqrq acest sistem, pe suprafe]e necompacte
sau neuniforme, cum ar fi pietri[ul sau zqpa-
da. 
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La autovehiculele cu sistem adaptive cruise
control (ACC)
Prezentare generalq
Sistemul de fr`nare pentru prevenirea coliz-
iunii (CMBS) vq poate fi de ajutor atunci
c`nd existq riscul ca autovehiculul dum-
neavoastrq sq intre \n coliziune cu cel care
ruleazq \n fa]a sa. Este conceput pentru a
reduce viteza autovehiculului \nainte de a se
produce o coliziune inevitabilq [i pentru a vq
avertiza, pe c`t posibil, asupra posibilitq]ii
producerii unei coliziuni, \n timp util pentru a
o putea evita. |n cele ce urmeazq, este
descris pe scurt modul \n care ac]ioneazq
sistemul CMBS:

• Atunci c`nd rula]i cu mai mult de 15 km/h
(10 mph), senzorul radar al sistemului
CMBS, \ncorporat \n mascq, poate detec-
ta autovehiculul care ruleazq \n fa]a dum-
neavoastrq. Dacq vq apropia]i prea mult
de vehiculul din fa]q, sistemul poate
declan[a un semnal sonor [i ac]ionarea
automatq a fr`nelor, determin`nd, \n
acela[i timp, str`ngerea centurilor de sig-
uran]q ale scaunelor din fa]q de dispozi-
tivele e-pretensioner (a se vedea pagina
29).

• Sistemul CMBS nu se activeazq dacq
diferen]a de vitezq dintre autovehiculul
dumneavoastrq [i autovehiculul din fa]q e
mai micq de 15 km/h (10 mph). De
asemenea, este posibil ca sistemul sq nu
se activeze dacq vira]i pentru a evita col-
iziunea. 

C`nd se activeazq sistemul CMBS, se
aprind [i lqmpile de fr`nq. 

Sistemul CMBS este compus dintr-un sen-
zor radar \ncorporat \n masca autovehiculu-
lui, dispozitivul de ac]ionare a fr`nelor
amplasat \n compartimentul motor, un indi-
cator dispus pe tabloul de bord, dispozitivele
e-pretensioner ale centurilor de siguran]q de
la scaunele din fa]q [i butonul de activare /
dezactivare de pe bord. 
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DISPOZITIV DE AC}IONARE A FR~NELOR

SENZOR RADAR

DISPOZITIV E-PRETENSIONER
AL CENTURII DE SIGURAN}Q
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Senzorul radar

Senzorul radar este localizat \n spatele
emblemei de pe mascq. Dacq emblema
este acoperitq cu noroi, mizerie, frunze
uscate, zqpadq topitq etc. sau de un auto-
colant lipit de dumneavoastrq, sistemul
CMBS se va \nchide automat [i se va
aprinde indicatorul CMBS de pe tabloul de
bord (a se vedea pagina 95). 

De asemenea, ve]i vedea simbolul de mai
sus [i simbolul “ ”,  sau acest simbol
\nso]it de mesajul „CHECK SYSTEM” (verifi-
care sistem), pe afi[ajul multiplu. 

Pqstra]i \ntotdeauna emblema curatq. Dacq
se murdqre[te, curq]a]i-o cu apq sau un
detergent neagresiv. Nu folosi]i niciodatq
solven]i chimici sau praf de lustruit. 

Pe pqr]ile laterale ale senzorului radar,
existq trei [uruburi. Nu umbla]i la aceste
[uruburi, \ntruc`t pute]i provoca defectarea
sistemului. 
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EMBLEMA

VERIFICA}I SIMBOLUL SENZORULUI RADAR CMBS

{URUBURI 
(nu umbla]i la ele)
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Proteja]i senzorul radar [i emblema de lovi-
turi. |n caz de lovire puternicq a unuia dintre
aceste elemente, dezactiva]i sistemul
apqs`nd butonul de dezactivare CMBS [i
duce]i autovehiculul la reprezentan]q pentru
verificare. Dacq masca necesitq repara]ii,
consulta]i mai \nt`i reprezentan]a. 

Dacq este nevoie sq demonta]i emblema
sau senzorul radar, duce]i autovehiculul la
reprezentan]q. 

OBSERVA}IE:

Atunci c`nd sistemul CMBS este activat,
senzorul radar scaneazq \n permanen]q dru-
mul pentru a detecta autovehiculele din fa]q.
De aceea, dacq rula]i pe un drum gol sau cu
pu]ine autovehicule, pe ecranul
multifunc]ional poate apqrea simbolul “ ”.
Acest lucru este normal [i nu trebuie sq vq
\ngrijoreze. 

Este posibil ca, uneori, senzorul radar sq nu
scaneze drumul a[a cum ar trebui. Iatq
douq exemple: 

• Autovehiculul este lqsat pe spate din
cauza unei \ncqrcqturi grele \n partea din
spate sau a modificqrii suspensiei. Nu
supra\ncqrca]i autovehiculul (a se vedea
sec]iunea „Transportul bagajelor”, la pagi-
na 424) [i nu modifica]i suspensiile (a se
vedea sec]iunea „Accesorii [i modificqri”,
la pagina 422). 

• Pneurile nu sunt bine \ntre]inute.
Asigura]i-vq \ntotdeauna cq presiunea
este corectq (a se vedea pagina 547) [i
cq pneurile sunt de dimensiunile core-
spunzqtoare [i \n stare bunq (a se vedea
sec]iunea „Pneurile”, la pagina 547).    

(Modelele pentru UE)
Directivele CE
Acest sistem de senzor radar este conform
cu prevederile Directivelor R & TTE (privind
echipamentele radio [i terminalele de tele-
comunica]ii, precum [i recunoa[terea reci-
procq a conformitq]ii acestora).
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Alarma de coliziune

Dacq sistemul detecteazq un posibil risc de
coliziune cu un vehicul sau obiect aflat \n
fa]q, vq avertizeazq printr-o alarmq sonorq
[i vizualq. 

Alarma sonorq este un semnal intermitent
constant. Cea vizualq constq \n simbolul de
mai sus, de culoare portocalie, sau mesajul
„BRAKE” (fr`nare) clipind pe afi[ajul multi-
plu. Dacq se declan[eazq aceste semnale
de alarmq, lua]i mqsurile necesare pentru a
preveni coliziunea (apqsa]i fr`na, schimba]i
banda de rulare etc.). 

Butonul de dezactivare a sistemului CMBS

Pentru a dezactiva sistemul CMBS, ]ine]i
apqsat butonul de dezactivare aflat sub grila
de ventila]ie de pe partea [oferului, p`nq
c`nd auzi]i un bip. Indicatorul CMBS de pe
tabloul de bord se aprinde concomitent cu
afi[area mesajului CMBS OFF (CMBS
dezactivat) pe afi[ajul multiplu. Pentru a
reactiva sistemul, ]ine]i butonul apqsat din
nou, p`nq c`nd auzi]i bipul. 
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|n momentul \n care roti]i contactul de
pornire \n pozi]ia ON (II), sistemul CMBS se
activeazq dacq \nainte de oprire era activat. 

Dacq \l opri]i apqs`nd butonul de dezacti-
vare a CMBS, indicatorul CMBS se aprinde
[i rqm`ne aprins, pentru a vq arqta cq sis-
temul CMBS este dezactivat.

Dezactivarea automatq
Oricare din situa]iile descrise mai jos poate
duce la dezactivarea automatq a sistemului
CMBS. C`nd sistemul se dezactiveazq, indi-
catorul CMBS de pe tabloul de bord se
aprinde concomitent cu afi[area simbolului
“ ” sau a simbolului [i a mesajului
„CHECK SYSTEM” pe afi[ajul multiplu, timp
de aproximativ 5 secunde.

• Este detectatq o stare anormalq a
pneurilor (dimensiuni incorecte, panq
etc.).

• Rulare prelungitq pe teren accidentat sau
drumuri montane.

• Rularea cu fr`na de parcare trasq.

• Deplasare \n condi]ii meteo nefavorabile
(ploaie, cea]q, ninsoare etc.).

• Emblema de pe mascq este murdarq. 

Sistemul CMBS se va reactiva automat \n
momentul \n care condi]iile se
\mbunqtq]esc. 
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Indicatorul CMBS

Acest indicator se aprinde timp de c`teva
secunde c`nd roti]i contactul de pornire \n
pozi]ia ON (II). De asemenea, se aprinde [i
rqm`ne aprins c`nd dezactiva]i sistemul
CMBS apqs`nd butonul de dezactivare a
CMBS (CMBS OFF). 

Pentru a reactiva sistemul CMBS, opri]i
autovehiculul [i pune]i contactul de pornire
\n pozi]ia ON (II), apoi apqsa]i butonul
CMBS OFF p`nq c`nd auzi]i un semnal
sonor. 

Indicatorul CMBS se aprinde, \n mod nor-
mal, \n urmqtoarele situa]ii: 

• C`nd dezactiva]i manual sistemul.
Aceastq situa]ie va fi men]inutq p`nqc
`nd porni]i CMBS prin apqsarea butonu-
lui. 

• C`nd sistemul se dezactiveazq automat.

• C`nd vq deplasa]i \n condi]ii meteo nefa-
vorabile (ploaie, cea]q, ninsoare etc.).   

• Dacq masca este acoperitq de mizerie,
noroi, frunze uscate, zqpadq topitq etc.

• Dacq se aprinde indicatorul sistemului
VSA (a se vedea pagina 463).

• \n momentul \n care roti]i contactul de
pornire \n pozi]ia ON (II), indicatorul
CMBS se aprinde timp de c`teva
secunde, apoi se stinge. Dacq indicatorul
se aprinde \n orice alt moment [i pe
afi[ajul multiplu se afi[eazq simbolul “ ”,
sau simbolul [i mesajul „CHECK SYS-
TEM”, sistemul CMBS are o defec]iune.
Vq pute]i continua deplasarea, dar sis-
temul CMBS nu va func]iona. Merge]i la
reprezentan]q pentru verificarea autove-
hiculului. 
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Limitele sistemului 
Este posibil ca sistemul CMBS sq nu
func]ioneze \n anumite condi]ii. Iatq c`teva
exemple: 

• Distan]a dintre autovehiculul dumneav-
oastrq [i vehiculul din fa]q este prea micq.

• Un alt vehicul vq intrq \n fa]q la vitezq
micq. 

• Un alt autovehicul vq intrq \n fa]q [i
fr`neazq brusc. 

• Accelera]i puternic [i vq apropia]i cu
vitezq mare de autovehiculul din fa]q. 

• Imediat dupq ce vq pune]i \n mi[care.

• \n timpul deplasqrii \n coloanq, cu opriri
frecvente. 

• Dacq vehiculul din fa]q este o motocicletq
sau alt vehicul de mici dimensiuni. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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• Un alt vehicul vq trece brusc prin fa]q.

OBSERVA}IE:

Sistemul CMBS nu este conceput pentru a
detecta pietonii.

Chiar dacq existq un risc redus de coliziune
sau chiar dacq acest risc este inexistent,
este posibil sq se declan[eze sistemul
CMBS \n urmqtoarele condi]ii:

• Atunci c`nd trece]i rapid pe altq bandq [i
depq[i]i vehiculul din fa]q. 

• C`nd vq apropia]i de un vehicul din fa]q
care vireazq la st`nga sau la dreapta \ntr-
o intersec]ie sau \l depq[i]i. 
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• C`nd trece]i cu vitezq pe sub un pod jos.

• C`nd trece]i cu vitezq mare peste o
denivelare de reducere a vitezei cu margi-
ni ascu]ite.

• La traversarea zonelor unde se
efectueazq lucrqri la suprafa]a drumului.

• Dacq vq apropia]i de o cale feratq aflatq
la baza pantei pe care o cobor`]i fqrq a
ac]iona pedala de fr`nq. 

Din cauza situa]iei drumului (curbq, serpen-
tine etc.) sau a autovehiculului (unghi de
viraj, pozi]ia benzii de rulare etc.), CMBS
poate confunda uneori un obiect sta]ionar
(st`lp de iluminat, semn de circula]ie etc.)
cu un autovehicul aflat \n fa]q, declan[`ndu-
se temporar. Aceasta este o situa]ie nor-
malq. 
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Note importante pentru siguran]q
Principalul scop al sistemului CMBS este
acela de a reduce gravitatea leziunilor
provocate de o coliziune inevitabilq. De[i vq
poate ajuta avertiz`ndu-vq [i reduc`nd
gravitatea unei eventuale coliziuni, sistemul
CMBS nu se activeazq \n toate situa]iile de
pericol.

Chiar dacq beneficia]i de sistemul CMBS,
rqm`ne responsabilitatea dumneavoastrq sq
ac]iona]i pedala de fr`nq, ambreiajul [i
volanul \n mod corespunzqtor, \n func]ie de
condi]iile de mers. 
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Sistemul de asisten]q la stabilitatea autove-
hiculului (VSA) ajutq la stabilizarea autove-
hiculului \n timpul virajelor, dacq acesta se
\ntoarce mai mult sau mai pu]in dec`t se
dore[te. De asemenea, ajutq la men]inerea
trac]iunii \n timpul accelerqrii pe suprafe]e
de drum necompacte sau alunecoase. Acest
lucru se realizeazq prin reglarea puterii
motorului [i ac]ionarea selectivq a fr`nelor. 

|n momentul \n care se activeazq sistemul
VSA, este posibil sq observa]i cq motorul nu
rqspunde la apqsarea accelera]iei la fel ca
\n alte situa]ii. |n plus, se poate auzi un zgo-
mot neobi[nuit de la sistemul hidraulic VSA.
De asemenea, indicatorul de activare VSA
va clipi. 

Sistemul VSA nu poate ameliora stabilitatea
autovehiculului \n deplasare \n orice situa]ie
[i nu controleazq \n \ntregime sistemul de
fr`nare al autovehiculului. Este responsabili-
tatea dumneavoastrq sq conduce]i [i sq
vira]i la viteza adecvatq [i sq vq lua]i o
marjq suficientq de siguran]q. 

Indicatorul de activare a sistemului
VSA

|n momentul \n care se activeazq sistemul
VSA, ve]i observa indicatorul VSA clipind. 

Indicatorul sistemului VSA

Indicatorul sistemului VSA (a se vedea pagi-
na 92) se aprinde [i rqm`ne aprins atunci
c`nd existq o problemq la sistemul VSA. De
asemenea, se aprinde [i indicatorul de acti-
vare a sistemului VSA. 

Dacq indicatorul sistemului VSA se aprinde
\n timpul mersului, trage]i pe marginea dru-
mului c`nd pute]i face acest lucru \n condi]ii
de siguran]q [i opri]i motorul. Reini]ializa]i
sistemul repornind motorul. Dacq indicatorul
sistemului VSA rqm`ne aprins sau se
aprinde din nou \n timpul mersului, merge]i
la reprezentan]q pentru verificarea sistemu-
lui. 

Dacq indicatorul nu se aprinde \n momentul
\n care roti]i contactul de pornire \n pozi]ia
ON (II), este posibil sq existe o problemq la
sistemul VSA. Merge]i c`t mai repede la
reprezentan]q pentru verificarea autovehicu-
lului. 

La aprinderea indicatorului sistemului VSA,
ve]i vedea, de asemenea, simbolul “ ”
sau acest simbol \nso]it de mesajul „CHECK
SYSTEM” (verificare sistem) pe afi[ajul mul-
tiplu. 

Fqrq VSA, autovehiculul va avea capaci-
tatea de fr`nare [i virare normalq, \nsq nu
va beneficia de \mbunqtq]irea trac]iunii [i
stabilitq]ii asiguratq de VSA. 
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Butonul de dezactivare a sistemului VSA

Acest buton se aflq sub grila de ventila]ie
din partea [oferului. ]ine]i apqsat acest
buton p`nq auzi]i un semnal sonor, pentru a
activa [i dezactiva sistemul VSA. 

C`nd sistemul VSA este dezactivat, se
aprinde indicatorul de activare a sistemului
pentru a vq reaminti acest lucru. ]ine]i din
nou apqsat butonul. Acesta reporne[te sis-
temul.

Sistemul VSA se activeazq la fiecare pornire
a motorului, chiar dacq l-a]i dezactivat ulti-
ma datq c`nd a]i folosit autovehiculul. 

|n anumite situa]ii neobi[nuite, c`nd autove-
hiculul se \mpotmole[te \n noroi sau
zqpadq, este mai u[or sq \l scoate]i cu sis-
temul VSA oprit temporar. C`nd sistemul
VSA este oprit, sistemul de control al
trac]iunii este, de asemenea, oprit. |ncerca]i
sq elibera]i autovehiculul prin oprirea sis-
temului VSA numai \n cazul \n care nu
reu[i]i sq \l elibera]i cu sistemul VSA pornit. 

Imediat dupq eliberarea autovehiculului,
porni]i din nou sistemul VSA. Nu reco-
mandqm conducerea autovehiculului cu sis-
temul VSA [i cel de control al trac]iunii
oprite. 

Sistemul VSA [i dimensiunile pneurilor
Utilizarea de pneuri [i jante de dimensiuni
diferite poate afecta buna func]ionare a sis-
temului VSA. La schimbarea pneurilor, ave]i
grijq ca acestea sq fie de acelea[i dimensiu-
ni [i acela[i tip ca [i cele originale (a se
vedea pagina 551). 

Dacq monta]i pneuri de iarnq, ave]i grijq ca
acestea sq fie de acelea[i dimensiuni cu
cele cu care a fost livrat autovehiculul. Pe
timp de iarnq, conduce]i cu aceea[i grijq ca
[i c`nd autovehiculul nu ar fi echipat cu sis-
temul VSA. 
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Conducerea pe timp de ploaie, cea]q sau
ninsoare necesitq o tehnicq diferitq, datoritq
trac]iunii [i vizibilitq]ii reduse. Ave]i grijq ca
autovehiculul sq fie bine \ntre]inut [i fi]i
foarte atent atunci c`nd trebuie sq conduce]i
pe timp nefavorabil. |n astfel de condi]ii, nu
trebuie sq se utilizeze sistemul Cruise
Control. 

Tehnica de conducere – Conduce]i \ntot-
deauna mai \ncet dec`t pe vreme uscatq.
Chiar dacq drumul pare doar pu]in umed,
autovehiculul  va reac]iona mai \ncet. Toate
comenzile trebuie ac]ionate \ncet [i cu pre-
siune uniformq. Manevrarea bruscq a volan-
ului sau apqsarea cu putere a pedalei de
fr`nq pot duce la pierderea controlului
asupra direc]iei pe timp umed. Fi]i deosebit
de atent pe primii kilometri (primele mile) de
mers, c`nd vq adapta]i la schimbarea
condi]iilor de drum, mai ales pe ninsoare.
Acest lucru este valabil mai ales \n cazul
zqpezii. Este posibil ca peste varq sq fi uitat
tehnica de conducere pe zqpadq [i este
necesar exerci]iu pentru recqpqtarea
abilitq]ilor. 

Manifesta]i o aten]ie sporitq atunci c`nd
conduce]i pe drum ud, dupq o perioadq mai
lungq de vreme uscatq. Dupq mai multe luni
de timp uscat, prima ploaie aduce ulei pe
suprafa]a drumului, fqc`nd-o alunecoasq. 
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Vizibilitatea – Pe orice vreme, este impor-
tant sq vede]i clar \n toate direc]iile [i sq
pute]i fi vqzut bine de ceilal]i participan]i la
trafic. Acest lucru este mai dificil pe vreme
rea. Pentru a fi mai vizibil pe timpul zilei,
aprinde]i farurile. 

Verifica]i frecvent [tergqtoarele [i spqlq-
toarele de parbriz. Completa]i \ntotdeauna
cu lichid corespunzqtor nivelul existent \n
rezervorul instala]iei de spqlare a parbrizu-
lui. |nlocui]i lamele [tergqtoarelor de parbriz
dacq \ncep sq lase urme sau por]iuni
ne[terse pe parbriz. Folosi]i dezaburitorul [i
instala]ia de aer condi]ionat pentru a preveni
aburirea geamurilor pe interior (a se vedea
paginile 215 [i 222). 

Trac]iunea – Verifica]i frecvent uzura [i pre-
siunea pneurilor. Ambele aspecte sunt
importante pentru prevenirea acvaplanqrii
(pierderea aderen]ei pe suprafe]e umede).
|n timpul iernii, monta]i pneuri de iarnq la
toate ro]ile pentru asigurarea unei manevra-
bilitq]i optime. 

Urmqri]i cu aten]ie condi]iile de drum,
\ntruc`t acestea se pot schimba \n orice
moment. Frunzele umede pot fi la fel de
alunecoase ca ghea]a. Drumurile „curate”
pot avea por]iuni de polei. Condi]iile de
drum pot fi foarte periculoase atunci c`nd
temperatura exterioarq se apropie de punc-
tul de \nghe]. Suprafa]a drumului se poate
acoperi cu bql]i altern`nd cu zone de polei,
astfel \nc`t aderen]a se poate schimba pe
nesim]ite. 

Ave]i grijq la trecerea \ntr-o treaptq de vitezq
inferioarq. Dacq aderen]a este redusq,
pute]i provoca blocarea ro]ilor pentru un
moment, cauz`nd deraparea. 

Fi]i foarte atent c`nd depq[i]i sau sunte]i
depq[it de alte vehicule. Stropii arunca]i de
autovehiculele mari vq reduc vizibilitatea, iar
curen]ii de aer vq pot face sq pierde]i con-
trolul direc]iei. 

ATEN}IE: Nu merge]i pe drumurile
acoperite cu apq ad`ncq. Acest lucru poate
duce la defectarea motorului [i echipa-
mentelor electrice [i la oprirea autovehiculu-
lui. 
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Autovehiculul dumneavoastrq a fost con-
ceput \n principal pentru transportul
pasagerilor [i bagajelor acestora. |nsq
autovehiculul poate fi utilizat [i pentru
tractarea unei remorci, dacq se respectq cu
stricte]e limitele de sarcinq, dacq se
folose[te echipament adecvat [i dacq se
urmeazq instruc]iunile din acest capitol. 

Autovehiculul este dotat cu func]ie de asis-
ten]q la stabilitatea remorcii pentru stabi-
lizarea combina]iei dintre autovehicul [i
remorcq prin reducerea vitezei autovehiculu-
lui. Pentru mai multe informa]ii, vezi pagina
476. 

Perioada de rodaj
Evita]i tractarea remorcii pe primii 1.000 de
km (625 de mile) ai autovehiculului (vezi
pagina 412). 

Limitele de \ncqrcare

• Greutatea totalq a remorcii [i barei de
tractare (cu / fqrq fr`ne) plus \ncqrcqtura
nu trebuie sq depq[eascq nivelul sarcinii
maxime de tractare. A se vedea pagina
630. 
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• Greutatea remorcii la c`rlig nu trebuie sq
depq[eascq niciodatq 75 kg (165 lbs).
Aceasta este sarcina pe care remorca o
aplicq asupra barei de tractare atunci
c`nd este complet \ncqrcatq. Regula
empiricq este cq pentru o greutate a
remorcii mai micq de 750 kg kg (1.653
lbs), greutatea la c`rlig reprezintq 10% din
greutatea totalq a remorcii. 

• De exemplu, dacq remorca [i \ncqrcqtura
c`ntqresc \mpreunq 225 kg (500 lbs),
sarcina la c`rlig trebuie sq fie de 22,5 kg
(50 lbs). Ajusta]i \ncqrcqtura remorcii pen-
tru a modifica sarcina la c`rlig. |ncepe]i
prin a pune aproximativ 60% din \ncqrcq-
turq spre fa]q [i 40% spre spate. Dacq
greutatea remorcii depq[e[te 750 kg
(1.653 lbs), este posibil sq fie necesarq o
deplasare a \ncqrcqturii cqtre spate.
Niciodatq \ncqrcqtura nu trebuie distribuitq
astfel \nc`t spatele sq fie mai greu dec`t
fa]a. Acest lucru reduce din apqsarea pe
axul din spate [i mic[oreazq aderen]a. 

• Greutatea maximq admisq nu trebuie sq
depq[eascq limita prevqzutq la pagina
630. 

• Greutatea maximq admisq este greutatea
totalq a autovehiculului, [oferului,
pasagerilor, bagajelor [i barei de remor-
care. 

• Greutatea maximq a autovehiculului \ncqr-
cat nu trebuie sq depq[eascq limita pre-
vqzutq la pagina 630. 

Aceastq greutate va fi estimatq la condi]ii
normale de drum, cu o altitudine sub
1.000 m. 

Dacq tracta]i o remorcq pe drumuri de
munte, nu uita]i sq reduce]i c`te 10% din
greutq]ile combinate ale autovehiculului [i
remorcii din greutatea maximq de tractare
pentru fiecare 1.000 de metri \n altitudine. 

Greutq]ile combinate ale autovehiculului [i
remorcii reprezintq greutatea maximq
admisq [i greutatea remorcii cu totul \n [i
pe remorcq. 
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• ]ine]i seama de faptul cq instalarea de
elemente op]ionale ([i greutatea remorcii
la c`rlig, \n cazul tractqrii unei remorci)
reduce capacitatea de \ncqrcare. 

Tractarea unei sarcini prea grele poate afec-
ta serios manevrabilitatea [i performan]ele
autovehiculului. De asemenea, poate duce
la defectarea motorului [i a trenului de
rulare. 

Verificarea \ncqrcqturii
Cea mai bunq modalitate de a confirma fap-
tul cq greutatea autovehiculului [i remorcii
se \ncadreazq \n limitele prevqzute este ver-
ificarea acesteia la un c`ntar public. 

Cu ajutorul unui c`ntar corespunzqtor, verifi-
ca]i greutatea totalq, greutatea pe fiecare
osie [i greutatea remorcii la c`rlig prima
datq c`nd folosi]i ansamblul autovehicul +
remorcq (ambele fiind complet \ncqrcate),
apoi repeta]i verificarea ori de c`te ori se
schimbq condi]iile. 

Echipamentul [i accesoriile de tractare
Tractarea poate sq necesite utilizarea de
diferite echipamente, \n func]ie de dimensiu-
nile remorcii, de modul de utilizare a aces-
teia, de greutatea tractatq [i de locul unde
vq deplasa]i. 

Interesa]i-vq cu privire la cele necesare la
firma de la care cumpqra]i sau \nchiria]i
remorca [i respecta]i instruc]iunile din acest
capitol. De asemenea, ave]i grijq ca toate
echipamentele sq fie corect instalate [i
\ntre]inute [i sq respecte reglementqrile \n
vigoare \n ]ara \n care vq deplasa]i. 

Barele de tractare
Barele de tractare folosite trebuie sq fie fix-
ate corect \n [uruburi de partea dedesubt a
autovehiculului.  

Consulta]i pagina 629 pentru a vedea care
sunt punctele de montare a barei de
tractare. 

Lan]urile de siguran]q
Folosi]i \ntotdeauna lan]uri de siguran]q la
tractarea remorcii. Ave]i grijq ca lan]urile sq
fie prinse de remorcq [i bara de tractare, sq
se \ncruci[eze sub c`rligul barei [i sq poatq
re]ine remorca \n cazul desprinderii acesteia
din c`rlig. Lqsa]i joc suficient pentru a per-
mite remorcii sq ia virajele, dar lan]urile nu
trebuie sq atingq solul. 
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Fr`nele remorcii
Dacq dori]i sq vq procura]i o remorcq dotatq
cu fr`ne, ave]i grijq ca acestea sq fie ac]ion-
ate electronic. Nu \ncerca]i sq conecta]i sis-
temul de fr`nare al remorcii la sistemul
hidraulic al autovehiculului. Chiar dacq
poate pqrea o solu]ie bunq, orice \ncercare
de conectare a fr`nelor remorcii la sistemul
hidraulic al autovehiculului va reduce efi-
cien]a fr`nqrii, cre`nd un poten]ial pericol. 

Sistemul de iluminare al remorcii
Sistemul [i echipamentele de iluminare ale
remorcii trebuie sq respecte reglementqrile
\n vigoare \n ]ara \n care vq deplasa]i.
Verifica]i care sunt cerin]ele din zona \n care
urmeazq sq tracta]i remorca [i folosi]i numai
echipamente adecvate autovehiculului dum-
neavoastrq. 

Autovehiculul are un conector de instalare a
unui conector op]ional de iluminare a
remorcii \n spatele tabloului lateral al [oferu-
lui din portbagaj. Vezi schema de mai sus
pentru codul de culori al cablurilor [i scopul
fiecqruia. 

Pute]i procura de la reprezentan]q un
conector op]ional pentru sistemul de ilu-
minare al remorcii. 

|ntruc`t sistemele de iluminare [i cablarea
variazq \n func]ie de tipul [i marca remorcii,
cablul de legqturq dintre autovehicul [i
remorcq trebuie instalat de cqtre un tehni-
cian calificat. Echipamentul sau instalarea
necorespunzqtoare pot deteriora instala]ia
electricq a autovehiculului. 

Consulta]i \ntotdeauna reprezentan]a spe-
cializat \nainte de a conecta sistemul de ilu-
minare al remorcii la instala]ia electricq a
autovehiculului. 

470

Tractarea remorcilor

REMORCQ (ALB)

REMORCQ (VERDE)

accord 2008 pag 411 - 562:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:23 Page 470



Echipamente suplimentare de tractare
Este posibil ca reglementqrile \n vigoare sq
impunq montarea de oglinzi exterioare spe-
ciale pentru tractarea remorcii. Verifica]i leg-
isla]ia din ]ara respectivq. Chiar dacq nu se
impune acest lucru prin lege, este bine sq
monta]i oglinzi exterioare speciale, dacq nu
pute]i vedea bine \n spate sau dacq remor-
ca genereazq un punct fqrq vizibilitate.           

Interesa]i-vq la firma de la care cumpqra]i
sau \nchiria]i remorca dacq se recomandq
sau se impun alte elemente pentru situa]ia
\n care vq afla]i. 

Lista de verificqri \nainte de tractare
Atunci c`nd urmeazq sq tracta]i o remorcq
[i \nainte de a porni la drum, verifica]i urmq-
toarele: 

• Opera]iunile de \ntre]inere au fost efectu-
ate corect, iar suspensiile [i sistemul de
rqcire sunt \n bunq stare de func]ionare.

• Remorca este \ntre]inutq corect [i \n stare
bunq.

• Toate greutq]ile [i sarcinile sunt \n limitele
admise. 

• Bara de tractare, lan]urile de siguran]q [i
toate celelalte elemente de legqturq sunt
bine prinse. 

• Toate elementele remorcii sunt bine fixate
[i nu se pot deplasa \n timpul mersului. 

• Sistemele de iluminat [i fr`nare ale
autovehiculului [i remorcii func]ioneazq
corespunzqtor. 

• Pneurile [i roata de rezervq (dacq este
prevqzutq) ale autovehiculului sunt corect
umflate, iar pneurile [i roata de rezervq
ale remorcii sunt umflate conform
indica]iilor constructorului remorcii. 

• Ave]i grijq sq consulta]i reglementqrile
referitoare la limita de vitezq [i restric]iile
de deplasare pentru autovehiculele care
tracteazq remorci. Dacq urmeazq sq tra-
versa]i mai multe ]qri, consulta]i reglemen-
tqrile \n vigoare \n fiecare ]arq \nainte de
a porni la drum, \ntruc`t acestea pot sq
difere de la o ]arq la alta. 

C`nd tracta]i o remorcq, viteza este limitatq
la 100 km/h (62 mph)
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Deplasarea \n condi]ii de siguran]q 
cu remorcq
Greutatea, lungimea [i \nql]imea suplimen-
tarq adqugate de remorcq afecteazq
manevrabilitatea [i performan]ele autove-
hiculului. Ca atare, tractarea remorcii nece-
sitq anumite abilitq]i [i tehnici speciale de
conducere. 

Pentru siguran]a dumneavoastrq [i a celor-
lal]i, exersa]i manevrele de conducere
\nainte de a ie[i pe drumurile publice [i
respecta]i instruc]iunile din acest capitol. 

Viteza de deplasare [i treptele de vitezq 
utilizate \n timpul tractqrii 
Conduce]i mai \ncet dec`t de obicei, indifer-
ent de condi]iile de drum, [i respecta]i lim-
itele de vitezq indicate de semnele de circu-
la]ie pentru vehiculele cu remorcq. 

Dacq autovehiculul este echipat transmisie
automatq, folosi]i pozi]ia D la deplasarea cu
remorcq pe drum drept. 

La urcarea [i cobor`rea pantelor, folosi]i
pozi]ia S (fqrq a folosi schimbqtoarele
paletq) pentru a asigura puterea necesarq
motorului [i fr`na de motor \n fiecare treaptq
de vitezq. De asemenea, pute]i folosi schim-
bqtoarele paletq. |n acest caz, selecta]i
treapta a treia, a doua sau prima cu ajutorul
schimbqtorului de viteze sau cu schimbq-
torul paletq, \n func]ie de viteza autovehicul-
ului [i condi]iile de drum. Nu folosi]i treapta
a patra [i a cincea de vitezq. Limitele de
vitezq recomandate pentru fiecare treaptq
de vitezq sunt indicate \n tabelul urmqtor:

*1: model de motor de 2,0 l
*2: model de motor de 2,4 l

Nu depq[i]i viteza indicatq de semnele de
circula]ie atunci c`nd tracta]i remorca. La
viteze mari, remorca poate oscila sau afecta
manevrabilitatea autovehiculului (vezi
sec]iunea Conducerea pe drumuri \n pantq
de la pagina urmqtoare pentru informa]ii
suplimentare referitoare la viteze). 
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1 0 – 62 km/h
(0 – 39 mph)*1

0 – 67 km/h
(0 – 42 mph)*2

2, 3 30 - 100 km/h
(19 – 62 mph)
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La autovehiculele cu transmisie manualq
Indicatorul de cuplare \n treaptq inferioarq
sau cel de cuplare \n treaptq superioarq se
va aprinde \n momentul poritivit pentru a
cupla \ntr-o treaptq superioarq sau inferioarq
pentru a reduce consumul de combustibil. 

Indicatorul de cuplare \n treaptq inferioarq
nu va solicita trecerea \n viteza \nt`i.
Dumneavoastrq trebuie sq schimba]i \n
viteza \nt`i pentru a cre[te fr`na de motor.
Evita]i fr`nele bru[te de motor. 

Drumul [i condi]iile de trafic pot necesita
schimbarea vitezei [i \n alte momente dec`t
cele indicate. 

|n cazul \n care temperatura lichidului trans-
misiei automate cre[te [i depq[e[te limita
specificatq, transmisia va cupla automat \n
viteza \nt`i, chiar dacq este \n modul de
schimbare secven]ialq sport.  Acest lucru
\mpiedicq supra\nc’lzirea transmisiei auto-
mate. |n acest caz, pozi]ia de vitezq „1” de
l`ngq indicatorul M de pe panoul de bord
clipe[te aproximativ 5 secunde, apoi
rqm`ne aprins. 

Luarea virajelor [i fr`narea
Lua]i virajele mai \ncet [i mai larg dec`t \n
mod normal. Remorca descrie un arc mai
mic dec`t autovehiculul [i poate lovi sau
trece peste obiectele pe care autovehiculul
reu[e[te sq le ocoleascq. Aloca]i o distan]q
[i un timp mai mare de fr`nare. Nu fr`na]i [i
nu vira]i brusc, \ntruc`t acest lucru poate
duce la deraparea sau rqsturnarea remorcii.  

Conducerea pe drumuri \n pantq
La urcarea pantelor, urmqri]i indicatorul de
temperaturq. Dacq acesta ajunge \n zona
ro[ie (Cald), opri]i aerul condi]ionat, reduce]i
viteza [i, dacq este nevoie, trage]i pe mar-
ginea drumului [i lqsa]i motorul sq se
rqceascq. 

La cobor`rea pantelor, reduce]i viteza [i
folosi]i fr`na de motor, cupl`nd \n treaptq
inferioarq de vitezq. Dacq autovehiculul are
transmisie manualq, la cobor`rea pantelor
abrupte folosi]i treapta a 2-a de vitezq pen-
tru o fr`nare de motor eficientq. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Dacq autovehiculul are transmisie automatq,
la cobor`rea pantelor reduce]i viteza [i
folosi]i pozi]ia S. De asemenea, pute]i folosi
schimbqtoarele paletq pentru a schimba
treapta de vitezq. Selecta]i viteza a 3-a, a 2-
a sau a1-a \n func]ie de viteza autovehiculu-
lui [i de condi]iile de drum. La cobor`rea
pantelor abrupte, dolosi]i pozi]ia a 2-a pen-
tru o fr`nare de motor mai puternicq. Trece]i
\n viteza 1 dacq urca]i pante abrupte.  

Nu suprasolicita]i fr`nele [i nu uita]i cq dis-
tan]a de fr`nare se mqre[te atunci c`nd
tracta]i o remorcq. 

Nu se recomandq sq urca]i cu acest autove-
hicul pante cu o \nclina]ie mai mare de 12%. 

Vq recomandqm sq tracta]i remorca numai
pe drumurile recomandate de asocia]ia uti-
lizatorilor de remorci. 

Dacq trebuie sq opri]i \n timp ce urca]i o
pantq, folosi]i fr`na de picior sau fr`na de
parcare. Nu \ncerca]i sq ]ine]i autovehiculul
pe loc apqs`nd accelera]ia, \ntruc`t acest
lucru poate duce la supra\ncqlzirea trans-
misiei automate. 

Nu uita]i sq activa]i fr`na de parcare c`nd
pleca]i de pe un drum \nclinat. 

V`ntul lateral [i turbulen]ele provocate 
de alte autovehicule
V`ntul lateral [i turbulen]ele generate de
trecerea camioanelor pot afecta direc]ia [i
pot provoca deraparea remorcii. C`nd
sunte]i depq[it de un autovehicul mare,
men]ine]i viteza constantq [i ]ine]i volanul
drept. Nu \ncerca]i sq face]i corec]ii mi[c`nd
brusc volanul sau apqs`nd pedala de fr`nq. 
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Mersul cu spatele
Deplasa]i-vq \ncet [i ruga]i pe cineva sq vq
ghideze c`nd da]i cu spatele. Apuca]i volan-
ul din partea de jos [i roti]i-l spre st`nga
pentru a face remorca sq meargq spre
st`nga [i spre dreapta pentru a o face sq
meargq spre dreapta. 

Parcarea
Lua]i toate mqsurile de precau]ie normale
atunci c`nd parca]i inclusiv tragerea fr`nei
de parcare p`nq la capqt [i cuplarea trans-
misiei \n pozi]ia de parcare (Park) (la trans-
misia automatq) [i \n mers \napoi (la tran-
misia manualq). De asemenea, pune]i cale
la fiecare roatq a remorcii. 

Numai la modelele pe motorinq (Diesel)
]ine]i motorul la ralanti timp de aproximativ 2
minute \nainte de a opri contactul de
pornire. (\n unele ]qri ]inerea motorului la
ralanti este interzisq. Respecta]i \ntotdeauna
prevederile legale ale ]qrilor \n care con-
duce]i). 
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Autovehiculul dumneavoastrq este dotat cu
func]ie de asisten]q la stabilitatea remorcii.
Aceasta func]ioneazq cu aceia[i senzori ca
[i sistemul de asisten]q la stabilitatea
autovehiculului (VSA) [i ajutq la stabilizarea
autovehiculului [i a remorcii atunci c`nd
remorca se leagqnq sau oscileazq foarte
tare. Pentru mai multe informa]ii despre sis-
temul VSA, consulta]i pagina 463. 

|n cazul \n care aceastq func]ie detecteazq
instabilitatea autovehiculului / remorcii, se
verificq dacq legqnatul este cauzat de
remorcq [i dacq legqnatul sau oscila]ia
remorcii este \n cre[tere. 

Combina]ia autovehicul / remorcq este mai
afectatq de v`ntul lateral [i turbulen]ele
cauzate de autovehicule, precum [i de
\ncqrcarea necorespunzqtoare. Aceste
lucruri pot face ca remorca sq fie instabilq [i
pot cauza legqnarea acesteia.

|n aceste situa]ii, func]ia de asisten]q la sta-
bilitatea remorcii \ncepe sq stabilizeze com-
bina]ia autovehicul/remorcq reduc`nd viteza
autovehiculului. Unitatea de comandq trimite
semnale pentru aplicarea selectivq a
fr`nelor [i regleazq puterea motorului.
Luminile de fr`nq ale autovehiculului se
aprind automat chiar dacq nu apqsa]i ped-
ala de fr`nq. 

Dacq sunt aplicate fr`nele, luminile de fr`nq
ale remorcii se aprind alqturi de cele ale
autovehiculului. 

Dacq se activeazq asisten]a la stabilitatea
remorcii, ve]i vedea indicatorul de activare
VSA clipind. De asemenea, pot apqrea zgo-
mote de la sistemul hidraulic VSA. 

Asisten]a la stabilitatea remorcii nu poate
preveni pierderea controlului. Reduce]i \ntot-
deauna viteza autovehiculului [i c`rmi]i
volanul cu fermitate. Nu fr`na]i brusc [i nu
roti]i brusc volanul. Acest lucru poate cauza
\ntoarcerea sau rostogolirea remorci iar sis-
temul nu mai func]ioneazq. 

Func]ia de asisten]q la stabilitatea remorcii
nu poate \mpiedica legqnarea provocatq de
v`nturile laterale [i \n manevrele de condus
normal [i de urgen]q. Ea ajutq numai la sta-
bilizarea combina]iei autovehicul / remorcq
\n aceste condi]ii, dupq ce oscila]ia se
agraveazq. 

Func]ia de aisten]q la tractarea remorcii
este, de asemenea, ineficientq la viteze
mari sau dacq se tracteazq o remorcq cu
centru de gravitate \nalt. 

Respecta]i \ntotdeauna limitele de vitezq
pentru tractarea remorcii, vezi pagina 471. 
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Nefunc]ionarea func]iei de asisten]q la sta-
bilitatea remorcii

Unitatea de control monitorizeazq circuitele
VSA [i sistemul de fr`nare. |n cazul \n care
apare o defec]iune la sistemul luminilor de
fr`nq, func]ia de asisten]q la stabilitatea
remorcii se dezactiveazq, iar simbolul
TSA™ apare singur sau alqturi de mesajul
CHECK SYSTEM (verificare sistem) pe
afi[ajul multiplu. 

|n cazul \n care vede]i acest mesaj, duce]i
autovehiculul la reprezentan]q pentru verifi-
care, c`t mai repede. 

|n acest caz, autovehiculul dumneavoastrq
are \n continuare trac]iune VSA [i \mbun-
qtq]ire a stabilitq]ii, \nsq nu mai are func]ia
de asisten]q la stabilitatea remorcii. 

|n cazul \n care existq o defec]iune la sis-
temul VSA, sistemul VSA [i func]ia de asis-
ten]q la stabilitatea remorcii se dezactiveazq
iar simbolul VSA apare, singur sau alqturi
de mesajul CHECK SYSTEM (verificare sis-
tem) pe afi[ajul multiplu. De asemenea, se
aprin indicatoarele sistemului VSA sau de
activare a VSA (vezi pagina 463). 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Indicatorul ABS [i indicatorul sistemului de
fr`nare se pot aprinde, de asemenea,
\mpreunq cu indicatorul sistemului VSA. 

Dacq vede]i aceste indicatoare de averti-
zare, duce]i autovehiculul la reprezentan]q
pentru verificare, c`t mai repede. 

|n cazul \n care dezactiva]i sistemul VSA,
func]ia de asisten]q la stabilitatea remorcii
se dezactiveazq, de asemenea. ]ine]i apqsat
butonul de dezactivare a VSA p`nq auzi]i un
semnal sonor (vezi pagina 464). Indicatorul
de activare a VSA se aprinde pentru a vq
aduce aminte. ]ine]i apqsat butonul din nou,
pentru a porni sistemul. 

Func]ia porne[te automat de fiecare datq
c`nd porni]i motorul, \mpreunq cu VSA,
chiar dacq ultima oarq c`nd a]i condus
autovehiculul a]i dezactivat-o. 
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Efectuarea cu regularitate a lucrqrilor de
\ntre]inere a autovehiculului este cea mai
bunq cale de a vq proteja investi]ia. Ve]i fi
rqsplqtit printr-o exploatare mai sigurq, mai
economicq [i lipsitq de probleme. Aceastq
sec]iune cuprinde elementele care trebuie
verificate regulat [i explicq modul de verifi-
care a acestora. De asemenea, descrie
c`teva opera]iuni de \ntre]inere simple, pe
care le pute]i efectua personal. Simbolurile
[i indica]iile de service precum [i planurile
de \ntre]inere indicq modul \n care se
efectueazq toate aceste opera]iuni. 

Siguran]a opera]iunilor de \ntre]inere . . 480
Sistemul de informa]ii pentru service (pentru

]qrile aplicabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Planul de \ntre]inere (la autovehiculele fqrq

sistem de informa]ii pentru service) . . 492
Eviden]a opera]iunilor de \ntre]inere . . . 499
Verificqrile efectuate de proprietar. . . . . 500
Localizarea lichidelor . . . . . . . . . . . . . . . 501
Adqugarea de ulei de motor (modelele pe

benzinq) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
Adqugarea de ulei de motor (modelele pe

motorinq) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
Lichidul de rqcire a motorului (modelele pe

benzinq) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
Lichidul de rqcire a motorului (modelele pe

motorinq) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Spqlqtoarele de parbriz . . . . . . . . . . . . . 513
Lichidul de transmisie automatq . . . . . . 514
Lichidul de transmisie manualq . . . . . . . 516
Lichidul de fr`nq [i ambreiaj . . . . . . . . . 516
Elementul de purificare a aerului (modelele

pe benzinq). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Elementul de purificare a aerului (modelele

pe motorinq) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
Filtrul de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . 521
Sistemul de iluminat. . . . . . . . . . . . . . . . 522
Sistemul de aer condi]ionat . . . . . . . . . . 541
Filtrul de praf [i polen . . . . . . . . . . . . . . 542
Lamele [tergqtoarelor . . . . . . . . . . . . . . 544
Pneurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
Verificarea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

|nlocuirea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
Pqstrarea autovehiculului . . . . . . . . . . . 558
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Interven]iile tehnice care nu sunt prezentate
\n detaliu \n aceastq sec]iune se vor efectua
numai de cqtre un mecanic autorizat sau alt
mecanic calificat. 

Mqsuri de precau]ie importante 
pentru siguran]q
Pentru eliminarea posibilelor pericole, citi]i
instruc]iunile \nainte de a \ncepe [i
asigura]i-vq cq ave]i sculele [i aptitudinile
necesare. 
• Asigura]i-vq cq autovehiculul e parcat pe

un loc drept, cu fr`na de parcare trasq [i
motorul oprit. 

• Pentru curq]area pieselor, nu folosi]i com-
bustibil, ci doar agen]i degresan]i sau de
curq]are disponibili \n comer]. 

• Pentru a reduce riscul de incendiu sau
explozie, feri]i bateria [i componentele
care au legqturq cu combustibilul de ]igqri,
sc`ntei [i foc deschis. 

• Folosi]i ochelari [i echipament de
protec]ie \n timpul lucrului la baterie sau
folosirii aerului comprimat. 

Poten]iale surse de pericol
• Intoxicarea cu monoxid de carbon de la
e[apament. Asigura]i ventilarea corespunzq-
toare ori de c`te ori porni]i motorul.

• Arsuri cauzate de pqr]ile fierbin]i. |nainte
de a atinge componentele, lqsa]i sq se
rqceascq motorul [i sistemul de e[apament.

• Accidentarea cauzatq de pqr]ile \n
mi[care. Nu porni]i motorul dec`t dacq vi se
cere acest lucru. 

Aici sunt indicate c`teva dintre cele mai
importante mqsuri de precau]ie. Totu[i, nu
vq putem avertiza cu privire la toate peri-
colele care pot apqrea \n timpul efectuqrii
opera]iunilor de \ntre]inere. Numai dum-
neavoastrq pute]i decide dacq pute]i sau nu
sq efectua]i o anumitq opera]iune de
\ntre]inere. 
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Siguran]a opera]iunilor de \ntre]inere

Nerespectarea cu stricte]e a
instruc]iunilor [i mqsurilor de precau]ie
pentru opera]iunile de \ntre]inere poate
duce la accidentarea gravq sau deces. 

Respecta]i \ntotdeauna procedurile [i
mqsurile de precau]ie cuprinse \n aceastq
carte tehnicq.

AVERTIZARE

Ne\ntre]inerea corespunzqtoare a autove-
hiculului sau neremedierea unei probleme
\nainte de a pleca la drum poate provoca
accidente av`nd drept consecin]q rqnirea
gravq sau pierderea vie]ii. 

Respecta]i \ntotdeauna recomandqrile [i
planurile de verificare [i \ntre]inere din
aceastq carte tehnicq / din manualul de
service. 

AVERTIZARE
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Una dintre dotqrile celel mai convenabile [i
mai importante ale afi[ajului multiplu o con-
stituie sistemul de informa]ii pentru service. 

|n func]ie de condi]iile de func]ionare ale
motorului [i de condi]iile uleiului de motor,
computerul de bord din autovehiculul dum-
neavoastrq calculeazq distan]a sau timpul
rqmas p`nq la efectuarea urmqtoarei
opera]iuni de service. 

Afi[ajul multiplu aratq dacq momentul de
service este aproape, dacq a sosit sau dacq
a trecut. La fiecare moment de service, sim-
bolul de avertizare apare singur sau alqturi
de un mesaj (dacq s-a selectat) cu culoarea
portocalie cu indicatorul mesajului de sistem
( ). 

De asemenea, pute]i vedea informa]iile de
service pe afi[ajul multiplu sub formq de dis-
tan]q sau zile rqmase. Acest lucru vq ajutq
sq vq da]i seama de momentul \n care tre-
buie sq fie efectuatq opera]iunea de
\ntre]inere. De asemenea, sistemul afi[eazq codul

(codurile) pentru elementele programate
pentru service. 

Imaginea de mai sus aratq fluxul de afi[are
a informa]iilor pentru service

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Fluxul de informa]ii pentru service pe afi[ajul multiplu

INDICATOR DE MESAJ SISTEM Simbol de avertizare (portocaliu)

Aproape de
momentul 
de service

Moment de service A expirat / S-a depq[it momentul
de service

Apqsa]i butonul SEL / RESET

Informa]ii pentru service Se indicq distan]a (km). 
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Distan]a rqmasq este indicatq \n mile sau
kilometri, \n func]ie de tipuri. 

Distan]a rqmasq se modificq \n trepte de
c`te 50 de kilometri (mile) p`nq c`nd sim-
bolul apare cu culoarea portocalie.
Dupq ce apare acest simbol pe afi[ajul mul-
tiplu, distan]a rqmasq va fi indicatq la fiecare
10 kilometri (mile). 

Dacq s-a depq[it momentul pentru service,
se indicq distan]a cu care s-a depq[it acest
moment, cu minus. Distan]a cu care s-a
depq[it momentul este contorizatq pe kilo-
metru (milq). 

OBSERVA}IE:

Distan]a rqmasq afi[atq poate sq nu core-
spundq cu distan]a efectiv parcursq.
Distan]a rqmasq este estimatq de com-
puterul de bord \n func]ie de condi]iile de
mers. 

Zilele rqmase sunt indicate cu simbolul . 

|n cazul \n care au mai rqmas mai mult de
30 de zile, afi[ajul se modificq \n trepte de
c`te 10 zile. Dacq zilele rqmase sunt mai
pu]ine de 30, afi[ajul se modificq \n trepte
de c`te o zi. 
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Tipul cu indicare \n mile Tipul cu indicare \n km

SIMBOL DE ZI
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Sistemul trece de la afi[area distan]ei
rqmase la afi[area zilelor rqmase, \n func]ie
de condi]iile de mers. Dacq nu conduce]i
frecvent, \n general se afi[eazq timpul
rqmas. Sistemul monitorizeazq condi]iile de
mers [i \nregistreazq timpul [i distan]a
scurse de la ultima opera]iune de service.
Pe baza acestor date, sistemul estimeazq
condi]iile viitoare de mers [i selecteazq
afi[area corespunzqtoare. 

Sistemul de informa]ii pentru service este
disponibil \n unele ]qri. Pentru a confirma
]qrile \n care acesta este disponibil, consul-
ta]i manualul de service pe care l-a]i primit
cu autovehiculul sau \ntreba]i la reprezen-
tan]q. 

|n unele ]qri, acest sistem de informa]ii pen-
tru service nu este disponibil. |n aceste ]qri,
urma]i planul de \ntre]inere din manualul de
service pe care l-a]i primit cu autovehiculul. 

Dacq urmeazq sq ie[i]i cu autovehiculul din
]qrile \n care este valabil sistemul, \ntreba]i
la reprezentan]q cum pute]i \nregistra infor-
ma]iile pentru service [i cum pute]i planifica
opera]iunile de \ntre]inere \n condi]iile din
]ara respectivq. Adresa]i-vq reprezentan]ei
pentru a ob]ine planurile de service pentru
autovehiculul dumneavoastrq. 
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Informa]iile pentru service

Pentru a se afi[a informa]iile pentru service
pe afi[ajul multiplu, roti]i contactul de
pornire \n pozi]ia ON (II). Apqsa]i butonul
SEL / RESET de pe volan repetat p`nq
c`nd apar informa]iile pentru service (vezi
pagina 105). 

Distan]a sau timpul rqmas p`nq la urmqtorul
moment de service este indicat \mpreunq cu
simbolul . De asemenea, sistemul
afi[eazq un cod al elementului care trebuie
sq fie supus opera]iunii de service urmq-
toarea datq. Dacq sunt mai multe elemente,
se afi[eazq numai codul celui mai scurt
interval. 

Elementele de service
Toate elementele de service afi[ate pe
afi[ajul multiplu sunt cu cod (A, B de la 2 la
9). Pentru explicarea codurilor, consulta]i
manualul de service primit cu autovehiculul. 
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BUTOANE INFO

BUTON
SEL/RESET

AFI{AREA INFORMA]IILOR PENTRU SERVICE

DISTAN}A RQMASQ TIMPUL RQMAS
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Dacq momentul pentru service este aproape

Dacq oricare dintre elementele de service
trebuie efectuat \n mai pu]in de 30 de zile,
sau echivalentul acestora \n distan]a totalq
estimatq, afi[ajul multiplu \ntrerupe afi[ajul
curent [i indicq simbolul de mai sus singur
sau alqturi de mesajul SERVICE DUE
SOON (service necesar \n cur`nd) cu
culoarea portocalie. Indicatorul mesajului de
sistem (X) se aprinde de asemenea, pentru
a vq aduce aminte. 

Acest afi[aj vq aminte[te cq se apropie
momentul de a duce autovehiculul pentru
efectuarea opera]iunilor necesare de serv-
ice. 

Apqsa]i butonul SEL/RESET de pe volan
repetat pentru a selecta informa]iile pentru
service. Afi[ajul informa]iilor pentru service
aratq toate codurile indic`nd elementele de
service care trebuie sq fie efectuate la
urmqtoarea prezentare la service. 

Dupq ce opri]i afi[ajul, simbolul / mesajul cu
portocaliu va fi oprit, dar va apqrea din nou,
de fiecare datq c`nd roti]i contactul de
pornire \n pozi]ia ON (II). 
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SIMBOL DE AVERTIZARE

AFI{AJUL INFORMA}IILOR PENTRU SERVICE
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Momentul de prezentare \n service

Dacq un element de service este necesar \n
mai pu]in de 10 zile sau echivalentul acesto-
ra \n distan]a estimatq, afi[ajul multiplu
\ntrerupe afi[ajul curent [i indicq simbolul de
mai sus singur sau alqturi de mesajul
SERVICE DUE NOW (service necesar
acum) cu culoarea portocalie. Indicatorul
mesajului de sistem ( ) se aprinde de
asemenea, pentru a vq aduce aminte. 

C`nd vede]i acest simbol singur sau alqturi
de mesaj, duce]i autovehiculul \n service
pentru efectuarea opera]iunii indicate, c`t
mai cur`nd posibil. 

Apqsa]i butonul SEL/RESET de pe volan
repetat pentru a selecta informa]iile pentru
service. Afi[ajul informa]iilor pentru service
aratq toate codurile indic`nd elementele de
service care trebuie sq fie efectuate la
urmqtoarea prezentare la service. 

Dupq ce opri]i afi[ajul, simbolul / mesajul cu
portocaliu va fi oprit, dar va apqrea din nou,
de fiecare datq c`nd roti]i contactul de
pornire \n pozi]ia ON (II). 
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Dacq momentul de service a ajuns / a trecut

Dacq distan]a sau timpul rqmas este 0,
afi[ajul multiplu aratq 0. 

Dacq opera]iunea de service indicatq nu se
efectueazq dupq ce distan]a sau timpul
rqmas ajunge la 0, afi[ajul multiplu \ntrerupe
afi[ajul curent [i indicq simbolul de mai sus
singur sau alqturi de mesajul SERVICE
OVER DUE (momentul service a fost
depq[it) cu culoarea portocalie, precum [i
distan]a sau timpul total cu minus.
Indicatorul mesajului de sistem ( ) se
aprinde de asemenea, pentru a vq aduce
aminte. 

Apqsa]i butonul SEL/RESET de pe volan
repetat pentru a selecta informa]iile pentru
service. Afi[ajul informa]iilor pentru service
aratq distan]a sau timpul cu minus [i toate
codurile pentru elementele de service care
trebuie sq fie efectuate. 

Simbolul / mesajul de avertizare nu se
stinge. Pute]i selecta un alt afi[aj apqs`nd
fie butonul INFO, fie butonul SEL/RESET.
Dacq dori]i sq vede]i din nou simbolul /
mesajul, apqsa]i repetat butonul INFO.
Indicatorul mesajului de sistem ( ) se
aprinde de asemenea, pentru a vq aduce
aminte. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

487

Sistemul de informa]ii pentru service (pentru ]qrile aplicabile)

SIMBOL DE AVERTIZARE

AFI{AJUL INFORMA}IILOR PENTRU SERVICE

accord 2008 pag 411 - 562:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:23 Page 487



Simbolul /mesajul de avertizare portocaliu [i
distan]a sau tipul cu minus se aprind de
fiecare datq c`nd roti]i contactul de pornire
\n pozi]ia ON (II). 

Distan]a sau timpul cu minus \nseamnq cq
autovehiculul a depq[it punctul necesar
pentru service. Duce]i imediat autovehiculul
pentru efectuarea opera]iunii de service [i
nu uita]i sq reseta]i informa]iile pentru serv-
ice. 

Resetarea informa]iilor pentru service
Opera]iunea de service necesarq trebuie
efectuatq \n conformitate cu standardele [i
specifica]iile Honda, de cqtre mecanici cu
formare [i dotqri corespunzqtoare.
Reprezentan]a dumneavoastrq autorizatq
\ndepline[te toate aceste condi]ii. 

Dupq efectuarea opera]iunilor de service
necesare, cei de la reprezentan]q vor reseta
afi[ajul. C`nd apqsa]i [i elibera]i butonul
SEL/RESET repetat pentru a selecta afi[ajul
informa]iilor pentru service, ve]i vedea urmq-
torul element de service necesar [i distan]a
sau timpul rqmas pe afi[aj. 

Dacq opera]iunea de service este efectuatq
\n altq parte dec`t la reprezentan]q, reseta]i
informa]iile pentru service \n modul urmqtor:

1. Parca]i autovehiculul. Roti]i contactul de
pornire \n pozi]ia ON (II). Nu \ncerca]i sq
pune]i autovehiculul \n mi[care. Dacq viteza
autovehiculului depq[e[te 1 km/h (1 mph),
acest mod este anulat. 

488

Sistemul de informa]ii pentru service (pentru ]qrile aplicabile)

accord 2008 pag 411 - 562:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:23 Page 488



2. Dacq informa]iile pentru service nu sunt
afi[ate, apqsa]i [i elibera]i butonul
SEL/RESET de pe volan repetat, pentru a
selecta afi[ajul informa]iilor pentru service. 

3. ]ine]i apqsat butonul SEL/RESET de pe
volan mai mult de 10 secunde. Modul de
resetare a informa]iilor pentru service va fi
afi[at pe afi[ajul multiplu. 

Se vor reseta numai elementele afi[ate
dacq trece]i la pasul urmqtor. 

4. Selecta]i (resetare) apqs`nd partea
superioarq a butonului INFO (�), apoi
apqsa]i butonul SEL/RESET pentru a
reseta informa]iile de service. Codul ele-
mentului de service afi[at va dispqrea iar
distan]a sau timpul afi[at se va reseta, de
asemenea. 
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ELEMENT DE
|NTRE}INERE 
care trebuie resetat

RESETARE

IE{IRE
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Ve]i vedea urmqtorul element de service
principal necesar [i distan]a sau timpul
rqmas pe afi[ajul multiplu. 

Dacq dori]i sq ie[i]i din modul de resetare a
informa]iilor de service, fqrq a face nicio
schimbare, apqsa]i (ie[ire), apoi apqsa]i
butonul SEL/RESET. 

Precau]ii importante pentru siguran]q
Dacq a]i efectuat opera]iunea necesarq de
service dar nu a]i resetat afi[ajul, sau dacq
a]i resetat afi[ajul fqrq a efectua
opera]iunea de service, sistemul nu va indi-
ca intervalele corecte de service. Acest
lucru poate duce la defec]iuni mecanice
grave, deoarece nu mai ave]i un grafic
corect al momentelor \n care este necesarq
ducerea autovehiculului \n service. 

Reprezentan]a autorizatq Honda cunoa[te
cel mai bine autovehiculul [i poate furniza
service competent [i eficient. 

Cu toate acestea, nu este obligatoriu sq
duce]i autovehiculul \n service la reprezen-
tan]q pentru a men]ine \n vigoare garan]iile.
Aceste opera]iuni pot fi executate la orice
service calificat sau de orice persoanq califi-
catq cu aptitudini \n acest tip de service
auto. Asigura]i-vq cq unitatea de service sau
persoana respectivq reseteazq afi[ajul dupq
cum s-a arqtat anterior. Pqstra]i toate chi-
tan]ele ca dovadq pentru executare [i asigu-
ra]i-vq cq persoana care realizeazq lucrarea
completeazq fi[ele de service. Verifica]i
manualul de service pentru mai multe infor-
ma]ii. 

Recomandqm folosirea de piese [i lichide
originale Honda, de fiecare datq c`nd duce]i
autovehiculul \n service. Acestea sunt pro-
duse la acelea[i standarde de \naltq calitate
ca [i piesele ini]iale, astfel \nc`t pute]i fi
sigur de performan]a [i durabilitatea lor. 
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|n cazul \n care bateria autovehiculului este
deconectatq sau se descarcq , calculul dis-
tan]ei [i timpului pentru service este sus-
pendat. Acest lucru va schimba timpul pen-
tru service. |n aceastq situa]ie, calculul tre-
buie actualizat la reprezentan]q. 
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Dacq sistemul de informa]ii pentru service
nu este disponibil la autovehiculul dumneav-
oastrq, respecta]i planurile de \ntre]inere din
manualul de service pe care l-a]i primit cu
autovehiculul. 

La autovehiculele fqrq manual de service,
respecta]i planurile de \ntre]inere din
aceastq carte tehnicq (vezi pagina 493). 

Planul de \ntre]inere specificq toate
opera]iunile de \ntre]inere necesare pentru a
men]ine autovehiculul \n stare optimq de
func]ionare. Opera]iunile de \ntre]inere tre-
buie sq se efectueze conform standardelor
[i specifica]iilor Honda, de cqtre persoane
corespunzqtor pregqtite [i echipate.
Reprezentan]a dumneavoastrq autorizatq
\ntrune[te toate aceste condi]ii.

Planul de \ntre]inere porne[te de la premisa
cq ve]i utiliza autovehiculul ca mijloc normal
de transport pentru pasageri [i bagajele
acestora. De asemenea, trebuie sq respec-
ta]i recomandqrile urmqtoare:

• Evita]i depq[irea limitei de \ncqrcare a
autovehiculului. Aceasta suprasolicitq
motorul, fr`nele [i multe alte componente
ale autovehiculului. 

• Conduce]i autovehiculul pe drumuri nor-
male, respect`nd limita legalq de vitezq. 

• Parcurge]i regulat cu autovehiculul o dis-
tan]q de c`]iva kilometri (c`teva mile). 

La modelele pe benzinq
• Folosi]i numai benzinq recomandatq (a se

vedea pagina 412). 

La modelele pe motorinq
• Folosi]i numai motorinq recomandatq (a

se vedea pagina 412). 

La efectuarea lucrqrilor de \ntre]inere, reco-
mandqm sq se foloseascq numai compo-
nente [i lichide Honda originale sau echiva-
lente ale acestora. Acestea au aceea[i cali-
tate superioarq ca [i componentele cu care
a fost livrat autovehiculul nou, astfel \nc`t sq
pute]i avea garan]ia unei func]ionqri fqrq
probleme. 

OBSERVA}IE

La modelele pe motorinq
Nu apqsa]i cu putere pe capacul motorului.
Acest lucru ar putea avaria capacul [i piese-
le componente. 
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Acest plan de \ntre]inere specificq
opera]iunile minime de \ntre]inere pe care
trebuie sq le efectua]i pentru a asigura
func]ionarea fqrq probleme a autovehiculu-
lui. Datoritq diferen]elor regionale [i climat-
ice, este posibil sq fie necesare unele
opera]iuni suplimentare. Consulta]i carnetul
de garan]ie pentru o descriere mai detali-
atq. 
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Service la distan]a sau
perioada indicatq – 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

|nlocuire ulei motor *1
Normal La fiecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 1 an

Sever *2 La fiecare 5.000 km (3.125 mile)  sau la 6 luni

|nlocuire filtru ulei motor*1
Normal • • • • • • • • • •
Sever *2 La fiecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 1 an

|nlocuire element purificare aer La fiecare 30.000 km (18.750 mile)

Verificare joc supape La fiecare 40.000 km  (25.000 mile)

|nlocuire filtru combustibil *3 • •
|nlocuire bujii cu incandescen]q, tip iridiu La fiecare 100.000 km (62.500 mile)

Verificare curea transmise • • • • •
Verificare ralanti •

|nlocuire lichid rqcire motor
La 200.000 km (125.000 mile) sau 10 ani, apoi la fiecare

100.000 km (62.500 mile) sau la 5 ani

*1: \n unele ]qri este necesarq numai \nlocuirea \n regim sever: vezi carnetul de garan]ie
localq primitq cu autovehiculul. 
*2: Consulta]i pagina 495 pentru datele despre \nlocuire \n regim sever.
*3: Consulta]i pagina 521 pentru date de \nlocuire \n regim sever.
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* Consulta]i pagina 495 pentru datele despre \nlocuirea \n regim sever.
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Service la distan]a sau perioada indicatq –
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

|nlocuire lichid transmisie *1                T/M Normal •
Sever • • •

T/A Normal • •
Sever • • • •

Verificare fr`ne fa]q [i spate La fiecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 6 luni

|nlocuire lichid fr`nq O datq la 3 ani (indiferent de distan]a parcursq) 

Verificare reglaj fr`nq de parcare • • • • • •
|nlocuire filtru praf [i polen • • • • • • • • • •
Verificarea datei de expirare a sticlei TRK (dacq este prevqzutq) • • • • • • • • • •
Rota]ie pneuri (verif. presiunea [i starea cel pu]in o datq pe lunq) Rota]ia pneurilor la fiecare 10.000 km (6.250 mile)

Verificarea vizualq a urmqtoarelor elemente

Capete barq direc]ie, casetq direc]ie [i sabo]i
Componente suspensie
Sabo]i coloanq de direc]ie

La fiecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 6 luni

Furtunuri [i conducte sistem fr`nare (inclusiv ABS)
Nivelul [i starea tuturor lichidelor
Sistemul de e[apament
Conductele [i racordurile de combustibil  

• • • • • • • • • •
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OBSERVA}IE:

Dacq conduce]i autovehiculul \n una sau mai multe din condi]iile severe enumerate mai jos, urmqtoarele elemente vor fi verificate [i \nlocuite
conform planului indicat la rubrica „Sever”.

Condi]ii severe de condus:
A: Deplasqri mai scurte de 8 km (5 mile) sau la temperaturi sub limita de \nghe] pe distan]e mai mici de 16 km (10 mile). 
B: Exploatarea la temperaturi deosebit de ridicate, de peste 35ºC (95ºF). 
C: Rulare timp \ndelungat la ralanti sau perioade lungi de deplasare cu opriri [i porniri frecvente.  
D: Tractare remorci, rulare cu portbagajul de pe acoperi[ \ncqrcat sau deplasare \n zone montane.
E: Rulare pe drumuri cu noroi, praf sau dezghe]ate. 
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Elementul Situa]ia

Ulei motor [i filtru ulei A, B, C, D, E

Lichid transmisie 
(T/M, T/A) B, D
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Acest plan de \ntre]inere
specificq opera]iunile minime
de \ntre]inere pe care trebuie
sq le efectua]i pentru a asigu-
ra func]ionarea fqrq probleme
a autovehiculului. Datoritq
diferen]elor regionale [i cli-
matice, este posibil sq fie
necesare unele opera]iuni
suplimentare. Consulta]i car-
netul de garan]ie pentru o
descriere mai detaliatq. 
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Service la distan]a sau perioada indicatq –
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

|nlocuire ulei de  motor [i filtru de ulei de
motor *1

Normal La fiecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 1 an

Sever *2 La fiecare 5.000 km (3.125 mile)  sau la 6 luni

|nlocuire element purificare aer La fiecare 30.000 km (18.750 mile)

|nlocuire filtru combustibil *3 La fiecare 30.000 km (18.750 mile)

Verificare curea transmise • • • • •
|nlocuire lichid rqcire motor • •
|nlocuire lichid de tranmisie*               T/M Normal •

Sever • • •
Verificare fr`ne fa]q [i spate La fiecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 1 an

*: Consulta]i pagina 498 pentru datele despre \nlocuire \n regim sever.
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CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

497

Planul de \ntre]inere pentru modelele pe motorinq (la autovehiculele fqrq manual de service)

Service la distan]a sau perioada indicatq –
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

|nlocuire lichid fr`nq O datq la 3 ani (indiferent de distan]a parcursq) 

Verificare reglaj fr`nq de parcare • • • • • •
|nlocuire filtru praf [i polen • • • • • • • • • •
Verificarea datei de expirare a sticlei TRK (dacq este prevqzutq) • • • • • • • • • •
Rota]ie pneuri (se verificq presiunea [i starea pneurilor cel
pu]in o datq pe lunq) 

Rota]ia pneurilor la fiecare 10.000 km (6.250 mile)

Verificarea vizualq a urmqtoarelor elemente

Capete barq direc]ie, casetq direc]ie [i sabo]i
Componente suspensie
Sabo]i coloanq de direc]ie

La fiecare 10.000 km (6.250 mile) sau la 6 luni

Furtunuri [i conducte sistem fr`nare (inclusiv ABS)
Nivelul [i starea tuturor lichidelor
Sistemul de e[apament
Conductele [i racordurile de combustibil  

• • • • • • • • • •
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}
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OBSERVA}IE:
Dacq conduce]i autovehiculul \n una sau mai multe din condi]iile severe enumerate mai jos, urmqtoarele elemente vor fi verificate [i
\nlocuite conform planului indicat la rubrica „Sever”.

Condi]ii severe de condus:
A: Deplasqri mai scurte de 8 km (5 mile) sau la temperaturi sub limita de \nghe] pe distan]e mai mici de 16 km (10 mile). 
B: Exploatarea la temperaturi deosebit de ridicate, de peste 35ºC (95ºF). 
C: Rulare timp \ndelungat la ralanti sau perioade lungi de deplasare cu opriri [i porniri frecvente.  
D: Tractare remorci, rulare cu portbagajul de pe acoperi[ \ncqrcat sau deplasare \n zone montane.
E: Rulare pe drumuri cu noroi, praf sau dezghe]ate. 
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Planul de \ntre]inere pentru modelele pe motorinq (la autovehiculele fqrq manual de service)
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Elementul Situa]ia

Ulei motor [i filtru ulei A, B, C, D, E

Lichid transmisie manualq B, D
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Solicita]i mecanicului sq \nscrie toate opera]iunile de \ntre]inere efectuate \n tabelul de mai jos. Pqstra]i chitan]ele pentru toate lucrqrile efec-
tuate la autovehicul. 
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Fi[a opera]iunilor de \ntre]inere (la autovehiculele fqrq manual de \ntre]inere)

20.000 km
12.500 Mi.
(sau 12 luni)

(Semnqtura sau
[tampila)

km (mi) sau luna

Data

40.000 km
25.000 Mi.
(sau 24 luni)

(Semnqtura sau
[tampila)

km (mi) sau luna

Data

60.000 km
37.500 Mi.
(sau 36 luni)

(Semnqtura sau
[tampila)

km (mi) sau luna

Data

80.000 km
50.000 Mi.
(sau 48 luni)

(Semnqtura sau
[tampila)

km (mi) sau luna

Data

100.000 km
62.500 Mi.
(sau 60 luni)

(Semnqtura sau
[tampila)

km (mi) sau luna

Data

120.000 km
75.000 Mi.
(sau 72 luni)

(Semnqtura sau
[tampila)

km (mi) sau luna

Data

140.000 km
87.500 Mi.
(sau 84 luni)

(Semnqtura sau
[tampila)

km (mi) sau luna

Data

160.000 km
100.000 Mi.
(sau 96 luni)

(Semnqtura sau
[tampila)

km (mi) sau luna

Data

180.000 km
112.500 Mi.
(sau 108 luni)

(Semnqtura sau
[tampila)

km (mi) sau luna

Data

200.000 km
125.000 Mi.
(sau 120 luni)

(Semnqtura sau
[tampila)

km (mi) sau luna

Data
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Trebuie sq efectua]i urmqtoarele verificqri la
intervalele de utilizare sau la cele specifi-
cate: 

• Nivelul uleiului \n motor – se verificq la
efectuarea fiecqrei alimentqri cu com-
bustibil. A se vedea pagina 416. 

• Nivelul lichidului de rqcire a motorului – 

La modelele pe benzinq
Se verificq rezervorul radiatorului la
fiecare alimentare cu combustibil. A se
vedea pagina 418. 

La modelele pe motorinq
Se verificq rezervorul de expansiune la
fiecare alimentare cu combustibil. A se
vedea pagina 419. 

• Lichidul de spqlare a parbrizului – Se veri-
ficq nivelul din rezervor o datq pe lunq. |n
cazul \n care condi]iile meteo determinq
utilizarea frecventq a spqlqtoarelor, verifi-
ca]i nivelul din rezervor la fiecare oprire
pentru realimentarea cu combustibil. A se
vedea pagina 513. 

• {tergqtoarele de parbriz – Verifica]i lunar
starea acestora. Dacq [tergqtoarele nu
curq]q bine parbrizul, verifica]i-le pentru a
determina uzura, prezen]a fisurilor [i alte
deteriorqri. 

• Transmisia automatq – Verifica]i nivelul
lichidului o datq pe lunq. A se vedea pagi-
na 514. 

• Fr`nele [i ambreiajul – verifica]i lunar
nivelul lichidului. A se vedea pagina 516. 

• Pedala de fr`nq – Verifica]i dacq pedala
de fr`nq func]ioneazq u[or. 

• Fr`na de parcare – verifica]i dacq maneta
fr`nei de parcare func]ioneazq u[or. 

• Pneurile – Verifica]i lunar presiunea
pneurilor. Examina]i calea de rulare pen-
tru a determina uzura [i prezen]a cor-
purilor strqine. A se vedea pagina 547. 

• Bateria – Verifica]i lunar starea acesteia [i
oxidarea bornelor. A se vedea pagina
554. 

• Sistemul de aer condi]ionat (la unele
tipuri) – Verifica]i sqptqm`nal
func]ionarea. A se vedea pagina 541. 

• Dezaburitorul parbrizului – porni]i
instala]ia de \ncqlzire [i aerul condi]ionat
[i verifica]i grilele sistemului de dezaburire
o datq pe lunq.

• Sistemul de iluminat – Verifica]i
func]ionarea farurilor, luminilor de pozi]ie,
lqmpii de fr`nq superioare [i lqmpii
plqcu]ei de \nmatriculare o datq pe lunq. A
se vedea pagina 522. 

• Portierele – verifica]i portbagajul [i toate
portierele, inclusiv cele din spate, pentru a
vedea dacq se deschid / \nchid u[or [i se
\ncuie bine. 

• Claxonul – verifica]i func]ionarea claxonu-
lui.       

500

Verificqrile efectuate de proprietar
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Model de motor de 2,0 l

501

Localizarea lichidelor (modelele pe benzinq)

BU{ON ULEI MOTOR

LICHID SPQLARE
(CAPAC ALBASTRU)

REZERVOR
LICHID RQCIRE
MOTOR

BU{ONUL RADIATORULUI 

JOJQ LICHID TRANSMISIE
AUTOMATQ
(INEL GALBEN)

NUMAI LA TRANSMISIA
MANUALQ
LICHID DE AMBREIAJ
(CAPAC GRI DESCHIS)

LICHID DE FR~NQ
(CAPAC NEGRU)

JOJQ ULEI MOTOR
(M~NER PORTOCALIU)
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Model de motor de 2,4 l

502

Localizarea lichidelor (modelele pe benzinq)

LICHID DE FR~NQ
(CAPAC NEGRU)

JOJQ ULEI MOTOR
(M~NER PORTOCALIU)

LICHID SPQLARE
(CAPAC ALBASTRU)

REZERVOR LICHID RQCIRE MOTOR

BU{ONUL RADIATORULUI 

JOJQ LICHID TRANSMISIE
AUTOMATQ
(INEL GALBEN)

BU{ON ULEI MOTOR

NUMAI LA TRANSMISIA MANUALQ
LICHID DE AMBREIAJ
(CAPAC GRI DESCHIS)

accord 2008 pag 411 - 562:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:23 Page 502



503

Localizarea lichidelor (modelele pe motorinq)

JOJQ ULEI MOTOR
(M~NER PORTOCALIU)

LICHID DE AMBREIAJ
(CAPAC GRI DESCHIS)

LICHID DE FR~NQ
(CAPAC NEGRU)

BU{ON ULEI MOTOR

REZERVOR DE EXPANSIUNE

LICHID SPQLARE
(CAPAC ALBASTRU)
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De[uruba]i [i scoate]i bu[onul pentru uleiul
de motor de pe capacul supapelor. Turna]i
uleiul \ncet, av`nd grijq sq nu vqrsa]i pe
l`ngq. Curq]a]i imediat orice urmq de ulei
scurs. Uleiul scurs poate deteriora compo-
nentele din compartimentul motor.

Pune]i la loc bu[onul [i str`nge]i-l bine.
|ncqlzi]i motorul, apoi opri]i-l. Lqsa]i-l oprit
timp de aproximativ 3 minute, apoi verifica]i
nivelul uleiului cu joja. Nu umple]i peste
semnul superior, \ntruc`t pute]i deteriora
motorul. 

Uleiul de motor recomandat
La autovehiculele cu sistem de informa]ii
pentru service
Uleiul este un element de importan]q majorq
pentru asigurarea performan]elor [i
longevitq]ii motorului. Folosi]i \ntotdeauna
ulei de calitate superioarq. Se recomandq
folosirea uleiului de motor original Honda
„ACEA A3/B3” sau „ACEA A5/B5”, at`ta
timp c`t autovehiculul se aflq \n proprietatea
dumneavoastrq. 

Acest ulei ajutq la un consum mai mic de
combustibil. 

504

Adqugarea de ulei de motor (modelele pe benzinq)

Model de motor de 2,0 l

BU{ON ULEI MOTOR

Model de motor de 2,4 l

BU{ON ULEI MOTOR
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Pute]i alege pentru autovehiculul dumneav-
oastrq uleiul cu gradul de v`scozitate SAE
corespunzqtor pe baza graficului de mai jos:

La autovehiculele fqrq sistem de informa]ii
pentru service
Uleiul este un element de importan]q majorq
pentru asigurarea performan]elor [i
longevitq]ii motorului. Folosi]i \ntotdeauna
ulei detergent de calitate superioarq. Se
recomandq folosirea uleiului de motor origi-
nal Honda, at`ta timp c`t autovehiculul se
aflq \n proprietatea dumneavoastrq. 

La modelele europene fqrq sistem de infor-
ma]ii pentru service, se poate folosi [i 
„ACEA A1/B1”, „ACEA A3/B3” sau „ACEA
A5/B5”. 

Pute]i alege pentru autovehiculul dumneav-
oastrq uleiul cu gradul de v`scozitate SAE
/ACEA* corespunzqtor pe baza graficului de
mai jos:

*Disponibil pentru modelele europene

Cu excep]ia modelelor europene
Folosi]i \ntotdeauna un ulei API service SL
sau superior, care asigurq un consum efi-
cient de combustibil. Acest ulei are o com-
pozi]ie special conceputq pentru a ajuta
motorul sq consume mai pu]in combustibil.

Aditivi pentru uleiul de motor
Autovehiculul nu are nevoie de aditivi pentru
ulei. Aditivii pot afecta performan]ele [i
durabilitatea motorului sau transmisiei. 

505

Adqugarea de ulei de motor (modelele pe benzinq)

Temperatura mediului ambiant 

Temperatura mediului ambiant 
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De[uruba]i [i scoate]i bu[onul pentru uleiul
de motor de pe capacul supapelor. Turna]i
uleiul \ncet, av`nd grijq sq nu vqrsa]i pe
l`ngq. Curq]a]i imediat orice urmq de ulei
scurs. Uleiul scurs poate deteriora compo-
nentele din compartimentul motor.

Pune]i la loc bu[onul [i str`nge]i-l bine.
|ncqlzi]i motorul, apoi opri]i-l. Lqsa]i-l oprit
timp de aproximativ 3 minute, apoi verifica]i
nivelul uleiului cu joja. Nu umple]i peste
semnul superior, \ntruc`t pute]i deteriora
motorul. 

Uleiul de motor recomandat
Folosi]i \ntotdeauna un ulei de motor sintetic
care \ndepline[te specifica]iile ACEA [i de
v`scozitate indicatq \n tabelul de mai jos.
Dacq folosi]i ulei sintetic, respecta]i inter-
valele de schimbare a uleiului [i filtrelor indi-
cate de sistemul de informa]ii pentru serv-
ice. 

La autovehiculele fqrq sistem de informa]ii
pentru service, respecta]i planul de service
din manualul de service primit cu autovehci-
ulul. 

La autovehiculele fqrq manual de service,
respecta]i planul de \ntre]inere din aceastq
carte tehnicq. 
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Adqugarea de ulei de motor (modelele pe motorinq)

BU{ON ULEI MOTOR
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Se recomandq folosirea uleiului de motor
original Honda Motor Oil sau ulei de motor
sintetic 0W30 cu specifica]ia „ACEA C2” sau
„ACEA C3

Pute]i alege pentru autovehiculul dumneav-
oastrq uleiul cu gradul de v`scozitate SAE
corespunzqtor pe baza graficului de mai jos:

* OBSERVA}IE: uleiul 0W-30 ajutq la un
consum mai mic de combustibil. 

Aditivi pentru uleiul de motor
Autovehiculul nu are nevoie de aditivi pentru
ulei. Aditivii pot afecta performan]ele [i
durabilitatea motorului sau transmisiei. 
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Adqugarea de ulei de motor (modelele pe motorinq)

Temperatura mediului ambiant 
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Completarea lichidului de rqcire

Dacq nivelul lichidului de rqcire \n rezervor
este la linia MIN sau sub aceasta, adquga]i
lichid p`nq la linia MAX. Verifica]i sistemul
de rqcire pentru a detecta eventualele
scurgeri. 

Folosi]i \ntotdeauna produsele originale
Honda All Season Antifreeze / Coolant Type
2. Acest lichid de rqcire este un amestec
gata fqcut de 50 la sutq [i 50 la sutq apq.
Nu adquga]i niciodatq doar antigel pur sau
doar apq.

Sistemul de rqcire are multe componente
din aluminiu care se pot coroda dacq se
folose[te antigel necorespunzqtor. Este
posibil ca unele tipuri de antigel sq nu asig-
ure gradul de protec]ie necesar, de[i pe
etichetq scrie cq sunt sigure pentru compo-
nentele de aluminiu.

Dacq rezervorul e complet gol, trebuie sq
verifica]i nivelul lichidului de rqcire [i \n radi-
ator. 
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Lichidul de rqcire (modelele pe benzinq)

Dacq scoate]i bu[onul radiatorului c`nd
motorul este cald, lichidul de rqcire poate
]`[ni, opqrindu-vq grav. 

Lqsa]i \ntotdeauna radiatorul sq se
rqceascq \nainte de a scoate bu[onul.

AVERTIZARE

Model de motor de 2,0 l

REZERVOR

Model de motor de 2,4 l

REZERVOR
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1. Asigura]i-vq cq motorul [i radiatorul sunt
reci.

2. Elibera]i presiunea din sistemul de rqcire
rotind bu[onul radiatorului \n sens invers
acelor de ceasornic fqrq a apqsa. 

3. Scoate]i bu[onul radiatorului apqs`ndu-l
\n jos [i rotindu-l \n sens invers acelor de
ceasornic. 

4. Nivelul lichidului de rqcire trebuie sq
ajungq la baza g`tului de umplere.
Adquga]i lichid dacq nivelul e mai jos. 

Turna]i lichidul \ncet [i cu grijq sq nu
vqrsa]i. |ndepqrta]i imediat orice urmq de
lichid scurs, \ntruc`t ar putea deteriora
componentele din compartimentul motor.  

5. Pune]i bu[onul la loc [i str`nge]i-l p`nq
la capqt. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

509

Lichidul de rqcire (modelele pe benzinq)

Model de motor de 2,0 l Model de motor de 2,4 l

BU{ONUL RADIATORULUIBU{ONUL RADIATORULUI 

accord 2008 pag 411 - 562:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:23 Page 509



6. Turna]i lichid de rqcire \n rezervor, p`nq
la jumqtatea distan]ei dintre reperele MAX
[i MIN. Pune]i la loc bu[onul rezervorului. 

Nu adquga]i inhibitori de coroziune sau al]i
aditivi \n sistemul de rqcire. Este posibil ca
ace[tia sq nu fie compatibili cu lichidul de
rqcire sau cu componentele motorului. 
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Lichidul de rqcire (modelele pe benzinq)

Model de motor de 2,0 l

REZERVOR

Model de motor de 2,4 l

REZERVOR

accord 2008 pag 411 - 562:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:23 Page 510



Completarea lichidului de rqcire

Dacq nivelul lichidului de rqcire \n rezervor
este la linia MIN sau sub aceasta, adquga]i
lichid p`nq la linia MAX. Verifica]i sistemul
de rqcire pentru a detecta eventualele
scurgeri. 

Folosi]i \ntotdeauna produsele originale
Honda All Season Antifreeze / Coolant Type
2. Acest lichid de rqcire este un amestec
gata fqcut de 50 la sutq [i 50 la sutq apq.
Nu adquga]i niciodatq doar antigel pur sau
doar apq.

Sistemul de rqcire are multe componente
din aluminiu care se pot coroda dacq se
folose[te antigel necorespunzqtor. Este
posibil ca unele tipuri de antigel sq nu asig-
ure gradul de protec]ie necesar, de[i pe
etichetq scrie cq sunt sigure pentru compo-
nentele de aluminiu.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Lichidul de rqcire (modelele pe motorinq)

Dacq scoate]i bu[onul rezervorului de
expansiune c`nd motorul este cald,
lichidul de rqcire poate ]`[ni, opqrindu-vq
grav. 

Lqsa]i \ntotdeauna radiatorul sq se
rqceascq \nainte de a scoate bu[onul
rezervorului de expansiune.

AVERTIZARE

REZERVOR DE EXPANSIUNE
LINIE MAX

LINIE MIN
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1. Asigura]i-vq cq motorul [i radiatorul sunt
reci.

2. Desface]i bu[onul rezervorului de expan-
siune rotindu-l cu 1/8 \n sens invers acelor
de ceasornic. Acest lucru va elibera pre-
siunea din sistemul de rqcire. 

3. Scoate]i bu[onul rezervorului de expan-
siune apqs`ndu-l \n jos [i rotindu-l \n sens
invers acelor de ceasornic. 

4. Nivelul lichidului de rqcire trebuie sq
ajungq la linia MAX. Adquga]i lichid dacq
nivelul e mai jos. 

Turna]i lichidul \ncet [i cu grijq sq nu
vqrsa]i. |ndepqrta]i imediat orice urmq de
lichid scurs, \ntruc`t ar putea deteriora
componentele din compartimentul motor.  

5. Pune]i bu[onul la loc [i str`nge]i-l p`nq
la capqt. 

Nu adquga]i inhibitori de coroziune sau al]i
aditivi \n sistemul de rqcire. Este posibil ca
ace[tia sq nu fie compatibili cu lichidul de
rqcire sau cu componentele motorului. 
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Lichidul de rqcire (modelele pe motorinq)

BU{ON LINIE MAX
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Verifica]i nivelul lichidului \n rezervorul
spqlqtorului de parbriz cel pu]in o datq pe
lunq \n condi]ii de utilizare normale. 

Verifica]i nivelul lichidului sco]`nd bu[onul [i
examin`nd indicatorul de nivel.

Umple]i rezervorul cu lichid de spqlare a
parbrizului de bunq calitate pentru a cre[te
puterea de spqlare [i a preveni \nghe]area
pe vreme rece. 

C`nd reumple]i rezervorul, curq]a]i marginile
lamelor [tergqtoarelor cu o c`rpq curatq
\mbibatq \n lichid de spqlat parbrizul. Acest
lucru ajutq la pqstrarea lor \n bunq stare. 

OBSERVA}IE:

Nu pune]i antigel sau solu]ie de o]et cu apq
\n rezervorul spqlqtorului de parbriz.
Antigelul poate ataca vopseaua caroseriei,
\n timp ce solu]ia de o]et [i apq poate dete-
riora pompa spqlqtorului de parbriz. Folosit
numai lichid de spqlare a parbrizului existent
\n comer].

513

Spqlqtoarele de parbriz

Modelele pe benzinq INDICATOR DE NIVEL

Imaginea aratq modelul de motor de 2,4 l

Modelele pe motorinq INDICATOR DE NIVEL
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Verifica]i nivelul lichidului cu motorul la tem-
peratura normalq de func]ionare.

1. Parca]i autovehiculul pe o suprafa]q
dreaptq. Porni]i motorul [i lqsa]i-l sq
meargq p`nq c`nd ventilatorul radiatorului
intrq \n func]iune, apoi opri]i-l. Pentru un
rezultat exact, a[tepta]i aproximativ 60 de
secunde \nainte de a trece la pasul 2, dar
nu mai mult de 90 de secunde. 

2. Extrage]i joja (cu inel galben) din trans-
misie [i [terge]i-o cu o c`rpq curatq. 

3. Introduce]i complet joja la locul ei \n
transmisie, a[a cum se aratq \n figurq. 

4. Extrage]i joja [i verifica]i nivelul lichidu-
lui. Acesta trebuie sq se situeze \ntre
reperul inferior [i cel superior. 
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Model de motor de 2,0 l

JOJQ

Model de motor de 2,4 l

GHIDAJ JOJQ

REPER SUPERIOR

REPER INFERIOR
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5. Dacq nivelul este sub reperul inferior,
adquga]i lichid \n orificiul jojei p`nq c`nd
nivelul ajunge sq se situeze \ntre cele
douq repere. 

Turna]i lichidul \ncet [i cu grijq sq nu
vqrsa]i. |ndepqrta]i imediat orice urmq de
lichid scurs, \ntruc`t ar putea deteriora
componentele din compartimentul motor.

Folosi]i \ntotdeauna Lichid original Honda
ATF-Z1 (lichid pentru transmisie
automatq). 

6. Introduce]i complet joja la locul ei \n
transmisie, a[a cum se aratq \n figurq.

Asigura]i-vq cq garnitura de cauciuc a
jojei intrq \n ghidajul acesteia [i \mpinge]i
joja p`nq la capqt. 

Transmisia trebuie golitq [i umplutq din nou
cu lichid nou, \n conformitate cu indica]iile
sistemului de informa]ii pentru service. La
autovehiculele fqrq sistem de informa]ii pen-
tru service, respecta]i planul de \ntre]inere
din manualul de service primit cu autove-
hiculul. 

La autovehiculele fqrq manual de service,
respecta]i planul de service din cartea
tehnicq. 

Dacq nu sunte]i sigur cq [ti]i cum sq com-
pleta]i cu lichid, contacta]i reprezentan]a. 

OBSERVA}IE

Folosi]i \ntotdeauna Lichid original Honda
ATF-Z1 (lichid pentru transmisie automatq).
Nu amesteca]i cu alte lichide de transmisie. 
Folosirea unui lichid de transmisie \n afara
celui original Honda ATF-Z1 poate cauza
defec]iuni la func]ionarea [i durabilitatea
transmisiei, care pot afecta transmisia.
Deteriorqrile cauzate de folosirea unui alt
lichid de transmisie \n afarq de Lichidul orig-
inal Honda ATF-Z1 nu sunt acoperite de
garan]ia pentru autovehicul Honda. 
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Lichidul de transmisie manualq 
Transmisia trebuie golitq [i umplutq din nou
cu lichid nou, \n conformitate cu indica]iile
sistemului de informa]ii pentru service. La
autovehiculele fqrq sistem de informa]ii pen-
tru service, respecta]i planul de \ntre]inere
din manualul de service primit cu autove-
hiculul. 

La autovehiculele fqrq manual de service,
respecta]i planul de service din cartea
tehnicq. 

Folosi]i \ntotdeauna Lichid original Honda
pentru transmisie manualq (Honda Manual
Transmission Fluid - MTF). Dacq acesta nu
este disponibil, pute]i folosi un ulei de motor
API service SJ sau superior cu v`scozitatea
SAE 10W-30 sau 10W-40 ca \nlocuitor tem-
porar. Uleiul de motor nu con]ine \nsq adi-
tivii corespunzqtori [i utilizarea continuq
poate duce la o schimbare mai rigidq a
vitezelor. |nlocui]i uleiul imediat ce este
posibil. 

Lichidul de fr`nq [i ambreiaj
Verifica]i lunar nivelul lichidului \n rezervor. 

• Rezervorul de lichid de fr`nq (la toate
modelele)

• Rezervorul de lichid de ambreiaj (numai la
modelele cu transmisie manualq).

C`nd nivelul lichidului de fr`nq este scqzut,
pe afi[ajul multiplu va apqrea simbolul “ ”
sau simbolul \nso]it de mesajul „BRAKE
FLUID LOW” (nivel lichid de fr`nq scqzut). 

Schimba]i lichidul \n conformitate cu
indica]iile sistemului de informa]ii pentru
service. La autovehiculele fqrq sistem de
informa]ii pentru service, respecta]i planul
de \ntre]inere din manualul de service primit
cu autovehiculul. 

La autovehiculele fqrq manual de service,
respecta]i planul de service din cartea
tehnicq. 

Folosi]i \ntotdeauna numai lichid de fr`nq
original Honda sau un lichid echivalent,
numai din recipiente sigilate marcate cu
DOT3 sau DOT4. Lichidul de fr`nq marcat
cu DOT5 nu este compatibil cu sistemul de
fr`nare al autovehiculului dumneavoastrq. 
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Sistemul de fr`nare

Nivelul lichidului trebuie sq se situeze \ntre
reperele MIN [i MAX de pe pere]ii rezer-
vorului. Dacq nivelul este sub sau la reperul
MIN, trebuie sq fi]i atent la sistemul de
fr`nare. Duce]i autovehiculul la reprezen-
tan]q pentru verificarea sistemului de
fr`nare [i uzurii plqcu]elor de fr`nq.   

Sistemul de ambreiaj

Nivelul lichidului trebuie sq se situeze \ntre
reperele MIN [i MAX de pe pere]ii rezer-
vorului. Dacq nu este \ntre cele douq
repere, completa]i cu lichid de fr`nq. Folosi]i
acela[i lichid ca [i pentru sistemul de
fr`nare. 

Un nivel scqzut al lichidului poate indica o
scurgere la ambreiaj. Duce]i autovehiculul \n
service pentru verificarea sistemului, c`t mai
repede. 
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Elementul de purificare a aerului trebuie
\nlocuit la indica]iile sistemului de informa]ii
pentru service. La autovehiculele fqrq sis-
tem de informa]ii pentru service, respecta]i
planul de \ntre]inere din manualul de service
primit cu autovehiculul. 

La autovehiculele fqrq manual de service,
respecta]i planul de service din cartea
tehnicq. 

|nlocuirea

Elementul de purificare a aerului se gqse[te
\n interiorul carcasei sale din compartimen-
tul motor. 

Pentru \nlocuire:

1. Desface]i cele cinci cleme [i desface]i
capacul carcasei elementului de purificare

2. Scoate]i vechiul element de purificare a
aerului. 
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Model de motor de 2,0 l

CLEMQ

Model de motor de 2,4 l

CLEMQ
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3. Curq]a]i cu grijq interiorul carcasei cu o
c`rpq umedq. 

4. Introduce]i noul element de purificare a
aerului \n carcasq. 

5. Pune]i la loc capacul carcasei [i prinde]i
la loc clemele. 

519

Elementul de purificare a aerului (la modelele pe benzinq)

Model de motor de 2,0 l

ELEMENT DE PURIFICARE A AERULUI

Model de motor de 2,4 l

ELEMENT DE PURIFICARE A AERULUI
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Elementul de purificare a aerului trebuie
\nlocuit la indica]iile sistemului de informa]ii
pentru service. La autovehiculele fqrq sis-
tem de informa]ii pentru service, respecta]i
planul de \ntre]inere din manualul de service
primit cu autovehiculul. 

La autovehiculele fqrq manual de service,
respecta]i planul de service din cartea
tehnicq. 

|nlocuirea

Elementul de purificare a aerului se gqse[te
\n interiorul carcasei sale din compartimen-
tul motor. 

Pentru \nlocuire:

1. Desface]i cele cinci cleme [i trage]i sus
partea din fa]q a capacului carcasei ele-
mentului de purificare

2. Scoate]i vechiul element de purificare a
aerului. 

3. Curq]a]i cu grijq interiorul carcasei cu o
c`rpq umedq. 

4. Introduce]i noul element de purificare a
aerului \n carcasq. 

5. Pune]i la loc capacul carcasei [i prinde]i
bine clemele. 
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Filtrul de combustibil trebuie \nlocuit la indi-
ca]iile sistemului de informa]ii pentru serv-
ice. La autovehiculele fqrq sistem de infor-
ma]ii pentru service, respecta]i planul de
\ntre]inere din manualul de service primit cu
autovehiculul. 

La autovehiculele fqrq manual de service,
respecta]i planul de service din cartea
tehnicq. 

Se recomandq \nlocuirea filtrului de com-
bustibil la intervale scurte dacq suspecta]i
combustibilul folosit cq este contaminat. |n
zonele cu mult praf, filtrul se poate \nfunda
mai repede. 

Schimbarea filtrului trebuie efectuatq de
cqtre un mecanic calificat. |ntruc`t sistemul
de alimentare cu combustibil este sub pre-
siune, combustibilul se poate \mprq[tia
gener`nd un poten]ial pericol dacq racor-
durile conductei de combustibil nu sunt
manevrate corect. 

Eliminarea apei 
(numai la modelele pe motorinq)

Dacq pe afi[ajul multiplu apare simbolul sau
acest simbol \nso]it de mesajul „WATER IN
FUEL FILTER” (apq \n filtrul de combustibil),
acest lucru \neasmnq cq existq apq care
sta]ioneazq \n sistemul de alimentare cu
combustibil, care poate cauza deteriorqri ale
sistemului de injec]ie cu combustibil.
Contacta]i c`t mai rapid reprezentan]a [i
duce]i autovehiculul la verificare pentru
scurgerea apei.

Dacq autovehiculul nu a fost folosit pe o
perioadq mai lungq, este posibil ca motorul
sq nu porneascq. Dacq existq apq \n sis-
temul de alimentare cu combustibil, ve]i
vedea simbolul pe afi[ajul multiplu sau indi-
catorul de prezen]q a apei \n motorinq c`nd
roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON (II).
Acelea[i semnale pot fi determinate [i de
prezen]a aerului \n sistemul de alimentare.
|n acest caz, urma]i procedura descrisq \n
sec]iunea Amorsarea sistemului de ali-
mentare cu combustibil (a se vedea pagina
560). 
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Verifica]i func]ionarea sistemului de iluminat
exterior al autovehiculului cel pu]in o datq
pe lunq. Un bec ars poate face autovehicul-
ul nesigur, reduc`nd vizibilitatea [i posibili-
tatea de a le semnala celorlal]i participan]i
la trafic inten]iile dumneavoastrq.
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*1: Dacq este prevqzut
*2: \nlocuirea becurilor trebuie efectuatq la reprezentan]q.

FAR LUMINI DE DRUM
SEMNALIZATOR LATERAL *2 

SEMNALIZATOR FRONTAL

PROIECTOR CEA}Q*1FAR LUMINI DE |NT~LNIRELUMINI DE POZI}IE  
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Verifica]i urmqtoarele: 

• Farurile (luminile de \nt`lnire [i luminile
de drum)

• Luminile de pozi]ie 
• Stopurile 
• Luminile de fr`nq
• Semnalizatoarele 
• Semnalizatoarele laterale
• Luminile de mers \napoi
• Func]ionarea luminilor de avarie
• Luminile plqcu]ei de \nmatriculare
• Lampa de fr`nq superioarq
• Proiectoarele de cea]q (la unele modele)
• Stopul de cea]q

|nlocui]i imediat becurile arse. Consulta]i
tabelul de la pagina 634 pentru a identifica
tipul de bec de schimb necesar.
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LAMPQ FR~NQ SUPERIOARQ

LQMPI PLQCU}Q DE |NMATRICULARE

LUMINI DE MERS |NAPOISTOP DE CEA}Q *

SEMNALIZATOR

Imaginea prezintq modelul cu volan pe partea st`ngq

* Stopul de cea]q este instalat numai pe partea [oferului. 

LUMINI DE STOP / POZI}IE
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Reglarea pozi]iei farurilor
C`nd autovehiculul este nou, pozi]ia farurilor
este corect reglatq. Dacq transporta]i
frecvent bagaje grele \n portbagaj sau trac-
ta]i o remorcq (dacq autovehiculul este con-
ceput pentru tractarea remorcii), poate fi
nevoie de reglarea pozi]iei. Aceastq
opera]iune se va efectua de cqtre reprezen-
tan]a dumneavoastrq service sau de cqtre
un mecanic calificat. 

Unghiul vertical al farurilor poate fi reglat.
Pentru mai multe informa]ii, consulta]i pagi-
na 155. 

La autovehiculele cu faruri de fazq scurtq cu
descqrcare de \naltq tensiune
Autovehiculul este dotat cu un sistem
automat de reglare a pozi]iei farurilor, care
ajusteazq automat unghiul farurilor \n plan
vertical (luminile de \nt`lnire). Consulta]i
pagina 155 pentru informa]ii suplimentare.

Farurile cu lqmpi cu descqrcare de \naltq
tensiune (la unele tipuri)
Farurile pentru luminile de \nt`lnire sunt
echipate cu lqmpi cu descqrcare de \naltq
tensiune. Circuitul poate rqm`ne \ncqrcat la
\naltq tensiune chiar dacq farurile sunt
stinse [i cheia e scoasq din contact. De
aceea, nu trebuie sq \ncerca]i sq verifica]i
sau sq schimba]i singur becurile luminilor de
\nt`lnire. Dacq se arde unul din becurile
farurilor de lumini de \nt`lnire, merge]i la
reprezentan]q pentru \nlocuire. 

Schimbarea becurilor farurilor
Autovehiculul are faruri echipate cu becuri
cu halogen. C`nd schimba]i un bec, ]ine]i
becul nou de la bazq, ferindu-l de contactul
cu pielea sau cu obiecte dure. Dacq a]i atins
partea de sticlq, curq]a]i-o cu alcool denatu-
rat [i o c`rpq curatq. 

OBSERVA}IE:

Becurile cu halogen se \ncqlzesc foarte tare
c`nd sunt aprinse. Prezen]a urmelor de ulei
sau transpira]ie sau a unei zg`rieturi pe
partea de sticlq poate cauza supra\ncqlzirea
[i spargerea becului. 
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Farurile pentru luminile de \nt`lnire
1. Porni]i motorul. Dacq \nlocui]i becul de

pe partea [oferului, roti]i volanul complet
la dreapta. Dacq \nlocui]i becul de pe
partea pasagerului, roti]i volanul la st`nga.
Opri]i motorul.

2. Folosi]i o [urubelni]q cu cap Phillips pen-
tru a scoate [urubul din interiorul aripei [i
trage]i capacul aripei 

3. Pe partea st`ngq a modelelor 
pe motorinq
Scoate]i conducta de admisie a aerului
pentru a avea acces la instala]ia de ilu-
minare de pe partea st`ngq

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE 
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{URUB CONDUCTQ DE ADMISIE  A AERULUI
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4. Scoate]i capacul de pe spatele instala]iei
de iluminat rqsucind plqcu]a \n sens
invers acelor de ceasornic.

5. Desprinde]i capqtul clemei de prindere
din lqca[. Rabata]i-l complet. 

6. Scoate]i racordul electric de la bec
trqg`nd \napoi racordul, apoi scoate]i
becul.

7. Introduce]i becul nou \n orificiu verific`nd
dacq plqcu]ele sunt \n lqca[urile lor

8. Apqsa]i racordul electric pe bec.
Asigura]i-vq cq este bine prins. 

9. Prinde]i clema de re]inere la loc [i
prinde]i capqtul acesteia \n lqca[.

10. Reinstala]i capacul \n spatele instala]iei
de iluminat [i roti]i-l \n sensul acelor de
ceasornic pentru a-l bloca la loc. 

11. Aprinde]i farurile pentru a testa becul
nou. 

12. Pe partea st`ngq la modelele 
pe motorinq
Prinde]i bine conducta de admisie a aeru-
lui la loc. Asigura]i-vq cq semnul UP este
cu fa]a spre autovehicul. 

13. Prinde]i la loc capacul interior al aripei
[i str`nge]i bine [urubul. 

526

Sistemul de iluminare

CAPAC

PLQCU}Q

accord 2008 pag 411 - 562:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:23 Page 526



Farurile pentru luminile de drum
1. Deschide]i capota.

La modelele pe benzinq cu motor de 2,4 l
Pentru a schimba becul de pe partea
dreaptq, scoate]i rezervorul de lichid de
rqcire a motorului extrqg`ndu-l din supor-
tul squ.

La partea st`ngq a modelelor pe benzinq
Pentru a schimba un bec pe partea st`ngq,
scoate]i cele douq dispozitive de prindere
rotind capul fiecqruia cu o [urubelni]q cu
cap plat, apoi scoate]i capacul [i partea
superioarq a conductei de admisie a aerului. 

2. Scoate]i conectorul electric de la bec
apqs`nd clema pentru a-l debloca [i
fqc`ndu-l sq alunece de pe bec.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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3. Scoate]i becul rotindu-l aproximativ un
sfert  \n sens invers acelor de ceasornic.

4. Introduce]i becul nou [i roti]i-l aproxima-
tiv un sfert \n sensul acelor de ceasornic
pentru a-l fixa.

5. Monta]i conectorul electric la noul bec,
av`nd grijq sq \l fixa]i bine. 

6. Aprinde]i farurile pentru a testa becul
nou. 

7. Pe partea dreaptq a modelelor pe benz-
inq cu motor de 2,4 l
Monta]i la loc rezervorul de lichid de
rqcire.

Pe partea st`ngq a modelelor pe benzinq
Monta]i la loc dispozitivele de prindere.
Reinstala]i [i prinde]i bine capacul [i
partea superioarq a conductei de admisie
a aerului.
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|nlocuirea becului la semnalizatorul din fa]q

1. Porni]i motorul. Dacq \nlocui]i becul de
pe partea [oferului, roti]i volanul complet
la dreapta. Dacq \nlocui]i becul de pe
partea pasagerului, roti]i volanul la st`nga.
Opri]i motorul.

2. Folosi]i o [urubelni]q cu cap Phillips pen-
tru a scoate [urubul din interiorul aripei [i
trage]i capacul aripei 

3. Pe partea st`ngq a modelelor pe motor-
inq
Scoate]i conducta de admisie a aerului
(vezi pagina 525)

4. Scoate]i soclul din instala]ia de ilu-
minare, rotindu-l \n sens invers acelor de
ceasornic.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE 
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5. Trage]i becul direct din soclu. Apqsa]i
noul bec direct \n soclu p`nq ajunge la
fund. 

6. Reinstala]i soclul \n far. Roti]i-l \n sensul
acelor de ceasornic pentru a-l bloca la loc.

7. Aprinde]i farurile pentru a testa becul
nou. 

8. Pe partea st`ngq la modelele pe motor-
inq
Prinde]i bine conducta de admisie a aeru-
lui la loc. Asigura]i-vq cq semnul UP este
cu fa]a spre autovehicul. 

9. Prinde]i la loc capacul interior al aripei [i
str`nge]i bine [urubul. 

|nlocuirea becului de pozi]ie din fa]q 
Becul de pozi]ie din fa]q este dispus sub
becul de la farul pentru luminile de drum.

1. Deschide]i capota.

La modelele pe benzinq cu motor de 2,4 l
Pentru a schimba becul de pe partea
dreaptq, scoate]i rezervorul de lichid de
rqcire a motorului pentru a ob]ine suficient
spa]iu de lucru (vezi pagina 527).

La modelele pe benzinq
Pentru a schimba un bec pe partea
st`ngq, scoate]i capacul [i partea supe-
rioarq a conductei de admisie a
aerului(vezi pagina 527). 

2. Scoate]i soclul din instala]ia de iluminare
rotindu-l un sfert \n sens invers acelor de
ceasornic.
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Pe partea st`ngq la modelele pe motorinq
Pentru a face loc de acces la becul de
pozi]ie, scoate]i conectorul electric de la
becul farului pentru luminile de \nt`lnire
(vezi pagina 527).

3. Scoate]i becul direct din soclu. Apqsa]i
becul nou direct \n soclu p`nq la capqt. 

4. Introduce]i soclu la loc \n far [i roti]i-l \n
sensul acelor de ceasornic pentru a o
bloca.

5. Aprinde]i luminile pentru a testa becul
nou. 

6. Pe partea dreaptq a modelelor pe benz-
inq cu motor de 2,4 l
Monta]i la loc rezervorul de lichid de
rqcire.

Pe partea st`ngq a modelelor pe benzinq
Monta]i la loc dispozitivele de prindere.
Reinstala]i [i prinde]i bine capacul [i
partea superioarq a conductei de admisie
a aerului.

Pe partea st`ngq a modeleleor 
pe motorinq
Reinstala]i conectorul electric al becului
de la farul pentru luminile de \nt`lnire. 

|nlocuirea becurilor din spate 
(din aripi)

1. Deschide]i portbagajul 

2. Scoate]i capacul instala]iei de iluminat
trqg`nd de marginea sa exterioarq

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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3. Verifica]i care dintre cele douq becuri s-a
ars: becul de stop / pozi]ie sau becul sem-
nalizatorului. 

4. Scoate]i soclul becului respectiv rotindu-l
un sfert \n sens invers acelor de ceasor-
nic.

5. Scoate]i becul direct din soclu. Apqsa]i
becul nou direct \n prizq p`nq la capqt

6. Introduce]i soclu la loc \n instala]ia de
iluminat [i roti]i-l \n sensul acelor de cea-
sornic pentru a o bloca.

7. Aprinde]i luminile pentru a testa becul
nou

8. Reinstala]i capacul instala]iei de ilumi-
nat.

|nlocuirea becurilor de mers \napoi / de la
stopul de cea]q 

1. Verifica]i care dintre becuri s-a ars: cel
de mers \napoi sau stopul de cea]q (de pe
partea [oferului), apoi deschide]i portba-
gajul. 
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2. Desprinde]i capqtul fiecqrui dispozitiv de
prindere cu o [urubelni]q cu cap plat [i
scoate]i dispozitivul de prindere. 

3. Trage]i col]ul corespunzqtor al cqptu[elii
de pe capacul portbagajului

4. Scoate]i soclul becului respectiv rotind-o
un sfert \n sens invers acelor de ceasor-
nic.

5. Scoate]i becul direct din soclu. Apqsa]i
becul nou direct \n prizq p`nq la capqt

6. Introduce]i soclul la loc \n instala]ia de
iluminat [i roti]i-l \n sensul acelor de cea-
sornic pentru a-l bloca.

7. Aprinde]i luminile pentru a testa becul
nou

8. Pune]i la loc cqptu[eala. Asigura]i-vq cq
este instalatq sub marginea \nchiderii
portbagajului.

9. Reinstala]i dispozitivele de prindere.  
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|nlocuirea becului pentru lampa de fr`nq
superioarq

1. Deschide]i portbagajul [i scoate]i soclul
din instala]ia de iluminat rotindu-l un sfert
\n sens invers acelor de ceasornic.

2. Scoate]i becul direct din soclu. Apqsa]i
becul nou direct \n soclu p`nq la capqt

3. Introduce]i soclul la loc [i roti]i-l \n sen-
sul acelor de ceasornic pentru a-l bloca.

4. Aprinde]i luminile pentru a testa becul
nou
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|nlocuirea becului plqcu]ei 
de \nmatriculare spate

1. \ndepqrta]i cu grijq cqptu[eala portbaga-
jului, urm`nd pa[ii de la pagina 531. 

2. Scoate]i sclul becului apqs`nd plqcu]ele
de pe ambele pqr]i ale acestuia. 

3. Scoate]i becul direct din soclu. Apqsa]i
becul nou direct \n soclu p`nq la capqt

4. Aprinde]i luminile de pozi]ie [i verifica]i
dacq becul nou func]ioneazq. 

5. Reinstala]i soclul becului [i apqsa]i-l
p`nq se prinde. 

6. Pune]i la loc cqptu[eala. Asigura]i-vq cq
este instalatq sub marginea \nchiderii
portbagajului.

7. Reinstala]i dispozitivele de prindere.  
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|nlocuirea becurilor 
de la proiectoarele de cea]q
(Pentru unele tipuri)

Autovehiculul dumneavoastrq este dotat cu
becuri cu halogen. C`nd schimba]i un bec,
]ine]i becul nou de carcasa din plastic,
ferindu-l de contactul cu pielea sau cu
obiecte dure. Dacq a]i atins partea de sticlq,
curq]a]i-o cu alcool tehnic [i o c`rpq curatq.   

OBSERVA}IE:

Becurile cu halogen se \ncqlzesc foarte tare
c`nd sunt aprinse. Prezen]a urmelor de ulei
sau transpira]ie sau a unei zg`rieturi pe
partea de sticlq poate cauza supra\ncqlzirea
[i spargerea becului. 

C`nd autovehiculul este nou, pozi]ia proiec-
toarelor de cea]q din fa]q este corect
reglatq. Dacq transporta]i frecvent bagaje
grele \n portbagaj sau dacq tracta]i o remor-
cq, pozi]ia proiectoarelor de cea]q trebuie
ajustatq. Aceastq opera]iune se va efectua
la reprezentan]q sau de cqtre un tehnician
calificat. 1. Scoate]i cele trei cleme de prindere cu o

[urubelni]q cu cap plat. 

2. Trage]i \n jos capacul inferior de pe bara
de protec]ie, cu grijq. 
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3. Scoate]i conctorul electric al becului,
apqs`nd clema de deblocare, extrqge]i-l
din soclul becului. 

4. Scoate]i becul rotindu-l aproximativ un
sfert \n sens invers acelor de ceasornic. 

5. Introduce]i becul nou \n suport [i roti]i-l
un sfert \n sensul acelor de ceasornic
pentru a-l bloca. 

6. \mpinge]i la loc conectorul electric pe
bec. Asigura]i-vq cq l-a]i \mpins p`nq la
capqt. 

7. Aprinde]i proiectoarele de cea]q pentru a
verifica dacq becul nou func]ioneazq. 

8. Reinstala]i clemele de prindere [i
apqsa]i capqtul fiecqrei cleme. 
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|nlocuirea becurilor sistemului de iluminat
interior
Becurile de la plafonierq, spoturi, lqmpile
portierelor [i lqmpile oglinzilor se demon-
teazq la fel, dar nu sunt de acela[i tip. 

1. Demonta]i lentila introduc`nd cu grijq pe
margine o pilq de unghii sau o [urubelni]q
micq cu cap plat. Nu introduce]i pila sau
[urubelni]a \n marginea carcasei din jurul
lentilei.

Plafoniera:
Ridica]i marginea din fa]q a lentilei \n
apropierea ambelor pqr]i laterale

Spoturile:
Ridica]i marginea interioarq a ambelor spo-
turi. 
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Becurile de la oglindq:
Ridica]i marginea de jos a lentilei

Lqmpile portierelor:
Ridica]i marginea de de jos a lentilei

2. Scoate]i becul trqg`ndu-l direct din
suport. 

3. Apqsa]i becul nou \n suport. Prinde]i la
loc lentila. 
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|nlocuirea becului de la portbagaj

1. Scoate]i lentila ridic`nd cu grijq marginea
acesteia \n partea din mijloc cu ajutorul
unei pile de unghii sau al unei [urubelni]e
cu cap plat. Nu ridica]i marginea carcasei
din jurul lentilei. 

2. Scoate]i conectorul electric

3. Scoate]i becul trqg`ndu-l direct din
lamelele de metal. 

4. Apqsa]i noul bec \n lamelele de metal.
Reinstala]i conectorul electric [i prinde]i
cu grijq lentila la loc. 
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Instala]ia de aer condi]ionat a autovehiculu-
lui este un sistem etan[. Toate opera]iunile
de \ntre]inere majore, ca, de exemplu,
re\ncqrcarea, trebuie efectuate de cqtre un
tehnician calificat. Totu[i, sunt c`teva lucruri
pe care le pute]i face pentru a asigura
func]ionarea eficientq a instala]iei.

Verifica]i periodic radiatorul motorului [i con-
densatorul instala]iei de aer condi]ionat pen-
tru ca suprafa]a frontalq a acestora sq nu fie
acoperitq de frunze, insecte [i murdqrie.
Acestea blocheazq fluxul de aer, reduc`nd
eficien]a rqcirii. Curq]a]i-le cu un jet de apq
dintr-un furtun sau cu o perie moale. 

OBSERVA}IE:

Aripioarele radiatorului [i condensatorului se
\ndoaie cu u[urin]q. Curq]a]i-le numai cu un
jet de apq cu presiune moderatq sau cu o
perie moale. 

Porni]i aerul condi]ionat cel pu]in o datq pe
sqptqm`nq \n sezonul rece. ]ine]i-l pornit cel
pu]in 10 minute, rul`nd cu vitezq constantq
[i cu motorul la temperatura normalq de
lucru. Acest lucru ajutq la circularea lubrifi-
antului din agentul frigorific. 

Dacq instala]ia de aer condi]ionat nu mai
rqce[te ca \nainte, merge]i la service pentru
efectuarea unei verificqri. Efectua]i re\ncqr-
carea sistemului cu agent frigorific HFC-
134a (R-134a). 

OBSERVA}IE: 

Ori de c`te ori ave]i de efectuat lucrqri la
instala]ia de aer condi]ionat, asigura]i-vq cq
unitatea service dispune de sistem de reci-
clare a agentului frigorific. Acesta capteazq
agentul frigorific \n vederea refolosirii.
Eliberarea agentului frigorific \n atmosferq
dquneazq mediului. 
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Acest filtru re]ine praful [i polenul din aerul
adus din exterior prin sistemul de \nc`lzire [i
ventila]ie sau prin sistemul de climatizare. 

Acest filtru trebuie \nlocuit conform indica]iile
sistemului de informa]ii pentru service (dacq
este disponibil). |n cazul autovehiculelor fqrq
sistem de informa]ii pentru service, respec-
ta]i planul de \ntre]inere din manualul de
service primit cu autovehiculul. 

Pentru autovehiculele fqrq manual de serv-
ice, respecta]i planurile de \ntre]inere din
aceastq carte tehnicq. 

Filtrul de praf [i polen trebuie schimbat mai
des dacq folosi]i autovehiculul preponderent
\n mediul urban, cu concentra]ii mari de
funingini \n aer, generate de activitq]ile
industriale [i motoarele pe motorinq.
Schimba]i-l mai des \n cazul \n care consta-
ta]i cq debitul de aer de la sistemul de con-
trol al climatizqrii este mai mic dec`t cel nor-
mal. 

|nlocuirea

Filtrul de praf [i polen se gqse[te \n spatele
torpedoului. Pentru a-l \nlocui, proceda]i ast-
fel: 

1. Pentru a avea acces la filtru, deschide]i
portiera pasagerului din fa]q.

2. Deschide]i torpedoul.

3. Scoate]i poli]a din torpedou dupq cum se
aratq \n imagine. 
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4. Desprinfe]i cele douq plqcu]e apqs`nd
pe ambele pqr]i ale capacului de pe
panoul torpedoului, apoi scoate]i capacul.

5. Scoate]i carcasa filtrului de praf [i polen
apqs`nd cleme de prindere, apoi trqg`nd
carcasa spre dumneavoastrq.

6. Scoate]i filtrul din carcasq. 

7. Pune]i filtrul nou \n carcasq. Ave]i grijq
ca sqge]ile de l`ngq inscrip]ia „AIR
FLOW” sq corespundq direc]iei fluxului de
aer (\n jos).

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

543

Filtrul de praf [i polen

CLEME

CAPAC

CLEME

FILTRUL DE PRAF {I POLEN

accord 2008 pag 411 - 562:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:23 Page 543



8. Instala]i carcasa. Ave]i grijq ca ambele
cleme sq se prindq cu un clic. 

9. Prinde]i bine la loc capacul de pe panoul
torpedoului.

10. Instala]i la loc poli]a

11. \nchide]i torpedoul.

Dacq nu sunte]i sigur cq [ti]i cum sq
\nlocui]i filtrul de praf [i polen, apela]i la
reprezentan]q. 

Lamele [tergqtoarelor 
Verifica]i starea lamelor [tergqtoarelor cel
pu]in o datq la [ase luni. |nlocui]i-le dacq a
\nceput sq se crape sau sq se \ntqreascq pe
alocuri cauciucul sau dacq lasq urme sau
zone necurq]ate pe parbriz atunci c`nd sunt
folosite. 

|nlocuirea lamelor [tergqtoarelor de parbriz:

1. Ridica]i bra]ele [tergqtoarelor de pe par-
briz, \ncep`nd din partea [oferului. 

OBSERVA}IE:

Nu deschide]i capota c`nd bra]ele [tergq-
toarelor sunt ridicate, \ntruc`t pute]i deterio-
ra at`t capota c`t [i [tergqtoarele. 
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2. Demonta]i ansamblul lamei de pe bra]:

• Pune]i o c`rpq pe marginea prinderii, apoi
\mpinge]i \n sus prinderea cu grijq,
folosind o [urubelni]q cu cap plat.

• Face]i ansamblul lamei sq gliseze p`nq
c`nd se deta[eazq de bra]. 

• Roti]i ansamblul lamei spre bra]ul [tergq-
torului p`nq c`nd se desprinde din bra].

La \nlocuirea lamei, ave]i grijq sq nu scqpa]i
lama sau bra]ul [tergqtorului peste parbriz. 

3. Scoate]i lama de pe suport trqg`nd-o de
capqtul cu prinderi. Trage]i cu putere
p`nq c`nd prinderile ies din suport. 

4. Verifica]i lamele noi. Dacq nu au \ntqri-
toare de plastic sau metal pe partea din
spate, scoate]i benzile metalice \ntqritoare
de la lamele vechi [i monta]i-le \n fantele
aflate de-a lungul marginilor celor noi. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Asigura]i-vq cq cele trei prinderi de cauciuc
din interiorul lamei intrq \n fiecare crestqturq
din \ntqritoare, dupq cum se aratq \n imag-
ine. 

5. Pune]i partea superioarq a lamei pe
capqtul ansamblului lamei [i glisa]i lama
pe ansamblu \n direc]ia indicatq de
sqgeatq. 

Asigura]i-vq cq prinderea de pe ansamblul
lamei sq intre \n crestqtura [tergqtorului [i
cq lama este instalatq complet. 

6. Monta]i ansamblul lamei pe bra]ul
[tergqtorului [i apqsa]i \n jos prinderea.
Asigura]i-vq cq ansamblul lamei se
blocheazq la loc. 

7. Cobor`]i bra]ele [tergqtoarelor pe par-
briz \ncep`nd cu cel de pe partea
pasagerului, apoi cobor`]i-l pe cel de pe
partea [oferului. 
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Pentru exploatarea autovehiculului \n
condi]ii de siguran]q, pneurile trebuie sq fie
de tipul [i dimensiunile corespunzqtoare, \n
bunq stare, cu profil adecvat [i corect
umflate. 

|n paginile care urmeazq sunt prezentate
informa]ii mai detaliate privind modul de
\ntre]inere a pneurilor [i opera]iunile care
trebuie efectuate c`nd trebuie schimbate. 

Instruc]iuni de umflare
Pneurile umflate \n permanen]q la nivelul
corespunzqtor asigurq combina]ia optimq de
manevrabilitate, rezisten]q a profilului [i con-
fort \n deplasare. 

• Pneurile umflate prea pu]in se uzeazq
neuniform, afecteazq manevrabilitatea [i
consumul de combustibil [i cedeazq mai
u[or \n caz de supra\ncqlzire. 

• Pneurile umflate excesiv amortizeazq mai
pu]in [ocurile, se deterioreazq mai u[or
din cauza denivelqrilor drumului [i se
uzeazq neuniform. 

Vq recomandqm sq verifica]i vizual pneurile
\n fiecare zi. Dacq vi se pare cq un pneu
este dezumflat, verifica]i imediat presiunea
cu manometrul. 

Mqsura]i presiunea fiecqrui pneu cu
manometrul cel pu]in o datq pe lunq. Chiar
[i pneurile \n stare bunq pot pierde 10 – 20
kPa (0,1 – 0,2 kgf/cm2, 1 – 2 psi) pe lunq.
Nu uita]i sq verifica]i \n acela[i timp [i roata
de rezervq (dacq este prevqzutq). 

Verifica]i presiunea c`nd pneurile sunt reci,
adicq dupq ce autovehiculul a sta]ionat mini-
mum trei ore sau dacq s-a mers mai pu]in
de 1,6 km (1 milq). Introduce]i sau scoate]i
aer, dupq caz, pentru a ajunge la presiunea
recomandatq a pneurilor reci \nscrisq pe
eticheta de pe montantul portierei [oferului. 

Dacq verifica]i presiunea c`nd pneurile sunt
calde sau dupq ce s-a mers c`]iva kilometri
(c`teva mile)], ve]i ob]ine valori cu 30 – 40
kPa (0,3 – 0,4 kgf/cm2, 4 – 6 psi) mai mari
dec`t cele mqsurate la rece. Acest lucru
este normal. Nu scoate]i aer pentru a
ajunge la presiunea recomandatq, \ntruc`t
ve]i dezumfla pneurile excesiv. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Folosirea de pneuri cu un grad excesiv
de uzurq sau umflate necorespunzqtor
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alul de utilizare privind umflarea [i
\ntre]inerea pneurilor.
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Procura]i-vq propriul manometru [i folosi]i-l
pentru a verifica presiunea pneurilor. Astfel,
vq va fi mai u[or sq vq da]i seama dacq o
anumitq pierdere de presiune se datoreazq
pneului sau diferen]elor dintre diversele
manometre folosite. 

De[i pneurile fqrq camerq au o anumitq
capacitate de a se autoetan[a \n caz de
perforare, cquta]i cu aten]ie eventualele
gquri dacq un pneu \ncepe sq piardq pre-
siune. 

Nivelurile de presiune la rece [i dimensiu-
nile pneurilor sunt \nscrise pe o etichetq
amplasatq pe interiorul montantului portierei
[oferului.

Verificarea pneurilor
De fiecare datq c`nd verifica]i presiunea,
examina]i pneurile pentru a detecta even-
tualele semne de deteriorare, uzurq [i
obiecte strqine. Verifica]i dacq existq:

• Deformqri sau umflqturi ale profilului sau
pe pqr]ile laterale. |nlocui]i pneul dacq
gqsi]i astfel de deformqri. 

• Tqieturi, desprinderi sau crqpqturi pe
fe]ele laterale ale pneului. Dacq sunt viz-
ibile p`nza sau s`rmele de armare,
\nlocui]i pneul. 

• Uzurq excesivq a pneului. Pneurile au indicatoare de uzurq \ncorporate
\n profil. |n momentul \n care profilul se
uzeazq, devine vizibilq o bandq de 12,7 cm
(1/2”) lq]ime de-a latul acestuia. Aceasta
indicq faptul cq grosimea rqmasq a profilului
este mai micq de 1,6 mm (1/16”). 

Pneurile uzate asigurq un grad foarte scqzut
de aderen]q pe drumuri ude. Dacq vede]i
trei indicatoare de uzurq sau mai multe, tre-
buie sq \nlocui]i pneurile. 
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|ntre]inerea pneurilor
Pe l`ngq umflarea corespunzqtoare,
reglarea corectq a geometriei ro]ilor ajutq la
reducerea uzqrii pneurilor. |n cazul \n care
constata]i cq un pneu este uzat \n mod neu-
niform, duce]i autovehiculul la reprezentan]q
pentru verificarea geometriei ro]ilor. 

Duce]i autovehiculul la reprezentan]q pentru
verificarea pneurilor [i \n cazul \n care sim]i]i
o vibra]ie constantq \n timp ce conduce]i.
Pneul trebuie echilibrat de fiecare datq c`nd
este scos de pe roatq. La instalarea de
pneuri noi, asigura]i-vq cq sunt echilibrate.
Acest lucru cre[te confortul \n timpul con-
dusului, precum [i durata de via]q a pneului.
Pentru a avea rezultate optime, cere]i-i
mecanicului care vq instaleazq pneurile sq
efectueze o echilibrare dinamicq. 

OBSERVA}IE

Pentru autovehiculele dotate cu ro]i 
din aluminiu
Greutq]ile neadecvate ale ro]ilor pot avaria
ro]ile din aluminiu ale autovehiculului.
Pentru echilibrare, folosi]i numai greutq]i
originale Honda pentru ro]i.

Rota]ia pneurilor

Pentru mqrirea duratei de via]q a pneurilor
[i pentru o uzurq egalq, roti]i pneurile la
fiecare 10.000 km (6.250 mile). Muta]i
pneurile \n pozi]iile indicate \n imagine, de
fiecare datq c`nd le roti]i. Imagina de mai
sus vq indicq direc]ia \n care pneurile tre-
buie mutate la autovehiculele dotate cu
pneu de rezervq compact. 

|n cazul \n care achizi]iona]i pneuri
direc]ionale, muta]i numai din fa]q \n spate. 

La rotirea pneurilor, verifica]i presiunea
acestora.
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direc]ionale)

(pentru pneuri [i ro]i
direc]ionale)
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|nlocuirea pneurilor [i a ro]ilor
|nlocui]i pneurile cu pneuri radiale de
aceea[i mqrime, indice de greutate, indice
de vitezq [i indice de presiune maximq la
rece a pneului (dupq cum se indicq pe bor-
dura lateralq protectoare a pneului). 

Folosirea simultanq la autovehicul a unor
pneuri radiale [i a altora cu structurq diago-
nalq poate reduce capacitatea de fr`nare,
trac]iunea [i precizia la virare. Folosirea de
pneuri de mqrimi sau construc]ie diferitq
poate duce la func]ionarea incorectq a ABS-
ului sau a sistemului de asisten]q la stabili-
tatea autovehiculului (VSA).

Sistemele ABS [i VSA func]ioneazq prin
compararea vitezei ro]ilor. La \nlocuirea
pneurilor, folosi]i pneuri de aceea[i mqrime
cu cele furnizate ini]ial odatq cu autovehicul-
ul. Mqrimea [i construc]ia pneurilor pot afec-
ta viteza ro]ii [i pot pune face ca sistemul sq
se activeze.

Se recomandq \nlocuirea simultanq a tuturor
celor patru pneuri. |n cazul \n care acest
lucru nu este posibil sau necesar, \nlocui]i,
\n pereche, pneurile din fa]q [i pneurile din
spate. |nlocuirea unui singur pneu poate
\ngreuna manevrarea autovehiculului.

Dacq trebuie sq \nlocui]i o roatq, asigura]i-
vq cq specifica]iile ro]ii se potrivesc cu cele
ale ro]ii originale. |nainte de a \nlocui
pneurile, consulta]i reprezentan]a. 

Ro]ile de \nlocuire sunt disponibile la
reprezentan]q. 
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Instalarea de pneuri necorespunzqtoare
poate afecta manevrabilitatea [i stabili-
tatea autovehiculului. Acest fapt poate
provoca accidente, \n urma cqrora se pot
produce rqniri grave sau decese. 

Folosi]i \ntotdeauna pneuri de acelea[i
mqrimi [i tipuri cu cele recomandate pe
eticheta cu informa]ii referitoare la pneuri,
de pe autovehiculul dumneavoastrq. 

AVERTIZARE
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Specifica]ii pentru ro]i [i pneuri
Modelele pe motorinq
Ro]ile:
Cu excep]ia modelelor S [i Light
16 x 6,5 J
17 x 7,5 J*
*: Op]ional la unele tipuri

Modelele S [i Light
16 x 6,5 JJ
16 x 6,5 J (Op]ional)

Pneurile:
215/60R16 95V
225/50R17 98V

Dacq alege]i pneurile op]ionale 225/50R17
98V pentru a fi instalate ini]ial la autovehicu-
lul dumneavoastrq, nu pute]i trece de la cele
ini]iale la pneurile 215/60R16 95V, datoritq
diferen]elor de setqri ale diametrului exteri-
or. 

Modelele pe benzinq cu motor de 2,0 l
Ro]ile: 
Cu excep]ia modelelor S [i Light
16 x 6,5 J
17 x 7,5 J*
*: Op]ional la unele tipuri

Modelele S [i Light
16 x 6,5 JJ
16 x 6,5 J (Op]ional)

Pneurile:
205/60R16 92V
225/50R17 98V

Dacq alege]i pneurile op]ionale 225/50R17
98V pentru a fi instalate ini]ial la autovehicu-
lul dumneavoastrq, nu pute]i trece de la cele
ini]iale la pneurile 215/60R16 95V, datoritq
diferen]elor de setqri ale diametrului exteri-
or. 

Modelele pe benzinq cu motor de 2,4 l
Ro]ile:
17 x 7,5J
18 x 8J*
*: Op]ional la unele tipuri

Pneurile:
225/50R17 98V
235/45R18 98W*

*: Op]ional la unele tipuri

Dacq alege]i pneurile op]ionale 235/45R18
98W pentru a fi instalate ini]ial la autove-
hiculul dumneavoastrq, nu pute]i trece de la
cele ini]iale la pneurile 225/50R17 98,
datoritq diferen]elor de setqri ale diametrului
exterior. 

Dimensiunile ro]ilor [i pneurilor instalate la
autovehiculul dumneavoastrq variazq \n
func]ie de modele. 

Vezi eticheta cu informa]ii referitoare la
pneuri de pe montantul [oferului, sau
adresa]i-vq reprezentan]ei pentru informa]ii
referitoare la mqrimea corespunzqtoare a
pneurilor pentru autovehiculul dumneavoas-
trq. 
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Pneurile de iarnq
Datoritq adecvqrii reduse a pneurilor de
varq pentru folosirea pe timp de iarnq, reco-
mandqm folosirea de pneuri de iarnq (pneuri
M + S) pentru drumurile \nzqpezite [i cu
ghea]q. |n cazul \n care sunt instalate pneuri
M + S, toate cele patru ro]i trebuie echipate
cu astfel de pneuri, pentru conducerea \n
condi]ii de siguran]q. Folosi]i numai pneuri
de aceea[i marcq cu  acela[i profil. Fi]i
atent la dimensiunea pneului, capacitatea
de sarcinq [i clasa de vitezq, atunci c`nd
cumpqra]i pneuri. 

Instala]i pneurile de iarnq \n conformitate cu
observa]iile din actul de \nregistrare.
Conform Directivei CEE privind pneurile, la
folosirea pneurilor de iarnq, este necesarq
lipirea unui autocolant cu viteza maximq
permisq pentru pneurile de iarnq, care sq fie
afi[atq clar, \n c`mpul vizual al [oferului, \n
cazul \n care viteza maximq proiectatq a
autovehiculului este mai mare dec`t viteza
maximq permisq a pneului. Autocolantul se
poate ob]ine de la magazinul de la care
cumpqra]i pneurile. Dacq ave]i nelqmuriri,
adresa]i-vq uneia dintre reprezentan]ele
noastre. 

Lan]urile
Folosi]i lan]uri de zqpadq numai \n caz de
urgen]q sau dacq sunt cerute de lege pentru
condusul \ntr-o anumitq zonq. Instala]i
lan]urile de zqpadq pe ro]ile din fa]q. Ave]i
mare grijq atunci c`nd conduce]i cu lan]urile
de zqpadq pe ghea]q sau zqpadq. Acestea
pot fi mai greu de manipulat dec`t pneurile
de iarnq de bunq calitate, fqrq lan]uri. Unele
lan]uri pot avaria pneurile, ro]ile, suspensiile
[i caroseria. Alege]i numai lan]uri cu zale
mqrunte, care garanteazq un spa]iu liber,
suficient de mare, \ntre pneu [i celelalte
pqr]i ale autovehiculului. Fi]i atent la
sec]iunea de asamblare [i la celelalte indi-
ca]ii furnizate de producqtorul lan]ului.
Adresa]i-vq reprezentan]ei \nainte de a
cumpqra un anumit tip de lan]uri pentru
autovehicul. 
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Dupq ce a]i instalat lan]urile de iarnq, con-
duce]i autovehiculul cu viteze mai mici de
30 km/h (19 mph) pe drumurile acoperite cu
zqpadq sau ghea]q. Pentru a reduce uzura
pneurilor [i a lan]ului,  evita]i sq conduce]i
cu lan]urile de zqpadq pe drumurile
curq]ate. 
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Folosi]i numai lan]urile specificate sau echivalentele acestora pentru pneurile dumneavoas-
trq, dupq cum se prevede mai jos

*: Pneul original este men]ionat pe eticheta cu informa]ii referitoare la pneuri de pe montan-
tul [oferului.

Dimensiunea pneurilor originale * Tipul de lan]

215/60R16 95V 48493 RUD-MATIC CLASSIC  
sau echivalente

205/60R16 92V 48489 RUD-MATIC CLASSIC  
sau echivalente

225/50R17 98V 48493 RUD-MATIC CLASSIC  
sau echivalente

235/45R18 98W 48494 RUD-MATIC CLASSIC  
sau echivalente
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Verifica]i starea bateriei lunar, prin indica-
torul de verificare. Eticheta bateriei explicq
semnifica]ia culorilor indicatorului de verifi-
care.

Locul indicatorului de verificare a bateriei
variazq \n func]ie de fabricant.

Verifica]i bornele pentru a vedea dacq nu
existq coroziune (un praf alb sau gqlbui).
Pentru a \ndepqrta coroziunea, pune]i pe
borne o solu]ie de bicarbonat de sodiu [i
apq. Aceasta va face bulbuci [i se va colora
\n maro. C`nd reac]ia se opre[te, spqla]i
bornele cu apq simplq. [terge]i bateria cu o
c`rpq sau cu un prosop de h`rtie. Gresa]i
bornele cu vaselinq pentru a preveni coro-
darea pe viitor. 

Dacq este necesarq o \ntre]inere suplimen-
tarq a bateriei, adresa]i-vq unei reprezen-
tan]e sau unui mecanic calificat.

|n cazul \n care trebuie sq conecta]i bateria
la un \ncqrcqtor, deconecta]i ambele cabluri
pentru a preveni avarierea sistemului elec-
tric al autovehiculului. Deconecta]i \ntot-
deauna cablul negativ (-) primul [i conecta]i-
l ultimul.
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Verificarea bateriei

INDICATORUL DE VERIFICARE

Modelul de motor de 2,0 l

INDICATORUL DE VERIFICARE INDICATORUL DE VERIFICARE

Modelul de motor de 2,4 l Modelul de motor de 2,2 l (diesel)
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Proceduri de urgen]q

Ochii – clqti]i cu apq fqrq presiune timp de
cel pu]in 15 minute. (Jetul de apq cu pre-
siune poate rqni ochiul). Chema]i imediat un
medic.

Pielea – scoate]i hainele contaminate. Clqti]i
pielea cu multq apq. Chema]i imediat un
medic.

|nghi]irea – be]i apq sau lapte. Chema]i ime-
diat un medic. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Verificarea bateriei

Bateria emanq hidrogen exploziv \n tim-
pul func]ionqrii normale. O sc`nteie sau o
flacqrq deschisq poate provoca explozia
bateriei cu o for]q \ndeajuns de mare
pentru a vq rqni grav sau provoca dece-
sul. 

Ave]i grijq sq nu ajungq sc`ntei, flqcqri
deschise [i materiale care emanq fum \n
preajma bateriei. 

Purta]i echipament de protec]ie [i o
mascq de protec]ie a fe]ei atunci c`nd
lucra]i la baterie, sau adresa]i-vq unui
mecanic specializat.

AVERTIZARE

Bateria con]ine acid sulfuric (electrolit)
care este extrem de corosiv [i otrqvitor. 

|n cazul \n care electrolitul ajunge \n con-
tact cu ochii sau pielea dumneavoastrq,
acesta vq poate provoca arsuri severe.
Purta]i echipament de protec]ie pentru
corp [i ochi atunci c`nd lucra]i la baterie
sau l`ngq aceasta. 

|nghi]irea de electrolit poate cauza
otrqvirea mortalq, dacq nu se ac]ioneazq
imediat.

A NU SE }INE LA |NDEMQNA 
COPIILOR

AVERTIZARE
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|n cazul \n care bateria autovehiculului este
deconectatq sau descqrcatq, setarea orei se
va pierde. Pentru a fixa din nou ora, consul-
ta]i pagina 326

La autovehiculele cu sistem audio standard 
|n cazul \n care bateria autovehiculului este
deconectatq sau descqrcatq, sistemul audio
se dezactiveazq singur. Urmqtoarea datq
c`nd porni]i radioul, ve]i vedea mesajul
„ENTER CODE” (introdu codul) pe afi[ajul
frecven]ei. Folosi]i butoanele de pre-setare
pentru a introduce codul (vezi pagina 325). 

|nlocuirea bateriei
C`nd scoate]i [i \nlocui]i bateria, urma]i
\ntotdeauna instruc]iunile de la pagina 480
[i respecta]i avertizqrile din sec]iunea
Verificarea bateriei, pentru a preveni posi-
bilele pericole. 

1. Verifica]i ca contactul de pornire sq fie \n
pozi]ia LOCK (0). 

2. Deschide]i capota

3. Desface]i [urubul de la cablul negativ al
bateriei [i deconecta]i cablul de la borna
negativq (-). 
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{URUB

Modelele pe benzinq

SUPORT
PIULI}E

{URUB
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Deconecta]i \ntotdeauna mai \nt`i cablul
negativ (-) [i reconecta]i-l ultimul. 

4. Deschide]i capacul bornei pozitive.
Desfac]ei [urubulul de la cablul pozitiv al
bateriei [i deconecta]i cablul din borna
pozitivq (+). 

5. Desface]i piuli]a de pe fiecare parte a
inelului bateriei cu o cheie. 

6. Trage]i \n afarq din gaurq capqtul de jos
al fiecqrui suport al bateriei [i scoate]i
ansamblul inelului de baterie [i supor-
turilor. 

7. La modelele pe benzinq
Scoate]i capacul bateriei

8. Scoate]i cu aten]ie bateria. 

Pentru a instala o baterie nouq, urma]i
ace[ti pa[i \n ordine inversq.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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|nlocuirea bateriei

{URUB

INEL AL BATERIEI

{URUB

Modelele pe motorinq

CAPACUL BATERIEI

Modelele pe benzinq

SUPORT
PIULI}E

Modelele pe motorinq
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acest simbol pe baterie \nseamnq
cq produsul nu trebuie tratat ca
de[eu menajer. 

OBSERVA}IE

Bateriile aruncate \ntr-un mod necorespun-
zqtor pot afecta mediul \nconjurqtor [i sqnq-
tatea oamenilor. 
Verifica]i \ntotdeauna reglementqrile locale
pentru bateriile uzate. 

La autovehiculele cu sistem de informa]ii
pentru service
Dacq pqstra]i autovehiculul cu bateria
deconectatq, calcularea timpului [i distan]ei
de cqtre sistemul de informa]ii pentru serv-
ice trebuie actualizatq la reprezentan]q (vezi
pagina 491). 

Pqstrarea autovehiculului
|n cazul \n care trebuie sq ]ine]i autovehicul-
ul parcat pentru o perioadq mai lungq (de
peste 1 lunq), existq c`teva lucruri care tre-
buie efectuate pentru a pregqti autovehicul-
ul. O pregqtire adecvatq a autovehiculului
previne deteriorarea acestuia [i u[ureazq
pornirea atunci c`nd \ncepe]i sq \l folosi]i din
nou.  Dacq este posibil, pqstra]i autovehicul-
ul \ntr-un spa]iu \nchis. 

• Umple]i rezervorul de combustibil

• Spqla]i [i usca]i complet exteriorul

• Curq]a]i interiorul. Asigura]i-vq cq
tapi]eria, pre[urile etc sunt complet
uscate. 

• Lqsa]i fr`na de parcare netrasq. Cupla]i
transmisia \n mers \napoi (manualq) sau
\n Parcare (automatq).

• Bloca]i ro]ile din spate .

• \n cazul \n care autovehiculul nu va mai fi
folosit o perioadq lungq de timp, acesta
trebuie suspendat pe supor]i, astfel \nc`t
pneurile sq nu stea pe pqm`nt.

• Lqsa]i un geam u[or deschis (dacq
autovehiculul este \n spa]iu \nchis).

• Deconecta]i bateria

• Pune]i sub lamele [tergqtoarelor din fa]q
[i din spate un prosop sau o c`rpq \mpq-
turitq, astfel \nc`t acestea sq nu atingq
parbrizul sau luneta.

• Pentru a reduce lipirea, aplica]i un lubrifi-
ant spray cu silicon pe toate \ncuietorile
portierelor [i portbagajului. De asemenea,
aplica]i cearq pentru caroserie pe
suprafe]ele vopsite din jurul \ncuietorilor
portierelor [i portbagajului.
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• Acoperi]i autovehiculul cu o \nvelitoare
prin care trece aerul, dintr-un material
poros, precum bumbacul. Materialele ne-
poroase precum foliile de plastic
pqstreazq umezeala, care ar putea dis-
truge vopseaua. 

• Dacq este posibil, porni]i motorul regulat,
p`nq c`nd atinge temperatura de
func]ionare (ventilatoarele efectueazq
douq cicluri de pornire [i oprire). Dacq se
poate, efectua]i aceastq opera]iune o datq
pe lunq. 

Numai la modelele pe motorinq
• Dupq ce ]ine]i autovehiculul parcat o

perioadq mai lungq, \n sistemul de com-
bustibil va rqm`ne apq iar motorul nu va
porni. |n acest caz, filtrul de combustibil
trebuie scurs de apq (vezi Eliminarea apei
de la pagina 521).

La autovehiculele cu sistem de informa]ii
pentru service
• Dupq ce ]ine]i autovehiculul parcat o

perioadq mai lungq cu bateria deconec-
tatq, calcularea timpului [i distan]ei de
cqtre sistemul de informa]ii pentru service
trebuie actualizatq. Duce]i autovehiculul la
reprezentan]q pentru verificare. Dacq nu,
sistemul de informa]ii pentru service nu va
indica intervalele corecte. 

La autovehiculele fqrq sistem de informa]ii
pentru service
|n cazul \n care ]ine]i autovehiculul nefolosit
pe perioade de un an sau mai mari, merge]i
la reprezentan]q pentru efectuarea verific-
qrilor de \ntre]inere prevqzute la 2 ani/
40.000 km (25.000 mile) \n planul de
\ntre]inere de \ndatq ce \ncepe]i din nou sq
\l folosi]i (vezi manualul de service primit cu
autovehiculul, sau, la autovehiculele fqrq
manual de service, vezi planul de \ntre]inere
din aceastq carte tehnicq). |nlocuirile pre-
vqzute \n planul de \ntre]inere nu sunt nece-
sare dec`t dacq autovehiculul a ajuns la
limita respectivq de timp sau distan]q. 
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Amorsarea sistemului de combustibil
(numai la modelele pe motorinq)
|n cazul \n care autovehiculul rqm`ne fqrq
combustibil, lampa indicatorului de
defec]iune se aprinde sau simbolul “ ” va
apqrea pe afi[ajul multiplu iar motorul nu va
porni dupq alimentarea rezervorului cu com-
bustibilul corespunzqtor (vezi paginile 412 [i
413). 

|n aceastq situa]ie, este posibil sq fi intrat
aer \n sistemul de combustibil. Este nevoie
de amorsarea sistemului pentru a porni
motorul. Amorsa]i sistemul de combustibil
dupq cum urmeazq:

1. Umple]i rezervorul de combustibil (minim
5 litri).

2. Roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON
(II) [i ]ine]i cheia \n contact \n pozi]ia ON
(II) timp de aproximativ 30 de secunde.

Este posibil sq auzi]i un zgomot l`ngq rez-
ervorul de combustibil (de sub bancheta
din spate) un timp. Acest lucru este nor-
mal: sistemul de combustibil se
amorseazq automat. 

3. Asigura]i-vq cq indicatorul lqmpii se
stinge, apoi porni]i motorul (vezi pagina
433). |n cazul \n care motorul nu porne[te
imediat, nu ]ine]i contactul de pornire mai
multe de 10 secunde odatq. |n caz con-
trar, acest lucru avariazq pompa de com-
bustibil [i demarorul. 

4. |n cazul \n care motorul nu porne[te,
reveni]i la pasul 2. 

5. Motorul func]ioneazq normal, \nsq lampa
indicatorului de defec]iune sau avertizarea
PGM-FI rqm`ne aprinsq. 

6. Pentru a opri indicatorul, porni]i [i opri]i
motorul de cel pu]in trei ori la intervale de
aproximativ 30 de secunde.
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|n cazul \n care aceastq procedurq este
efectuatq \n condi]ii normale de mers, lampa
indicatorului de defec]iune se stinge, iar
avertizarea PGM-FI se stinge, de aseme-
nea. 

Dacq nu [ti]i sigur ce trebuie sq face]i pen-
tru a scoate aerul, contacta]i reprezentan]a. 

|n cazul \n care motorul nu porne[te dupq
amorsarea sistemului de combustibil, aceas-
ta \nseamnq cq existq o defec]iune la sis-
temul de combustibil. Trebuie sq duce]i
autovehiculul la o reprezentan]q pentru veri-
ficare. 
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Curq]area [i lustruirea regulatq a autove-
hiculului ajutq la pqstrarea aspectului „de
nou” al acestuia. Aceastq sec]iune vq oferq
informa]ii despre cum trebuie sq curq]a]i
autovehiculul [i sq \i pqstra]i aspectul:
vopseaua, piesele lustruite, ro]ile [i interi-
orul. De asemenea, sunt incluse c`teva
lucruri pe care le pute]i face pentru pre-
venirea coroziunii. 

|ntre]inerea exteriorului . . . . . . . . . . . . . 564
Spqlarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
Ceruirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Ro]ile din aluminiu . . . . . . . . . . . . . . . 565
Retu[area cu vopsea . . . . . . . . . . . . . 566

|ntre]inerea interiorului . . . . . . . . . . . . . . 567
Mocheta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Pre[urile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Materialul textil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Vinilul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Pielea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 
Geamurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Centurile de siguran]q . . . . . . . . . . . . 569
Odorizantele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

Protec]ia \mpotriva coroziunii. . . . . . . . . 570 

|ntre]inerea aspectului
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Spqlarea
Spqlarea frecventq ajutq la pqstrarea fru-
muse]ii autovehiculului. Mizeria [i pietri[ul
pot zg`ria vopseaua, \n timp ce seva arbo-
rilor [i gqina]ul pot avaria permanent fin-
isajul. 

Spqla]i autovehiculul \ntr-o zonq umbroasq,
nu expus direct la soare. Dacq autovehiculul
este parcat la soare, muta]i-l la umbrq [i
lqsa]i-l sq se rqceascq \n exterior \nainte de
a \ncepe sq \l spqla]i.

Folosi]i numai solven]i [i agen]i de curq]are
recomanda]i \n aceastq carte tehnicq.

OBSERVA}IE

Solven]ii chimicii [i agen]ii puternici de
curq]are pot distruge vopseaua, metalul [i
plasticul de pe autovehicul. 

• Clqti]i cu grijq autovehiculul cu apq rece,
pentru a \ndepqrta mizeria desprinsq.

• Umple]i o gqleatq cu apq rece.
Amesteca]i \n aceasta un produs special
pentru spqlatul autovehiculelor.

• Spqla]i autovehiculul cu solu]ie de apq [i
detergent, cu ajutorul unei perii moi, al
unui burete sau c`rpe. |ncepe]i de sus [i
spqla]i spre partea de jos. Clqti]i frecvent. 

• Verifica]i caroseria pentru a vedea dacq
existq gudron de pe drum, sevq de copac
etc. [i \ndepqrta]i aceste pete cu solu]ie
pentru gudron sau terebentinq. Clqti]i
aceste solu]ii imediat, pentru a nu distruge
finisajul. Nu uita]i sq cerui]i aceste zone,
chiar dacq restul autovehiculului nu nece-
sitq ceruire. 

• Dupq spqlarea [i clqtirea exteriorului,
[terge]i-l cu o c`rpq sau un prosop moale.
Nu lqsa]i sq se usuce la aer, deoarece
acest lucru ar putea reduce strqlucirea [i
duce la formarea punctelor de apq. 

Pe mqsurq ce [terge]i autovehiculul, verifi-
ca]i sq nu existe scorojiri sau zg`rieturi de la
care ar putea \ncepe corodarea. Dacq
existq, repara]i-le cu vopsea de retu[are
(vezi pagina 566). 

|ntre]inerea exteriorului
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Ceruirea
Spqla]i [i [terge]i autovehiculul \ntotdeauna,
\nainte de ceruire. Autovehiculul trebuie
ceruit, inclusiv la pqr]ile de metal, atunci
c`nd apa rqm`ne pe suprafa]a acestuia pe
por]iuni mari. |n mod normal, dupq ceruire,
apa trebuie sq se separe \n mqrgele sau
picqturi. 

Folosi]i un lichid de calitate sau pastq de
cearq. Aplica]i-o \n conformitate cu
instruc]iunile de pe recipient. |n general,
existq douq tipuri de produse:

Ceara: ceara \nvele[te finisajul [i \l prote-
jeazq de distrugere \n urma expunerii la
soare, la poluarea aerului etc. Folosi]i ceara
pe autovehiculul dumneavoastrq atunci
c`nd acesta este nou. 

Solu]ii de lustruit – Solu]iile de lustruit [i de
curq]at / ceara pot readuce strqlucirea
vopselei care s-a oxidat [i a devenit matq.
|n mod normal, acestea con]in substan]e
abrazive mai pu]in agresive [i solven]i care
\ndepqrteazq stratul superior al finisajului.
Folosi]i o substan]q de lustruit \n cazul \n
care finisajul nu are strqlucirea originalq
dupq ce a]i folosit ceara. 

Prin curq]area gudronului, insectelor etc, cu
solu]iile de curq]at, se \ndepqrteazq [i
ceara. Nu uita]i sq da]i din nou cu cearq
peste acele zone, chiar dacq restul autove-
hiculului nu necesitq ceruire. 

Ro]ile din aluminiu
(La unele tipuri)
Curq]a]i ro]ile din aliaj de aluminiu ale
autovehiculului dumneavoastrq la fel ca
restul exteriorului. Spqla]i-le cu aceea[i
solu]ie [i clqti]i-le bine.

Ro]ile au un strat protector care previne
coroziunea [i decolorarea sau pqtarea alu-
miniului. Utilizarea de substan]e chimice
agresive, inclusiv unele solu]ii de curq]are a
ro]ilor din comer] sau a periilor rigide, poate
avaria acest strat. Folosi]i numai detergen]i
pu]in agresivi [i o perie moale sau un burete
pentru a curq]a ro]ile. 
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Retu[area cu vopsea
Reprezentan]a localq are vopsea de retu[
care se potrive[te cu culoarea autovehiculu-
lui dumneavoastrq. Codul de culoare este
imprimat pe o placq dispusq pe montantul
din fa]q de pe partea st`ngq. Duce]i acest
cod la reprezentan]q pentru a fi sigur cq
ob]ine]i culoarea corectq.

Verifica]i frecvent autovehiculul pentru a
vedea dacq nu existq scorojeli sau zg`rieturi
\n vopsea. Dacq existq, repara]i-le imediat,
pentru a \mpiedica coroziunea metalului de
dedesubt. Folosi]i vopsea de retu[are numai
pentru scorojelile [i zg`rieturile de dimensiu-
ni mici. Cele mai mari trebuie reparate de
un profesionist. 
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Mochetele
Da]i cu aspiratorul pe mochetq \n mod
frecvent, pentru a \ndepqrta mizeria. Mizeria
intratq de pe drum va duce la uzarea mai
rapidq a mochetelor. Periodic, curq]a]i
mocheta cu spumq pentru mochetq pentru
a-i pqstra aspectul de nou. Folosi]i una din
solu]iile pentru mochetq de tipul celor cu
spumq, disponibile pe pia]q. Urma]i
instruc]iunile primite cu solu]ia, aplica]i
solu]ia cu un burete sau o perie moale.
|ncerca]i sq men]ine]i mocheta c`t mai
uscatq [i nu adquga]i apq \n spumq. 

Pre[urile
(Op]ional)

Covorul de pe partea [oferului primit cu
autovehiculul se prinde de podea cu
agq]qtoarele pentru covor. Pentru a prinde
fiecare agq]qtoare, roti]i butonul \n sensul
acelor de ceasornic. Acestea \mpiedicq
alunecarea \n fa]q a covoarelor care ar
putea \mpiedica accesul la pedale.

Pentru curq]are sau \nlocuire, roti]i butonul
\n sens invers acelor de ceasornic, pentru a
desprinde covorul.

|n cazul \n care scoate]i covorul de pe
partea [oferului, nu uita]i sq \l prinde]i la loc
atunci c`nd \l introduce]i \n autovehicul. 

|n cazul \n care folosi]i covorul de alt tip
dec`t cele Honda, asigura]i-vq cq aceste se
potrivesc [i cq pot fi prinse bine. Nu pune]i
covoare suplimentare pe covorul prins.

567

|ntre]inerea interiorului

Pentru deblocare

BUTON

accord 2008 pag 563 - 696:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:28 Page 567



Materialul textil
|ndepqrta]i cu aspiratorul mizeria [i praful de
pe materialul textil, \n mod frecvent. Pentru
curq]area generalq, folosi]i o solu]ie de
sqpun moale cu apq cqldu]q, [i lqsa]i sq se
usuce la aer. Pentru a \ndepqrta petele difi-
cile, folosi]i o solu]ie de curq]are a materi-
alului textil disponibilq pe pia]q. Testa]i
aceastq solu]ie pe o zonq ascunsq a materi-
alului, pentru a vq asigura cq nu albe[te [i
nu pqteazq. Urma]i instruc]iunile primite cu
solu]ia. 

Vinilul
|ndepqrta]i mizeria [i praful cu aspiratorul.
[terge]i vinilul cu o c`rpq moale \nmuiatq
\ntr-o solu]ie de sqpun moale [i apq. Folosi]i
aceea[i solu]ie cu o perie moale pentru
petele mai dificile. De asemenea, pute]i
folosi sprayuri disponibile pe pia]q sau
solu]ii de curq]are tip spumq pentru vinil. 

Pielea
(Pentru unele tipuri)
|ndepqrta]i cu aspiratorul mizeria [i praful de
pe piele, \n mod frecvent. Fi]i foarte atent la
pliuri [i tivuri. Curq]a]i pielea cu o c`rpq
umedq \nmuiatq \n apq curatq, apoi tam-
pona]i-o cu o c`rpq curatq [i uscatq. Dacq
este nevoie de o curq]are mai intensq,
folosi]i sqpun special pentru piele. Aplica]i
acest sqpun cu o c`rpq uscatq [i curatq.
[terge]i [i tampona]i dupq cum s-a descris
mai sus.

|n cazul \n care folosi]i o solu]ie de curq]at
pielea, [terge]i aceastq solu]ie rapid dupq
aplicare, cu ajutorul unei c`rpe moi [i
uscate. Nu lqsa]i niciodatq o c`rpq \nmuiatq
\n solu]ie de curq]are a pielii pe nici o piesq
din interior. Dacq este lqsatq o perioadq
lungq, aceasta poate cauza decolorarea sau
crqparea husei sau materialului textil. 

Geamurile
[terge]i geamurile \n interior [i \n exterior cu
ajutorul unei solu]ii de curq]at geamuri
disponibile pe pia]q. Pute]i, de asemenea,
folosi un amestec de o parte o]et alb la zece
pqr]i de apq. Aceasta va \ndepqrta mizeria
care se acumuleazq pe partea interioarq a
geamurilor. Folosi]i o c`rpq moale sau un
prosop de h`rtie pentru a curq]a toate
suprafe]ele de sticlq sau plastic. 

OBSERVA}IE

Firele dezaburitorului de lunetq cele ale
antenei sunt legate \n interiorul sticlei. |n
cazul \n care [terge]i luneta cu for]q de sus
\n jos, acestea se pot disloca [i rupe. La
curq]area lunetei [terge]i u[or [i cu mi[cqri
laterale.  
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Centurile de siguran]q

|n cazul \n care centurile de siguran]q sunt
murdare, curq]a]i-le cu o perie moale [i cu
solu]ie de sqpun moale [i apq caldq. Nu
folosi]i \nqlbitor, vopsea sau solven]i de
curq]are. Lqsa]i centurile sq se usuce
\nainte de a folosi autovehiculul. 

Mizeria acumulatq \n deschiderea inelelor
de prindere poate face ca centurile sq se
retracteze \ncet. [terge]i deschiderile cu o
c`rpq curatq \nmuiatq \n solu]ie de sqpun
moale cu apq caldq sau \n alcool izopropilic. 

Odorizantele
Dacq dori]i sq folosi]i un odorizant \n interi-
orul autovehiculului, este recomandat sq
folosi]i unul solid. Lichidele odorizante
con]ine substan]e chimice care pot produce
crqparea sau decolorarea unor pqr]i ale
husei sau ale materialului textil. 

|n cazul \n care folosi]i un odorizant lichid,
asigura]i-vq cq este bine prins, pentru a nu
se vqrsa \n timp ce conduce]i. 
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Existq doi factori care contribuie \n general
la coroziunea autovehiculului:

1. Umezeala rqmasq \n cavitq]ile caroseriei.
Mizeria [i sarea de pe drum care se acu-
muleazq dedesubtul ma[inii rqm`n
umede, ceea ce duce la corodarea zonei
respective.

2. [tergerea vopselei [i a straturilor protec-
toare de pe exteriorul [i de dedesubtul
autovehiculului. 

Multe dintre mqsurile de prevenire ale
coroziunii sunt prevqzute la autovehiculul
dumneavoastrq. Pute]i preveni coroziunea
autovehiculului dumneavoastrq efectu`nd
unele proceduri periodice simple de
\ntre]inere:

• Repara]i scorojelile [i zg`rieturile vopselei
imediat ce le descoperi]i.

• Verifica]i [i curq]a]i gqurile de scurgere de
la marginea de jos a portierelor [i
caroseriei.

• Verifica]i mocheta [i pre[urile pentru a
vedea dacq nu sunt umede. Ele pot
rqm`ne umede un timp \ndelungat, \n
special pe timp de iarnq. Aceastq
umezealq poate \n final sq ducq la coro-
darea podelei. 

• Folosi]i un spray de \naltq presiune pentru
a curq]a partea de dedesubt a autove-
hiculului. Acest lucru este deosebit de
important \n zonele \n care pe timp de
iarnq se utilizeazq sare pe drumuri. De
asemenea, se recomandq folosirea
sprayului [i \n climatele umede [i \n
zonele cu aer sqrat. Ave]i grijq la senzorii
ABS de pe roatq [i la cablurile fiecqrei
ro]i.

• Duce]i autovehiculul periodic la atelier
pentru verificarea straturilor de prevenire
a coroziunii de pe partea de jos a autove-
hiculului. 
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Aceastq sec]iune acoperq mai multe prob-
leme comune pe care le pot \nt`lni [oferii.
De asemenea, ea vq oferq informa]ii despre
cum trebuie sq evalua]i problema [i ce tre-
buie sq face]i pentru a o remedia. |n cazul
\n care, \n urma defec]iunii, sunte]i obligat
sq opri]i pe marginea drumului, este posibil
sq pute]i porni din nou. |n caz contrar, ve]i
gqsi, de asemenea, instruc]iuni referitoare la
remorcarea autovehiculului. 

Roata compacta de rezervq . . . . . . . . . 572
Schimbarea unui cauciuc dezumflat . . . 573
Honda TRK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Dacq motorul nu porne[te . . . . . . . . . . . 594
Pornirea cu ajutorul unei baterii auxiliare596
Supra-\ncqlzirea motorului 

(modelele pe benzinq) . . . . . . . . . . . . 600
Supra-\ncqlzirea motorului 

(modelele pe motorinq) . . . . . . . . . . . 602
Indicatorul de presiune scqzutq la ulei . 604
Indicatorul nivelului de ulei . . . . . . . . . . 605
Indicatorul sistemului de \ncqrcare . . . . 607
Lampa indicatorului de defec]iune 

(modelele pe benzinq) . . . . . . . . . . . . 608
Lampa indicatorului de defec]iune 

(modelele pe motorinq) . . . . . . . . . . . 609
Avertizarea PGM-FI . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Indicatorul sistemului de fr`nare . . . . . . 611
Deschiderea manualq a capacului rezer-

vorului de combustibil. . . . . . . . . . . . . 612 
Siguran]ele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
Locurile siguran]elor 

(modelele pe benzinq) . . . . . . . . . . . . 617
Locurile siguran]elor 

(modelele pe motorinq) . . . . . . . . . . . 620
Remorcarea de urgen]q. . . . . . . . . . . . . 623
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Folosi]i roata compactq de rezervq numai
pentru \nlocuirea temporarq. Repara]i cauci-
ucul dumneavoastrq normal, sau \nlocui]i-l [i
instala]i-l la autovehicul c`t mai repede posi-
bil. 

Verifica]i presiunea de umflare a ro]ii com-
pacte de rezervq de fiecare datq c`nd verifi-
ca]i celelalte cauciucuri. Acestea trebuie
umflate la 

420 kPa (4,2 kgf/cm², 60 psi).

Lua]i-vq urmqtoarele mqsuri de precau]ie:

• Nu depq[i]i niciodatq viteza de 80 km/h
(50 mph)

• Aceastq roatq face ca deplasarea sq fie
mai dificilq [i trac]iunea micq pe anumite
suprafe]e ale drumului. Ave]i mare grijq
atunci c`nd conduce]i.

• Nu monta]i lan]uri de zqpadq pe roata
compactq de rezervq.

• Nu folosi]i roata dumneavoastrq de rez-
ervq la un alt autovehicul, dec`t dacq este
vorba despre aceea[i marcq [i acela[i
model. 

• Nu folosi]i mai mult de o roatq compactq
de rezervq simultan.

|nlocui]i cauciucul atunci c`nd se vqd barele
indicatoare ale uzurii profilului. Cauciucul
trebuie \nlocuit cu un altul de aceea[i
dimensiune [i tip, montat pe aceea[i roatq.
Roata de rezervq nu este conceputq pentru
a fi instalat pe o roatq normalq, iar roata de
rezervq nu este conceputq pentru instalarea
unui cauciuc obi[nuit. 
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|n cazul dezumflqrii unui cauciuc \n timpul
condusului, opri]i \ntr-un loc sigur pentru a-l
schimba. Conduce]i cu vitezq micq pe mar-
ginea din exterior a benzii p`nq c`nd
ajunge]i la o ie[ire sau \ntr-o zonq \ndepqr-
tatq de benzile de trafic.

La autovehiculele cu Honda TRK
Autovehiculul are \n loc de roatq de rezervq
o trusq de etan[are a cauciucului. Cu
aceasta este u[or de reparat cauciucul
dezumflat (vezi pagina 579). 

OBSERVA}IE

Folosi]i cricul cu care este dotat autovehicul-
ul dumneavoastrq. |n cazul \n care \ncerca]i
sq ridica]i un alt autovehicul cu acest cric
sau sq folosi]i un alt cric pentru a ridica
autovehiculul dumneavoastrq, pute]i avaria
fie autovehiculul fie cricul.

Eticheta cricului pentru modelele UE

1. Vezi Manualul de utilizare

2. Nu intra]i sub autovehicul dacq acesta
este sus]inut pe cric

3. Pozi]iona]i cricul sub zona \ntqritq.

Vezi pagina 633 pentru tipul de cric.

1. Parca]i autovehiculul pe teren tare, drept
[i ne-alunecos. Pune]i schimbqtorul de
vitezq \n treapta de parcare (la transmisia
automatq) sau \n mar[arier (la transmisia
manualq). Trage]i fr`na de parcare.

|n cazul \n care tracta]i o remorcq,
desprinde]i remorca.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Schimbarea unui cauciuc dezumflat (la autvoehiculele cu roatq de rezervq)

Autovehiculul se poate rqsturna foarte
u[or de pe cric, rqnind pe oricine s-ar afla
dedesubt.

Urma]i cu exactitate \ndrumqrile pentru
schimbarea cauciucului [i nu intra]i sub
autovehicul dacq acesta se sprijinq numai
pe cric.

AVERTIZARE
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2. Aprinde]i luminile de avarie [i roti]i con-
tactul de pornire \n pozi]ia LOCK (0).
Cere]i-le tuturor pasagerilor sq iasq din
autovehicul [i sq stea afarq c`t timp
schimba]i cauciucul. 

3. Deschide]i portbagajul. Trage]i de
m`nerul de pe capacul podelei portbaga-
jului [i ridica]i capacul cu m`nerul, apoi
agq]a]i m`nerul de traversa portbagajului
pentru a ]ine capacul deschis. 

4. Scoate]i trusa de unelte din portbagaj. 5. Scoate]i cricul din trusa de unelte

6. De[uruba]i [urubul [i scoate]i roata de
rezervq din compartiment.

7. Pune]i blocaje \n fa]a [i \n spatele ro]ii
diagonal opuse cauciucului pe care \l
schimba]i.
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Schimbarea unui cauciuc dezumflat

M~NER

TRUSA DE UNELTE

CRICROATQ DE REZERVQ CRIC
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8. Desface]i fiecare piuli]q de roatq cu o
jumqtate de rotire cu ajutorul cheii pentru
piuli]a de roatq.

9. Plasa]i cricul sub punctul de suspendare
cel mai apropiat de cauciucul pe care tre-
buie sq \l schimba]i. Roti]i inelul din capqt
\n sensul acelor de ceasornic p`nq c`nd
marginea de sus a cricului atinge punctul
de suspendare. Asigura]i-vq cq
agq]qtoarea punctului de suspendare este
\n lqca[ul cricului.

10. Folosi]i extensia [i cheia pentru piuli]a
de roatq dupq cum se aratq \n imagine,
pentru a ridica autovehiculul p`nq c`nd
cauciucul dezumflat nu se mai atinge
pqm`ntul.

11. Scoate]i piuli]ele, apoi scoate]i cauciu-
cul dezumflat. Ave]i grijq c`nd atinge]i
piuli]ele, deoarece ar putea fi fierbin]i.
Pune]i cauciucul dezumflat pe pqm`nt, cu
fa]a exterioarq \n sus. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Schimbarea unui cauciuc dezumflat

CHEIA PENTRU PILU]A DE ROATQ

PIULI}Q DE ROATQ PUNCT DE SUSPENDARE
CHEIA PENTRU 
PIULI}A DE ROATQ EXTENSIE
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La unele modele
Nu \ncerca]i sq scoate]i cu for]a capacul ro]ii
cu o [urubelni]q sau altq unealtq. Acesta nu
poate fi scos dec`t dupq ce scoate]i piuli]ele
de roatq.

12. |nainte de a monta roata de rezervq,
[terge]i mizeria de pe suprafa]a de
montare a ro]ii [i butucului cu o c`rpq
curatq. [terge]i cu grijq butucul, deoarece
ar putea fi fierbinte. 

13. Pune]i roata de rezervq. |n[uruba]i cu
degetele piuli]ele [i apoi str`nge]i-le \ncru-
ci[at cu ajutorul cheii de roatq, p`nq c`nd
roata este prinsq bine de butuc. Nu \ncer-
ca]i sq str`nge]i complet piuli]ele. 

14. Lqsa]i autovehiculul  pe pqm`nt [i
scoate]i cricul. 
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15. Str`nge]i bine piuli]ele tot \ncruci[at.
Duce]i autovehiculul la cel mai apropiat
atelier auto pentru verificarea cuplului de
str`ngere a piuli]elor.

Str`nge]i piuli]ele la 108 N-m (11 kgf-m,
80 lbf-ft)

16. Scoate]i capacul central (dacq este pre-
vqzut) \nainte de a pune cauciucul
dezumflat \n compartimentul cauciucului
de rezervq.

17. Pune]i cauciucul dezumflat cu fa]a \n
jos \n compartimentul pentru cauciucul de
rezervq.

18. Scoate]i conul distan]ator din [urub,
\ntoarce]i-l invers [i pune]i-l la loc pe
[urub.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE 
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Schimbarea unui cauciuc dezumflat

CAPACUL CENTRAL

{URUB

CON DISTAN}ATOR

Pentru roata
de rezervq

Pentru cauci-
ucul normalx
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Pentru a scoate condul distan]ator, apqsa]i
clemele de pe [urub pentru a-l desprinde
din centrul conului distan]ator, apoi trage]i \n
jos [urubul. 

Pentru a monta [urubul pe conul distan]ator,
proceda]i invers.

19.  Prinde]i cauciucul dezumflat
\n[urub`nd [urubul la loc \n suport. 

20. Pune]i cricul [i uneltele \n trusq. Pune]i
trusa \n cauciucul dezumflat.

21. Pune]i capacul ro]ii sau capacul central
\n portbagaj. Ave]i grijq sq nu se zg`rie sau
sq nu se avarieze.

22. Desprinde]i m`nerul podelei de pe tra-
versa portbagajului [i cobor`]i podeaua
portbagajului apoi \nchide]i portbagajul.

578

Schimbarea unui cauciuc dezumflat

Obiectele care nu sunt bine prinse pot
zbura \n interior \n cazul unui accident
rqnindu-i grav pe ocupan]ii autovehiculu-
lui. 

Asigura]i-vq cq roata, cricul [i uneltele
sunt bine prinse, \nainte de a porni la
drum.

AVERTIZARE

CON DISTAN}ATOR

CLEMQ
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La autovehiculele cu Honda TRK
Autovehiculul dumneavoastrq nu este pre-
vqzut cu cauciuc de rezervq ci cu o trusq de
etan[are a pneului (Honda TRK: trusq de
reparare temporarq a TERRA-S®). Aceastq
trusq este disponibilq numai pentru
repararea u[oarq a unui cauciuc dezumflat.

Atunci c`nd folosi]i trusa de etan[are,
urma]i \ntotdeauna instruc]iunile [i procedu-
ra descrise \n aceastq carte tehnicq.

De asemenea, trebuie sq verifica]i perioada
de valabilitate a lichidului de etan[are \n
func]ie de indica]iile sistemului de informa]ii
pentru service. 

Dacq acest sistem nu este prevqzut la
autovehiculul dumneavoastrq, consulta]i
planul de \ntre]inere din manualul de service
primit cu autovehiculul sau planul de
\ntre]inere din aceastq carte tehnicq (la
autovehiculele fqrq manual de service). 
Dacq autovehiculul are roatq compactq de
rezervq, consulta]i pagina 573 pentru
\nlocuirea unui cauciuc dezumflat. 

Pentru a vq aminti instruc]iunile pentru
folosirea trusei de etan[are, manualul de
manipulare este inclus \n trusq. Simbolurile

[i din manualul de folosire au rolul
de a vq aminti sq citi]i manualul de utilizare
pentru folosirea trusei de etan[are.

Citi]i manualul de folosire cu aten]ie [i
folosi]i-l corect.

Gqurile mici din profilul pneului cauzate de
un cui sau de un [urub se pot etansa cu
ajutorul trusei de reparare temporarq. 

OBSERVA}IE

Trusa de reparare temporarq nu poate fi
folositq \n urmqtoarele situa]ii. Informa]i
reprezentan]a sau un Serviciu de asisten]q
\n deplasare. |n aceste situa]ii, autovehiculul
trebuie tractat (vezi Remorcarea de urgen]q
de la pagina 623).

1. Data de expirare a lichidului de etan[are
a trecut.

2. Tqieturi sau strqpungeri \n profilul pneu-
lui mai mari de aproximativ 4 mm (3 [ais-
prezecimi dintr-un inch).

3. Tqieturi \n bordura lateralq a pneului.

4. Avarierea pneului cauzatq de condusul
cu presiune scqzutq la pneu sau chiar cu
pneu dezumflat.

5. Un talon de anvelopq complet deplasat
\n afara sau \n interiorul jantei.

6. O jantq avariatq

7. Douq sau mai multe pneuri \n panq

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Honda TRK (pentru anumite modele)
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Deschide]i portbagajul. Trage]i de m`nerul
de pe capacul podelei portbagajului [i ridi-
ca]i capacul cu m`nerul, apoi agq]a]i
m`nerul de traversa portbagajului pentru a
]ine capacul deschis.

Scoate]i Honda TRK
(compresor de aer, recipient de etan[eizare,
furtun de aplicare, pachet cu ridicqtor de
supape [i instruc]iuni) din cutie

Instruc]iuni de folosire
1. Dacq \n timp ce conduce]i ave]i panq,

opri]i \ntr-un loc sigur. Ave]i grijq sq
parca]i pe un teren drept, tare [i
nealunecos. Pune]i transmisia \n treapta
de parcare (la transmisia automatq) sau
\n cea neutrq (la transmisia manualq) [i
trage]i fr`na de parcare.

Dacq tracta]i o remorcq, desprinde]i
remorca.

2. Aprinde]i avariile [i roti]i contactul \n
pozi]ia LOCK (0). 

3. Verifica]i cu aten]ie cauciucul pentru a
gqsi pana sau avaria. 

580

Honda TRK (pentru anumite modele)

M~NER

RECIPIENT CU LICHIDUL DE ETAN{EIZARE

FURTUN DE
APLICARE

INSTRUMENT DE
SCOATERE A 
VENTILULUI

COMPRESOR DE AER
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4. Dacq avaria este mai micq de 4 mm (3
[aisprezecimi dintr-un inch) [i \n profilul
pneului, proceda]i conform instruc]iunilor
de mai jos. 

5. Cere]i-le pasagerilor sq iasq din autove-
hicul. 

6. Agita]i recipientul (A). |n[uruba]i furtunul
(B) pe recipient (A) strqpung`nd sigiliul de
aluminiu.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Honda TRK (pentru anumite modele)

|n cazul \n care conduce]i un autovehicul
dupq reparare fqrq extragerea cuiului sau
a [urubului, acest lucru ar putea provoca
din nou ie[irea aerului, sau ar putea
avaria interiorul [i cauza explozia pneului.
Dacq sunte]i obliga]i cq conduce]i, ave]i
mare grijq, \n special \n viraje.

AVERTIZARE

CAPAC

SIGILIU DE
ALUMINIU
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OBSERVA}IE

|n cazul \n care substan]a se lipe[te de
haine, este posibil sq nu o mai pute]i \nde-
pqrta. Ave]i grijq sq nu vqrsa]i. 

Eticheta de siguran]q de pe recipientul 
cu lichid de etan[are
Pentru a vq aminti informa]iile privind
repararea unui cauciuc dezumflat cu ajutorul
acestei truse de etan[are, etichetele sunt
lipite pe recipient. Citi]i instruc]iunile cu
aten]ie. Simbolurile sau de pe
etichetq au rolul de a vq aminti sq citi]i
sec]iunea Honda TRK pentru folosirea trusei
de etan[are.

Dacq ave]i \ntrebqri referitoare la trusa de
etan[are, vq rugqm sq contacta]i reprezen-
tan]a.

7. De[uruba]i capacul ventilului (D) de pe
ventilul pneului (C). Dezumfla]i complet
pneul apqs`nd elementul intern al ventilu-
lui cu ajutorul pqr]ii din spate a instrumen-
tului pentru scoaterea ventilului (E). 

582

Honda TRK (pentru anumite modele)

Con]ine etilenglicol

• Este periculos dacq este \nghi]it. Be]i
multq apq [i consulta]i medicul imediat.

• Provoacq irita]ii la ochi. Clqti]i imediat
cu multq apq [i consulta]i medicul.

• ]ine]i sticla \ncuiatq [i departe de copii.

• Dacq agita]i sticla dupq ce a]i aplicat
furtunul, con]inutul se poate vqrsa. Agita]i
bine sticla \nainte de a aplica furtunul. 

AVERTIZARE
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De[uruba]i elementul intern al ventilului (F)
cu ajutorul instrumentului pentru scoaterea
ventilului (E). Nu pune]i elementul intern al
ventilului (F) pe nisip sau \n mizerie. 

8. \n[uruba]i furtunul de aplicare pe ventilul
pneului (C).

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Honda TRK (pentru anumite modele)

Elementul intern al ventilului poate sqri \n
afarq \n cazul \n care rqm`ne aer \n
pneu. Ave]i grijq atunci c`nd scoate]i ele-
mentul intern.

AVERTIZARE

FURTUN DE APLICARE
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}ine]i recipientul cu furtunul cu capul \n jos
[i str`nge]i. Stoarce]i tot con]inutul \n interi-
orul pneului. 

9. Scoate]i furtunul [i \n[uruba]i str`ns ele-
mentul intern al ventilului (F)  \n ventilul
pneului (C) cu ajutorul instrumentului de
scoatere a ventilului (E).

Introduce]i capqtul instrumentului de
scoatere a ventilului \n gura furtunului. 
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Honda TRK (pentru anumite modele)

CAPACUL VENTILULUI
FURTUN DE UMPLERE

INTRUMENT DE SCOATERE A VENTILULUI
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Lipi]i un autocolant de „Tyre Sealant \n the
tyre” (pneu cu lichid de etan[are) (G) pe
roatq. 

Lipi]i un autocolant cu „Maximum Speed”
(viteza maximq) (H) \n c`mpul vizual al
[oferului, pe afi[aj.

10. |n[uruba]i furtunul de umflare (J) de
ventil (C). Potrivi]i [techerul \n auxiliarq
(K) prizei de tensiune din COMPARTI-
MENTUL CONSOLQ.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Honda TRK (pentru anumite modele)

Nu lipi]i autocolantul pe volan, Acesta
poate \mpiedica func]ionarea airbag-ului
SRS. 

Nu lipi]i autocolantul \ntr-un loc astfel
\nc`t [oferul sq nu mai poatq vedea indi-
catoarele de avertizare sau vitezometrul. 

AVERTIZARE
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Pentru a folosi [techerul, asigura]i-vq cq
capacul este pozi]ionat dupq cum se aratq
\n imagine. Dacq acesta nu este \n pozi]ie
superioarq, roti]i-l \n sens invers acelor ce
ceasornic, apoi glisa]i-l \n sus. Roti]i capacul
\n sensul acelor de ceasornic pentru a-l
bloca \n pozi]ia respectivq. 

Roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ACC-
SESORY (I). Porni]i compresorul (L) [i
umfla]i pneul la presiunea necesarq (M). Nu
umfla]i pneul mai mult de 10 minute,
deoarece, \n cazul \n care este umflat prea
tare, acesta pierde aer prin desprinderea
[urubului furtunului. 
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Honda TRK (pentru anumite modele)

|n cazul \n care nu se ajunge la pre-
siunea necesarq \n 10 minute, este posi-
bil ca pneul sq fie grav avariat.

Trusa de etan[are a pneului nu poate
pune la dispozi]ie substan]a necesarq.
Adresa]i-vq reprezentan]ei Honda sau
unui Service auto din drum. 

AVERTIZARE

CAPAC 

Instala]i cu aceastq pozi]ie

MANOMETRU

{TECHER

BUTON COMPRESOR 
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OBSERVA}IE

Nu ]ine]i \n func]iune compresorul electric
mai mult de 15 minute, deoarece se poate
supra-\ncqlzi. 

11. Continua]i-vq cqlqtoria imediat.
Conduce]i cu aten]ie, cu vitezq mai micq
de 80 km/h (50 mph). 

OBSERVA}IE

|n cazul \n care conduce]i cu vitezq mai
mare de 80 km/h (50 mph), autovehiculul
dumneavoastrq poate vibra [i nu ve]i fi \n
siguran]q. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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12. Dupq 10 minute sau 5 km (3 mile) de
mers, verifica]i presiunea pneului cu
manometrul. ]ine]i cont de faptul cq pre-
siunea trebuie verificatq cu compresorul
oprit. |n cazul \n care presiunea a fost
pqstratq, pana a fost etan[atq. Continua]i
sq conduce]i cu aten]ie p`nq la cea mai
apropiatq reprezentan]q Honda sau
Service auto.

13. \n cazul \n care presiunea a scqzut,
umfla]i pneul la presiunea necesarq [i
repeta]i de la pasul 10. 

OBSERVA}IE

• \nlocui]i pneul la cea mai apropiatq
reprezentan]q Honda. Pentru a repara
pneul etan[at, consulta]i reprezentan]a.

• O roatq poate fi refolositq dupq [tergerea
lichidului de etan[are cu o c`rpq, \nsq
ventilul trebuie \nlocuit. 

• Duce]i recipientul folosit la reprezentan]a
Honda.

OBSERVA}IE

|n cazul \n care gaura penei nu poate fi
detectatq, atelierul de reparare a pneurilor
nu poate repara pneul. |n timp ce cqlqtori]i,
opri]i-vq des, pentru a verifica presiunea iar
dacq aceasta coboarq, repara]i pneul
etan[at la o reprezentan]q Honda. 
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Honda TRK (pentru anumite modele)

|n urmqtoarele cazuri nu pute]i continua
sq conduce]i. 
Adresa]i-vq reprezentan]ei Honda sau
unui Service auto din drum. 

• Presiunea a scqzut sub 130 kPa (1,3
bari, 19 psi).

• Presiunea a scqzut din nou dupq pa[ii
10 [i 11.

AVERTIZARE
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Instruc]iuni pentru Etichetele de pe
Compresor

Etichetele sunt lipite pe compresor pentru a
vq aminti cum sq repara]i pneul dezumflat
cu ajutorul acestei truse de etan[are,. Mai
jos pute]i vedea instruc]iunile pentru aceste
etichete.

Simbolurile [i de pe etichetq au
rolul de a vq aminti sq citi]i sec]iunea Honda
TRK pentru folosirea trusei de re[apare.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Honda TRK (pentru anumite modele)

Nu porni]i motorul \n spa]ii \nchise sau
dacq autovehiculul este suspendat pe
cric,

AVERTIZARE

Nu atinge]i compresorul cu m`inile fqrq
echipament de protec]ie, deoarece aces-
ta poate fi extrem de fierbinte \n timpul
func]ionqrii. 

Nu folosi]i niciodatq compresorul 15
minute \ncontinuu. Atunci c`nd \l folosi]i
din nou, asigura]i-vq cq acesta este rece.

Nu folosi]i compresorul pentru nici un alt
scop \n afarq de umflarea pneurilor.

AVERTIZARE
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OBSERVA}IE:
Alimentarea cu curent a compresorului este
limitatq la accesoriile de 12 vol]i DC ale
autovehiculului.

Instruc]iuni
|nainte de a folosi compresorul, conduce]i
autovehiculul \n afara carosabilului [i opri]i
\ntr-un loc sigur, departe de benzile de traf-
ic.

Pasul 1.
Scoate]i capacul ventilului din pneul
dezumflat [i prinde]i bine furtunul compre-
sorului de ventil.

Pasul 2
Conecta]i [techerul a compresorului la
priza auxiliarq de tensiune.

Pasul 3.
Roti]i contactul de pornire \n pozi]ia
ACCESSORY (I) Porni]i compresorul [i
umfla]i pneul la presiunea specificatq.
Verifica]i presiunea pneului folosind
manometrul de pe compresor.

OBSERVA}IE

Opri]i butonul compresorului \nainte de a
verifica presiunea.

Pasul 4. 
C`nd pneul este umflat la presiunea spec-
ificatq, deconecta]i [techerul din priza
auxiliarq de tensiune. Asigura]i-vq cq nu
se pierde aer prin ventil. Apoi, reinstala]i
[i str`nge]i bine capacul ventilului. 
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Scoaterea lichidului de etan[are
(pentru reprezentan]a Honda)
Ave]i grijq sq nu se verse lichidul de
etan[are din pneu.

1. Scoate]i pneul [i roata autovehiculului.
Reduce]i presiunea pneului.

2. Tqia]i ventilul cu un cu]it.

OBSERVA}IE

Ave]i grijq sq nu avaria]i pneul sau roata.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Honda TRK (pentru anumite modele)

Ave]i grijq sq nu vq tqia]i la m`nq sau la
deget

AVERTIZARE
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3. Introduce]i furtunul prin gaura ventilului
\n pneu.

Furtunul trebuie sq intre \n lichidul de
etan[are c`t mai ad`nc posibil.

4. Str`nge]i recipientul [i aspira]i lichidul de
etan[are.

(Este mai bine sq pune]i pneul pe o masq). 

5. Repeta]i pasul 4 p`nq c`nd nu mai iese
lichid.

6. |ndoi]i furtunul [i lega]i-l cu bandq, apoi
introduce]i instrumentul de scoatere a
ventilului \n deschizqtura furtunului, astfel
\nc`t sq nu se scurgq lichid. Lqsa]i reci-
pientul la reprezentan]q atunci c`nd o
\nlocui]i cu una nouq.

OBSERVA}IE

Reciclarea lichidului de etan[are este impor-
tantq pentru protejarea resurselor de mediu.
Vq rugqm sq coopera]i la colectarea lichide-
lor de etan[are folosite. 
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Eticheta lichidului de etan[are

Aceastq etichetq este lipitq pe roatq pentru
a vq aminti informa]iile referitoare la
extragerea lichidului de etan[are folosit. De
asemenea, aceastq etichetq vq indicq faptul
cq pneul respectiv a fost reparat cu ajutorul
trusei de etan[are. Mai jos vq sunt indicate
instruc]iunile de pe etichetq

Simbolurile [i au rolul de a vq
aminti sq citi]i cartea tehnicq pentru
extragerea lichidului de etan[are folosit. 
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Honda TRK (pentru anumite modele)

Con]ine etilenglicol

Este periculos dacq este \nghi]it. Be]i
multq apq [i consulta]i medicul imediat.

Provoacq irita]ii la ochi. Clqti]i imediat cu
multq apq [i chema]i imediat medicul.

]ine]i recipientul departe de copii.

Pqstra]i lichidul de etan[eizare \nchis \n
recipient.

AVERTIZARE

ETICHETQ 
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Stabilirea motivului pentru care motorul nu
porne[te se face \n func]ie de ceea ce auzi]i
atunci c`nd roti]i contactul de pornire \n
pozi]ia START (III): 

• |n cazul \n care nu auzi]i nimic sau
aproape nimic, aceasta \nseamnq cq
demarorul nu func]ioneazq deloc sau
func]ioneazq foarte \ncet. 

• Este posibil sq auzi]i demarorul care
func]ioneazq normal sau demarorul se
aude ca [i cum se rote[te mai repede
dec`t \n mod normal, \nsq motorul nu
porne[te [i nu rqm`ne pornit. 

Nu se \nt`mplq nimic sau demarorul
func]ioneazq foarte \ncet
Atunci c`nd roti]i contactul de pornire \n
pozi]ia START (III), nu auzi]i zgomotul nor-
mal al motorului care \ncearcq sq
porneascq. Este posibil sq auzi]i unul sau
mai multe clicuri, sau este posibil sq nu
auzi]i nimic. 
Verifica]i urmqtoarele lucruri: 

• Verifica]i cuplarea transmisiei. |n cazul
modelelor cu transmisie automatq, aceas-
ta trebuie sq fie \n Parcare sau \n pozi]ie
neutrq, \n caz contrar demarorul nu va
func]iona. 

• Roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON
(II). Aprinde]i farurile [i verifica]i luminozi-
tatea acestora. |n cazul \n care lumina
este foarte scqzutq sau nu se aprinde
deloc, \nseamnq cq bateria este descqr-
catq. Vezi Pornirea cu ajutorul unei baterii
auxiliare de la pagina 596. 

• Roti]i contactul de pornire la pozi]ia
START (III). |n cazul \n care farurile nu \[i
reduc luminozitatea, verifica]i starea sigu-
ran]elor. Dacq siguran]ele sunt \n regulq,
probabil cq este vorba de o defec]iune la
circuitul electric pentru contactul de
pornire sau demaror. Ve]i avea nevoie de
un tehnician calificat pentru a afla care
este problema. Vezi Remorcarea de
urgen]q de la pagina 623. 

|n cazul \n care luminozitatea farurilor se
reduce considerabil sau dacq farurile se
sting \n timp ce \ncerca]i sq porni]i motorul,
fie bateria este descqrcatq, fie conexiunile
sunt corodate. Verifica]i starea bateriei [i a
conexiunilor bornelor (vezi pagina 554).
Apoi, pute]i \ncerca sq porni]i motorul cu
ajutorul unei baterii auxiliare. (vezi pagina
596). 

594

Dacq motorul nu porne[te 
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Demarorul func]ioneazq normal
|n acest caz, viteza demarorului sunq nor-
mal sau chiar mai repede dec`t normal,
c`nd roti]i contactul de pornire \n pozi]ia
START (III), \nsq motorul nu func]ioneazq.

• Asigura]i-vq cq urma]i procedura corectq
de pornire a motorului. Vezi Pornirea
motorului de la pagina 432 pentru mod-
elele pe benzinq [i 433 pentru modelele
pe motorinq.

• Asigura]i-vq cq folosi]i cheia cu codul
corect. |n cazul \n care cheia are codul
incorect, indicatorul sistemului de imobi-
lizare pe tabloul de bord va clipi rapid
(vezi pagina 159). 

• Ave]i combustibil? Verifica]i indicatorul
nivelului de combustibil; este posibil ca
indicatorul de nivel scqzut de combustibil
sq nu func]ioneze.

• Este posibil sq fie vorba despre o
defec]iune electricq, precum ne-alimenta-
rea cu curent a pompei de combustibil.
Verifica]i toate siguran]ele (vezi pagina
613).

• Este posibil ca butonul de \ntrerupere a
combustibilului sq fie activat. |n acest caz,
acesta trebuie reconfigurat \nainte de
pornirea motorului (vezi pagina 420).

Numai la modelele pe motorinq
• Dacq autovehiculul rqm`ne fqrq com-

bustibil, este necesarq amorsarea sis-
temului de combustibil pentru a porni
motorul (vezi pagina 560).

• Dupq ce nu a]i condus autovehiculul o
perioadq mai lungq, este posibil sq fi intrat
aer \n sistemul de combustibil (vezi
Amorsarea sistemului de combustibil de la
pagina 560).

• Dacq autovehiculul a fost parcat o
perioadq mai lungq sau dacq temperatura
exterioarq devine foarte ridicatq, apa
rqm`ne \n sistemul de combustibil iar
motorul nu va porni. |n acest caz, scurge]i
apa din filtrul de combustibil (vezi pagina
521).

La toate modelele
Dacq nu constata]i nici o defec]iune, va tre-
bui sq vq adresa]i unui tehnician calificat
pentru a gqsi problema. Vezi Remorcarea
de urgen]q de la pagina 623. 
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Cu toate cq aceastq procedurq pare simplq,
trebuie sq fi]i atent la c`teva lucruri. 

Un autovehicul cu transmisie automatq nu
poate fi pornit prin \mpingere sau tragere.

Pentru a porni autovehiculul cu ajutorul unei
baterii auxiliare:
1. Deschide]i capota motor [i verifica]i

starea fizicq a bateriei. Dacq temperatura
exterioarq este foarte scqzutq, verifica]i
starea electrolitului. Dacq acesta pare
\ngro[at sau \nghe]at, nu \ncerca]i sq
porni]i cu ajutorul bateriei auxiliare dec`t
dupq ce acesta se dezghea]q.

OBSERVA}IE

|n cazul \n care bateria este ]inutq la tem-
peraturi extrem de joase, electrolitul din inte-
rior poate \nghe]a. Pornirea cu ajutorul unei
baterii \nghe]ate poate provoca, \n acest
caz, distrugerea acesteia. 

2. Opri]i toate accesoriile electrice: radia-
torul, climatizarea, aerul condi]ionat, sis-
temul audio, luminile etc. Pune]i trans-
misia \n pozi]ia neutrq (la transmisia man-
ualq) sau \n cea de Parcare (la transmisia
automatq) [i trage]i fr`na de parcare.

Numerele din imagini vq indicq ordinea \n
care trebuie sq conecta]i cablurile.
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Pornirea cu ajutorul unei baterii auxiliare

O baterie poate exploda \n cazul \n care
nu urma]i procedura corectq, provoc`nd
rqnirea gravq a persoanelor din
apropiere.

Ave]i grijq sq nu ajungq nici o sc`nteie,
flacqrq deschisq sau material din care
iese fum l`ngq baterie.

AVERTIZARE

Model de motor de 2,0 l

BATERIE AUXILIARQ
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3. Conecta]i cablul la borna pozitivq (+) a
bateriei autovehiculului. Conecta]i celqlalt
cablu la borna pozitivq (+) a bateriei auxil-
iare.

4. La modelele cu motor de 2,0 l
Conecta]i al doilea cablu la borna negativq
(-) a bateriei auxiliare. Conecta]i celqlalt
capqt la prezonul de pe partea motorului,
dupq cum se aratq. Nu conecta]i acest
cablu la nici o altq parte a motorului. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Pornirea cu ajutorul unei baterii auxiliare

Model de motor de 2,4 l

BATERIE AUXILIARQ

Model de motor de 2,2 l (pe motorinq) Model de motor de 2,0 l

BATERIE AUXILIARQ

accord 2008 pag 563 - 696:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:28 Page 597



La modelele cu motor de 2,4 l
Conecta]i al doilea cablu la borna negativq
(-) a bateriei auxiliare. Conecta]i celqlalt
capqt la bol]ul instalat pe motor (la trans-
misia automatq) sau la bol]ul instalat pe
transmisie (la transmisia manualq), dupq
cum se aratq. Nu conecta]i acest cablu la
nici o altq parte a motorului. 

La modelele cu motor de 2,2 l
Conecta]i al doilea cablu la borna negativq
(-) a bateriei auxiliare. Conecta]i celqlalt
capqt la prezonul de pe partea motorului,
dupq cum se aratq. Nu conecta]i acest
cablu la nici o altq parte a motorului.
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Pornirea cu ajutorul unei baterii auxiliare

Modelul de motor de 2,4 l cu transmisie automatq Modelul de motor de 2,4 l cu transmisie manualq

Model de motor de 2,2 l (pe motorinq)
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5. |n cazul \n care bateria auxiliarq este
\ntr-un alt autovehicul, cere]i-i unei alte
persoane sq porneascq autovehiculul
respectiv [i sq \l ]inq la ralanti cu tura]ie
mare.

6. Porni]i autovehiculul. |n cazul \n care
demarorul \ncq func]ioneazq greu, verifi-
ca]i cablurile sq aibq un contact bun metal
la metal. 

7. Dupq ce porni]i autovehiculul, deconec-
ta]i cablul negativ de la autovehicul [i apoi
de la bateria auxiliarq. Deconecta]i apoi
cablul pozitiv de la autovehicul [i apoi de
la bateria auxiliarq.

Ave]i grijq sq nu se atingq capetele
cablurilor unul de celqlalt sau de metalul
de la autovehicul, p`nq c`nd totul este
deconectat. |n caz contrar, pute]i provoca
un scurtcircuit electric. 
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Pornirea cu ajutorul unei baterii auxiliare
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Indicatorul de temperaturq al autovehiculului
trebuie sq fie la mijloc. Dacq acesta urcq
p`nq la semnul ro[u, trebuie sq determina]i
cauza (vreme caldq, urcarea unei pante
abrupte etc).

De asemenea, ve]i vedea simbolul de aver-
tizare pentru temperatura ridicatq a lichidului
de rqcire pe afi[ajul multiplu.

|n cazul supra-\ncqlzirii autovehiculului, tre-
buie sq ac]iona]i imediat. Singura indica]ie
este urcarea indicatorului de temperaturq la
sau peste semnul ro[u. De asemenea, este
posibil sq constata]i cq ies aburi sau jeturi
de sub capota motor.

OBSERVA}IE

|n cazul \n care indicatorul de temperaturq
este la semnul ro[u, condusul \n aceste
condi]ii poate cauza avarii grave la motor.

1. Trage]i pe marginea drumului \n condi]ii
de siguran]q. Pune]i transmisia \n pozi]ie
neutrq (la transmisia manualq) sau de
Parcare (la transmisia automatq) [i trage]i
fr`na de parcare. Opri]i toate accesoriile
[i aprinde]i indicatoarele de avarie. 

2. Dacq vede]i aburi [i/sau jet de sub
capota motor, opri]i motorul. A[tepta]i
p`nq c`nd nu mai vede]i aburi sau jet,
apoi deschide]i capota motor. 

3. Dacq nu vede]i aburi sau jet, lqsa]i
motorul pornit [i observa]i indicatorul de
temperaturq. |n cazul \n care temperatura
\naltq este cauzatq de supra-\ncqrcare,
motorul va \ncepe sq se rqceascq
aproape imediat. Dacq acest lucru se
\nt`mplq, a[tepta]i p`nq c`nd indicatorul
ajunge la mijloc [i continua]i-vq cqlqtoria.

4. |n cazul \n care indicatorul de temper-
aturq rqm`ne la semnul ro[u, opri]i
motorul.

5. Verifica]i dacq nu existq scurgeri ale
lichidului de rqcire, ca de exemplu crqpq-
turi ale furtunului radiatorului. Ave]i multq
grijq, deoarece toate piesele sunt \ncq
fierbin]i. Dacq gqsi]i o scurgere, aceasta
trebuie reparatq pentru a vq putea contin-
ua cqlqtoria (vezi Remorcarea de urgen]q
de la pagina 623). 
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Supra-\ncqlzirea motorului (modelele pe benzinq)

Aburul [i jetul de la un motor supra-
\ncqlzit vq pot opqri grav.

Nu deschide]i capota motor dacq ies
aburi.

AVERTIZARE
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6. |n cazul \n care nu observa]i nici o scurg-
ere, verifica]i nivelul lichidului de rqcire din
rezervorul radiatorului. Completa]i cu
lichid de rqcire, dacq nivelul este sub
semnul MIN.

7. Dacq \n rezervor nu este lichid de rqcire,
trebuie sq adquga]i lichid \n radiator.
Lqsa]i motorul sq se rqceascq p`nq c`nd
indicatorul coboarq la mijloc sau mai jos,
\nainte de a verifica radiatorul. 

8. Cu ajutorul unor mqnu[i sau al unei
c`rpe mari [i grele, roti]i capacul radia-
torului \n sens invers acelor de ceasornic,
fqrq a apqsa capacul, p`nq la primul stop.
Dupq ce presiunea este eliberatq, apqsa]i
capacul [i roti]i-l p`nq se poate lua jos. 

9. Porni]i motorul [i regla]i temperatura la
cqldurq maximq (comanda climatizqrii la
AUTO la ). Adquga]i lichid de rqcire \n
radiator p`nq la baza g`tului. Dacq nu
ave]i amestecul adecvat de lichid de
rqcire la \ndem`nq, pute]i adquga apq
platq. Nu uita]i sq goli]i sistemul de rqcire
[i sq \l umple]i cu amestecul corespunzq-
tor, imediat ce pute]i.

10. Str`nge]i la loc capacul radiatorului.
Porni]i motorul [i verifica]i indicatorul de
temperaturq. Dacq se ridicq din nou la
semnul ro[u, motorul trebuie reparat (vezi
Remorcarea de urgen]q de la pagina
542).

11. Dacq temperatura rqm`ne normalq,
verifica]i nivelul lichidului de rqcire din rez-
ervorul radiatorului. Dacq a scqzut,
adquga]i lichid p`nq la semnul MAX.
Pune]i capacul la loc [i str`nge]i-l bine. 
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Supra-\ncqlzirea motorului (modelele pe benzinq)

Scoaterea capacului radiatorului cu
motorul fierbinte poate cauza producerea
unui jet de lichid de rqcire, care  vq poate
opqri grav.

Lqsa]i \ntotdeauna motorul [i radiatorul
sq se rqceascq \nainte de a scoate
capacul radiatorului.

AVERTIZARE
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Indicatorul de temperaturq al autovehiculului
trebuie sq fie la mijloc, de obicei. Acesta
poate urca dacq urca]i pante lungi [i
abrupte pe vreme caldq. Dacq acesta urcq
p`nq la semnul ro[u, trebuie sq determina]i
cauza.

De asemenea, ve]i vedea simbolul de aver-
tizare pentru temperatura ridicatq a lichidului
de rqcire pe afi[ajul multiplu.

OBSERVA}IE

|n cazul \n care indicatorul de temperaturq
este la semnul ro[u, condusul \n aceste
condi]ii poate cauza avarii grave la motor.

Autovehiculul se poate supra-\ncqlzi din mai
multe motive, precum lipsa lichidului de
rqcire sau o defec]iune mecanicq. Primele
semne sunt urcarea indicatorului de temper-
aturq la semnul ro[u sau peste acesta [i
simbolul de avertizare pentru temperatura
ridicatq a lichidului de rqcire de pe afi[ajul
multiplu. De asemenea, este posibil sq
vede]i aburi sau jeturi de sub capotq. |n ori-
care dintre aceste situa]ii, ac]iona]i imediat.

1. Trage]i pe marginea drumului \n condi]ii
de siguran]q. Pune]i transmisia \n pozi]ie
neutrq [i trage]i fr`na de parcare. Opri]i
sistemul de aer condi]ionat / sistemul de
climatizare [i toate celelalte accesorii [i
aprinde]i indicatoarele de avarie. 

2. Dacq vede]i aburi [i/sau jet de sub
capota motor, opri]i motorul. 

3. Dacq nu vede]i aburi sau jet, lqsa]i
motorul pornit [i observa]i indicatorul de
temperaturq. |n cazul \n care temperatura
\naltq este cauzatq de supra-\ncqrcare
(urcarea unei pante lungi [i abrupte, de
exemplu, pe vreme caldq, cu aerul
condi]ionat pornit), motorul va \ncepe sq
se rqceascq aproape imediat. Dacq acest
lucru se \nt`mplq, a[tepta]i p`nq c`nd
indicatorul ajunge la mijloc [i continua]i-vq
cqlqtoria.

4. |n cazul \n care indicatorul de temper-
aturq rqm`ne la semnul ro[u, opri]i
motorul.

5. A[tepta]i p`nq c`nd nu mai existq
semne de aburi sau jeturi, apoi deschide]i
capota.
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Supra-\ncqlzirea motorului (modelele pe motorinq)

Aburul [i jetul de la un motor supra-
\ncqlzit vq pot opqri grav.

Nu deschide]i capota motor dacq ies
aburi.

AVERTIZARE
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6. Verifica]i dacq nu existq scurgeri ale
lichidului de rqcire, ca de exemplu crqpq-
turi ale furtunului radiatorului. Ave]i multq
grijq, deoarece toate piesele sunt \ncq
fierbin]i. Dacq gqsi]i o scurgere, aceasta
trebuie reparatq pentru a vq putea contin-
ua cqlqtoria (vezi Remorcarea de urgen]q
de la pagina 623). 

7. |n cazul \n care nu observa]i nici o scurg-
ere, verifica]i nivelul lichidului de rqcire din
rezervorul de expansiune. Completa]i cu
lichid de rqcire, dacq nivelul este sub
semnul MIN.

8. Dacq \n rezervor nu este lichid de rqcire,
trebuie sq ascoate]i capacul. |nainte de
aceasta. Roti]i contactul de pornire \n
pozi[ia ON (II) [i verifica]i indicatorul de
temperaturq. Scoate]i capacul rezervorului
de expansiune numai dupq ce indicatorul
de temperaturq a ajuns la normal sau sub
semnul ro[u [i numai dacq nu se aud
zgomote dinspre sistemul de rqcire. 

9. Folosi]i mqnu[i sau o c`rpq pentru  a vq
proteja m`inile, \n timp ce scoate]i capac-
ul rezervorului de expansiune. Desface]i
capacul rotindu-l o optime \n sens invers
acelor de ceasornic. Opri]i [i a[tepta]i
eliberarea presiunii din rezervorul de
expansiune. Apoi, scoate]i capacul rotin-
du-l \n sens invers acelor de ceasornic. 

10. Porni]i motorul [i regla]i temperatura la
cqldurq maximq (comanda climatizqrii la
AUTO la ). Adquga]i lichid de rqcire \n
rezervorul de expansiune p`nq la linia
MAX. Dacq nu ave]i amestecul adecvat
de lichid de rqcire la \ndem`nq, pute]i
adquga apq platq. Nu uita]i sq goli]i sis-
temul de rqcire [i sq \l umple]i cu
amestecul corespunzqtor, imediat ce
pute]i.

11. Str`nge]i la loc capacul rezervorului de
expansiune. Porni]i motorul [i verifica]i
indicatorul de temperaturq. Dacq se ridicq
din nou la semnul ro[u, motorul trebuie
reparat (vezi Remorcarea de urgen]q de
la pagina 623).

12. Dacq temperatura rqm`ne normalq,
verifica]i nivelul lichidului de rqcire din rez-
ervorul de expansiune. Dacq a scqzut,
adquga]i lichid p`nq la semnul MAX.
Pune]i capacul rezervorului de expansi-
une la loc [i str`nge]i-l bine. 
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Supra-\ncqlzirea motorului (modelele pe motorinq)

Scoaterea capacului rezervorului de
expansiune cu motorul fierbinte poate
cauza producerea unui jet de lichid de
rqcire, care  vq poate opqri grav.

Lqsa]i \ntotdeauna motorul [i radiatorul
sq se rqceascq \nainte de a scoate
capacul radiatorului de expansiune.

AVERTIZARE
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Acest indicator se aprinde atunci
c`nd contactul de pornire este \n

pozi]ia ON (II) [i se stinge dupq ce porne[te
motorul. Acesta nu trebuie sq se aprindq
niciodatq cu motorul pornit. Dacq se aprinde
cu culoarea ro[ie [i \ncepe sq clipeascq sau
rqm`ne aprins, aceasta \nseamnq cq pre-
siunea uleiului a scqzut foarte tare sau a
pierdut din presiune. Acest lucru poate
cauza avarii grave la motor, de aceea tre-
buie sq ac]iona]i imediat.

Ve]i vedea, de asemenea simbolul “ ”,
singur sau \nso]it de mesajul „OIL PRES-
SURE LOW” (presiune scqzutq la ulei) pe
afi[ajul multiplu. 

OBSERVA}IE

Dacq motorul este pornit iar presiunea la
ulei este scqzutq, acest lucru poate cauza
defec]iuni mecanice grave, aproape imediat.
Opri]i motorul imediat ce pute]i opri autove-
hiculul \n condi]ii de siguran]q.

1. Trage]i pe margine \n condi]ii de sigu-
ran]q [i opri]i motorul. Aprinde]i luminile
de avarie.

2. Lqsa]i autovehiculul oprit c`teva minute.
Deschide]i capota motor [i verifica]i
nivelul uleiului (vezi pagina 416). Motorul
cu ulei foarte pu]in poate pierde din pre-
siune la viraje [i \n timpul altor manevre.

3. Dacq este necesar, adquga]i ulei pentru
a completa nivelul p`nq la semnul de plin
de pe jojq (vezi pagina 504 la modelele
pe benzinq [i pagina 506 la modelele pe
motorinq). 

4. Porni]i motorul [i verifica]i indicatorul
nivelului de ulei. Dacq nu se stinge \n 10
secunde, opri]i motorul. Este vorba de o
defec]iune mecanicq ce trebuie reparatq
pentru a vq putea continua drumul (vezi
Remorcarea de urgen]q de la pagina 623)
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Indicatorul de presiune scqzutq a uleiului
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Autovehiculul dumneavoastrq are un senzor
de nivel de ulei pentru verificarea nivelului
de ulei. |n cazul \n care simbolul “ ” pen-
tru indicatorul nivelului de ulei se aprinde pe
afi[ajul multiplu, cu motorul pornit, aceasta
\nseamnq cq nivelul de ulei de motor este
scqzut. De asemenea, ve]i auzi un semnal
sonor la aprinderea acestui indicator. Dacq
selecta]i aprinderea simbolului de avertizare
cu mesajul (mesajele ) aferent (aferente) \n
setqrile de reglare, ve]i vedea [i mesajul
„CHECK ENGINE OIL LEVEL” (verificq
nivelul uleiului de motor) pe afi[ajul multiplu.

|n cazul \n care se aprinde acest simbol,
trage]i pe dreapta \n condi]ii de siguran]q [i
parca]i autovehiculul pe teren drept, opri]i
motorul [i lqsa]i autovehiculul sq stea aprox-
imativ 3 minute.

Verifica]i nivelul uleiului. |n cazul \n care
nivelul uleiului de motor este l`ngq sau sub
semnul inferior de pe jojq, trebuie sq
adquga]i ulei de motor (vezi pagina 504 la
modelele pe benzinq [i pagina 506 la mod-
elele pe motorinq).

Nu depq[i]i semnul superior de pe jojq [i nu
vqrsa]i ulei de motor \n compartimentul
motorului. Acest lucru ar putea avaria
motorul [i alte componente. 

Dacq nu ave]i la dumneavoastrq ulei de
motor, conduce]i moderat p`nq la cel mai
apropiat service auto [i adquga]i ulei de
motor. Evita]i sq accelera]i cu admisie com-
pletq [i sq conduce]i la viteze mari.

Simbolul /mesajul nivelului de ulei poate fi
reconfigurat de fiecare datq c`nd opri]i
motorul. C`nd \ncepe]i din nou deplasarea,
sistemul \ncepe sq monitorizeze nivelul
uleiului de motor. Este posibil sq dureze un
timp p`nq c`nd sistemul detecteazq faptul
cq nivelul uleiului de motor este scqzut [i
p`nq c`nd se aprinde simbolul, singur sau
\nso]it de mesaj. Trebuie sq verifica]i nivelul
uleiului de motor [i sq adquga]i ulei de
motor \nainte de a porni din nou la drum, \n
cazul \n care se aprinde simbolul nivelului
de ulei, singur sau \nso]it de mesajul
„CHECK ENGINE OIL LEVEL” (verificq
nivelul uleiului de motor). 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE
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Indicatorul de nivel de ulei

INDICATOR DE NIVEL DE ULEI
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OBSERVA}IE

Ignorarea indicatorului de nivel de ulei [i
conducerea cu acest indicator aprins poate
avaria grav motorul. 

Sistemul se activeazq dupq ce motorul se
\ncqlze[te. Dacq temperatura exterioarq
este foarte scqzutq, va trebui sq conduce]i
un timp mai \ndelungat p`nq c`nd sistemul
detecteazq nivelul uleiului de motor. 

Nefunc]ionarea senzorului de nivel de ulei

Dacq simbolul “ ” se aprinde, singur sau
\nso]it de mesajul „CHECK SYSTEM” (veri-
ficq sistemul) cu motorul pornit, este vorba
de o defec]iune a sistemului la senzorul de
nivel de ulei. Duce]i autovehiculul la
reprezentan]q pentru verificare c`t mai
repede. 
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Indicatorul de nivel de ulei
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Acest indicator se aprinde atunci
c`nd contactul de pornire este \n

pozi]ia ON (II) [i se stinge dupq pornirea
motorului. Dacq acesta se aprinde luminat
puternic \n timp ce motorul este pornit,
\nseamnq cq bateria nu se \ncarcq. 

Ve]i vedea, de asemenea, simbolul “ ”,
singur sau \nso]it de mesajul „CHECK SYS-
TEM” (verificq sistemul) pe afi[ajul multiplu. 

Opri]i imediat toate accesoriile electrice.
|ncerca]i sq nu folosi]i alte comenzi electrice
precum geamurile electrice. ]ine]i motorul
pornit. Pornirea motorului ar descqrca rapid
bateria. 

Merge]i la o reprezentan]q sau la un atelier
auto pentru asisten]q tehnicq.
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Indicatorul sistemului de \ncqrcare
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Acest indicator se aprinde c`teva
secunde [i apoi se stinge c`nd

roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON (II).
|n cazul \n care indicatorul se aprinde \n
timp ce conduce]i, aceasta \nseamnq cq
unul din sistemele de control al emisiilor are
o defec]iune. Chiar dacq nu sim]i]i nici o
schimbare \n func]ionarea autovehiculului,
aceastq defec]iune poate reduce economia
de combustibil [i cauza cre[terea emisiilor.
|n cazul \n care continua]i sq conduce]i
pute]i cauza avarii grave. 

Ve]i vedea, de asemenea, simbolul “ ”,
singur sau \nso]it de mesajul „CHECK SYS-
TEM” (verificq sistemul) pe afi[ajul multiplu. 

|n cazul \n care se aprinde acest indicator,
trage]i pe dreapta \n condi]ii de siguran]q [i
opri]i motorul. Porni]i din nou motorul [i
observa]i indicatorul. Dacq acesta rqm`ne
aprins, duce]i autovehiculul la reprezentan]q
pentru verificare c`t mai repede. Conduce]i
cu modera]ie p`nq c`nd vi se verificq
defec]iunea la reprezentan]q. Evita]i accel-
erarea maximq [i vitezele mari.

De asemenea, trebuie sq duce]i autovehicu-
lul la reprezentan]q pentru verificare [i dacq
indicatorul se aprinde frecvent, chiar dacq
se stinge dupq ce efectua]i procedura de
mai sus.

OBSERVA}IE

|n cazul \n care continua]i sq conduce]i cu
lampa indicatorului de defec]iune aprinsq
pute]i cauza avarii la comenzile de emisie
ale autovehiculului [i la motor. Este posibil
ca repararea acestora sq nu fie acoperitq de
garan]ia autovehiculului.

Dacq roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON
(II) fqrq a porni motorul, lampa indicatorului
de defec]iune se aprinde timp de aproxima-
tiv 20 de secunde. Apoi aceasta se stinge
sau clipe[te de 5 ori \n func]ie de diferite
condi]ii. Acest lucru este normal: astfel se
indicq starea de auto-testare a diagnosticqrii
pentru sistemele de comandq a emisiilor.  
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Avarie sistem control motor (modelele pe benzinq)
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Acest indicator se aprinde c`teva
secunde [i apoi se stinge c`nd

roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON (II).
|n cazul \n care indicatorul se aprinde \n
timp ce conduce]i, aceasta \nseamnq cq
unul din sistemele de control al emisiilor are
o defec]iune. Chiar dacq nu sim]i]i nici o
schimbare \n func]ionarea autovehiculului,
aceastq defec]iune poate reduce economia
de combustibil [i cauza cre[terea emisiilor.
|n cazul \n care continua]i sq conduce]i
pute]i cauza avarii grave. 

Ve]i vedea, de asemenea, simbolul “ ”,
singur sau \nso]it de mesajul „CHECK SYS-
TEM” (verificq sistemul) pe afi[ajul multiplu. 

|n cazul \n care se aprinde acest indicator,
trage]i pe dreapta \n condi]ii de siguran]q [i
opri]i motorul. Porni]i [i opri]i din nou
motorul la intervale de aproximativ 30 de
secunde, apoi observa]i indicatorul. Dacq
acesta rqm`ne aprins, duce]i autovehiculul
la reprezentan]q pentru verificare c`t mai
repede. Conduce]i cu modera]ie p`nq c`nd
vi se verificq defec]iunea la reprezentan]q.
Evita]i accelerarea maximq [i vitezele mari.

De asemenea, trebuie sq duce]i autovehicu-
lul la reprezentan]q pentru verificare [i dacq
indicatorul se aprinde frecvent, chiar dacq
se stinge dupq ce efectua]i procedura de
mai sus.

OBSERVA}IE

|n cazul \n care continua]i sq conduce]i cu
lampa indicatorului de defec]iune aprinsq
pute]i cauza avarii la comenzile de emisie
ale autovehiculului [i la motor. Este posibil
ca repararea acestora sq nu fie acoperitq de
garan]ia autovehiculului.

Acest indicator se aprinde [i nu ve]i putea
porni motorul dupq ce autovehiculul a rqmas
fqrq combustibil. |n aceastq situa]ie, umple]i
rezervorul de combustibil, apoi urma]i proce-
dura de Amorsare a sistemului de com-
bustibil de la pagina 560 pentru a porni
motorul.

Dacq roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON
(II) fqrq a porni motorul, lampa indicatorului
de defec]iune se aprinde timp de aproxima-
tiv 20 de secunde. Apoi aceasta se stinge
sau clipe[te de 5 ori \n func]ie de diferite
condi]ii. Acest lucru este normal: astfel se
indicq starea de auto-testare a diagnosticqrii
pentru sistemele de comandq a emisiilor.  
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Avarie sistem control motor (modelele pe benzinq)
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Dacq acest simbol apare singur sau \nso]it
de mesajul „CHECK SYSTEM” pe afi[ajul
multiplu cu motorul pornit, existq o
defec]iune la sistemul de comandq a
motorului. |n cazul \n care continua]i sq con-
duce]i, pot apqrea defec]iuni grave. 

Dacq se afi[eazq acest simbol, singur sau
\nso]it de un mesaj, ie[i]i de pe carosabil \n
condi]ii de siguran]q [i opri]i motorul. Porni]i
[i opri]i din nou motorul la intervale de
aproximativ 30 de secunde, apoi observa]i
afi[ajul multiplu. Dacq apare din nou, duce]i
autovehiculul la reprezentan]q c`t mai
repede, pentru verificare. Conduce]i cu
viteza moderatq p`nq la verificarea autove-
hiculului la reprezentan]q. Evita]i acceler-
area maximq [i vitezele mari.

De asemenea, trebuie sq duce]i autovehicu-
lul la reprezentan]q pentru verificare [i dacq
simbolul PGM-FI se aprinde frecvent pe
afi[ajul multiplu, chiar dacq se stinge dupq
ce efectua]i procedura de mai sus.

OBSERVA}IE

|n cazul \n care continua]i sq conduce]i sim-
bolul PGM-FI aprins, pute]i cauza avarii la
comenzile de emisie ale autovehiculului [i la
motor. Este posibil ca repararea acestora sq
nu fie acoperitq de garan]ia autovehiculului.

La modelele pe motorinq
Acest simbol se aprinde pe afi[ajul multiplu
singur sau \nso]it de mesaj [i nu ve]i putea
porni motorul dupq ce autovehiculul a rqmas
fqrq combustibil. |n aceastq situa]ie, umple]i
rezervorul de combustibil, apoi urma]i proce-
dura de Amorsare a sistemului de com-
bustibil de la pagina 560 pentru a porni
motorul.

De asemenea, acest simbol, insgur sau
\nso]it de mesaj, apare [i dacq nu folosi]i
combustibil adecvat pentru condi]iile de tem-
peraturq sau regionale. Acest lucru poate
reduce puterea motorului (vezi pagina 412). 
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Avertizarea PGM-FI
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Indicatorul sistemului de fr`nare se
aprinde, \n mod normal, atunci

c`nd roti]i contactul de pornire \n pozi]ia ON
(II), [i pentru a vq aminti sq verifica]i fr`na
de parcare. Acesta rqm`ne aprins, \n cazul
\n care nu elibera]i complet fr`na de par-
care.

Dacq se aprinde indicatorul sistemului de
parcare \n timp ce conduce]i, probabil cq
nivelul lichidului de fr`nq este scqzut.
Apqsa]i u[or pe pedala de fr`nq pentru a
vedea dacq se simte normal. Dacq da, veri-
fica]i nivelul lichidului de fr`nq la urmqtoarea
oprire la un atelier auto (vezi pagina 516). 

|n cazul \n care nivelul de lichid este redus,
duce]i autovehiculul la reprezentan]q pentru
verificarea sistemului de fr`nare, ca sq nu
existe scurgeri, sau plqcu]ele de fr`nq sq nu
fie uzate.

Ve]i vedea, de asemenea, simbolul “ ”,
singur sau \nso]it de mesajul „BRAKE
FLUID LOW” (lichid de fr`nq scqzut) pe
afi[ajul multiplu. 

Totu[i, \n cazul \n care pedala de fr`nq nu
se simte normal, ac]iona]i imediat. 
O defec]iune la o parte a circuitului dual al
sistemului vq lasq \ncq posibilitatea de
fr`nare la douq ro]i. Ve]i sim]i pedala
cobor`nd mult mai jos \nainte ca autove-
hiculul sq \ncetineascq [i va trebui sq
apqsa]i mai tare pe pedalq. 

|ncetini]i schimb`nd \n treaptq inferioarq de
vitezq [i trage]i pe marginea drumului \n
condi]ii de siguran]q. Datoritq distan]ei lungi
necesare pentru oprire, este periculos sq
conduce]i autovehiculul. Acesta trebuie
remorcat [i reparat c`t mai repede (vezi
Remorcarea de urgen]q la pagina 623).

Ve]i vedea, de asemenea, simbolul “ ”,
singur sau \nso]it de mesajul „CHECK SYS-
TEM” (verificq sistemul) pe afi[ajul multiplu,
\n cazul \n care existq o defec]iune la sis-
temul de fr`nare sau la sistemul de
distribu]ie a fr`nei \ntre fa]q [i spate.

Dacq sunte]i, totu[i, nevoit sq conduce]i
autovehiculul pe o distan]q scurtq \n aceste
condi]ii, conduce]i \ncet [i cu mare aten]ie.

Dacq se aprinde indicatorul ABS alqturi de
indicatorul sistemului de fr`nare, duce]i ime-
diat autovehiculul la reprezentan]q pentru
verificare. 
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Indicatorul sistemului de fr`nare
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|n cazul \n care existq o defec]iune la sis-
temul electric de blocare a u[ilor [i nu pute]i
debloca portiera [oferului, folosi]i p`rghia de
eliberare din spatele capacului din st`nga
din portbagaj.

Dacq nu pute]i debloca nici portbagajul
datoritq defec]iunii sistemului electric de blo-
care a portierelor, vezi pagina 171 [i
deschide]i manual portbagajul. 

Pentru a deschide capacul rezervorului,
trage]i p`rghia spre spate. 

612

Deschiderea manualq a capacului rezervorului de combustibil

CAPAC

P~RGHIE ELIBERARE
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Siguran]ele autovehiculului sunt dispuse \n
trei cutii de siguran]e. 

Cutia de siguran]e de pe partea [oferului
este dispusq sub bord, pe partea [oferului.
Eticheta siguran]elor este lipitq pe panoul
lateral.

Cutia de siguran]e de pe partea pasagerului
este dispusq pe panoul lateral de pe partea
pasagerului. Pentru a scoate capacul cutiei
de siguran]e, introduce]i degetul \n lqca[ [i
\mpinge]i-l u[or \n sus, apoi trage]i-l spre
dumneavoastrq [i scoate]i-l din balama. 

Cutia de siguran]e de sub capotq este dis-
pusq \n spatele compartimentului motor, pe
partea st`ngq. Pentru a o deschide, apqsa]i
\nchizqtorile dupq cum se aratq \n imagine. 

613

Siguran]ele

INTERIOR (Partea [oferului)

ETICHETA SIGURAN}ELOR CUTIA DE SIGURAN}E

INTERIOR (Partea pasagerului)

LQCA{

SUB CAPOTQ

|NCHIZQTOARE
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Verificarea [i \nlocuirea siguran]elor
|n cazul \n care un dispozitiv electric de la
autovehicul se opre[te din func]ionare,
primul lucru pe care trebuie sq \l verifica]i
este dacq nu cumva s-a ars o siguran]q. Din
tabelul de la paginile 617 – 619 la modelele
pe benzinq [i de la paginile 620 – 622 la
modelele pe motorinq, sau din diagrama de
pe capacul cutiei de siguran]e sau din
eticheta siguran]elor, pute]i afla care sigu-
ran]q sau siguran]e controleazq dispozitivul
respectiv. Verifica]i mai \nt`i acele
siguran]e, \nsq verifica]i, de asemenea,
toate siguran]ele, pentru a vedea dacq
arderea unei singure siguran]e a cauzat
oprirea dispozitivului. |nlocui]i siguran]ele
arse [i verifica]i dacq dispozitivul
func]ioneazq. 

1. Roti]i contactul de pornire \n pozi]ia
LOCK (0). Asigura]i-vq cq farurile [i toate
celelalte accesorii sunt stinse. 

2. Scoate]i capacul de la fiecare cutie de
siguran]e de sub capotq [i de partea
pasagerului.

3. Verifica]i fiecare siguran]q mare din cutia
de siguran]e de sub capota motor
uit`ndu-vq prin geamul lateral la firele din
interior. Scoate]i [uruburile cu o [urubel-
ni]q cu cap Phillips. 

De asemenea, verifica]i cutia de siguran]e
combinate din cutia de siguran]e de sub
capotq.

614

Siguran]ele

SIGURAN}Q ARSQ SIGURAN}Q
ARSQ
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4. Verifica]i siguran]ele mai mici din cutia
de siguran]e de sub capotq [i toate sigu-
ran]ele din cutiile de siguran]e din interior,
trqg`nd afarq fiecare siguran]q cu ajutorul
dispozitivului de scos siguran]e dispus pe
spatele capacului cutiei de siguran]e de
sub capotq. 

5. Verifica]i dacq nu existq un fir ars \n inte-
riorul siguran]ei. Dacq este arsq, \nlocui]i
siguran]a cu una din siguran]ele de rez-
ervq de aceea[i intensitate sau cu intensi-
tate mai micq. 

Autovehiculul dumneavoastrq are siguran]e
de rezervq pe spatele capacului cutiei de
siguran]e de sub capotq. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

615

Siguran]ele

DISPOZITIV DE SCOS SIGURAN}E ARSQ DISPOZITIV DE SCOS SIGURAN]E
SIGURAN}E 

DE REZERVQ
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|n cazul \n care nu pute]i conduce autove-
hiculul fqrq a remedia defec]iunea [i nu
ave]i la dispozi]ie o siguran]q de rezervq,
lua]i o siguran]q de aceea[i intensitate sau
cu intensitate mai micq de la un alt circuit.
Asigura]i-vq cq vq pute]i dispensa de acel
circuit temporar (ca, de exemplu, bricheta
sau radioul). 

|n cazul \n care \nlocui]i o siguran]q arsq cu
una de rezervq cu o intensitate mai micq,
aceasta se poate arde din nou. Acest lucru
nu \nseamnq o defec]iune. |nlocui]i sigu-
ran]a cu una de intensitate corespunzqtoare
de \ndatq ce pute]i.

OBSERVA}IE

|nlocuirea siguran]ei cu una de o intensitate
mai mare cre[te riscul avarierii sistemului
electric. Dacq nu ave]i o siguran]q de rez-
ervq de intensitate adecvatq, instala]i una
de o intensitate mai micq.

6. |n cazul \n care siguran]a de rezervq de
aceea[i intensitate se arde [i ea \ntr-un
timp scurt, probabil cq este vorba despre
o defec]iune gravq la sistemul electric al
autovehiculului. Lqsa]i siguran]a arsq \n
acel circuit [i duce]i autovehiculul la un
tehnician calificat pentru verificare.

Dacq este scoasq siguran]a radioului sis-
temul audio se va dezactiva. Urmqtoarea
datq c`nd porni]i radioul, pute]i vedea
mesajul „ENTER CODE” (introdu codul) pe
afi[ajul frecven]ei. Folosi]i butoanele de pre-
setare pentru a introduce codul de cifre
(vezi pagina 325). 

Dacq este dezactivat sistemul audio,
setarea ceasului din sistemul audio este
anulatq. Va trebui sq fixa]i din nou ceasul
conform instruc]iunilor din sec]iunea sis-
temului audio din aceastq carte tehnicq. 

616

Siguran]ele
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CUTIA DE SIGURAN}E DE SUB CAPOTQ Siguran]ele incluse \n cutia de siguran]e de sub capota motor sunt
u[or diferite, \n func]ie de modele. Locurile siguran]elor sunt indicate
prin simbolurile de pe eticheta siguran]elor. Vezi tabelul de mai jos
pentru siguran]ele de la autovehiculul dumneavoastrq.

*: dacq este prevqzut
CONTINUARE |N PAGINA 
URMQTOARE

617

Locurile siguran]elor (modelele pe benzinq)

Nr. Circuitele protejate

1-1 Bateria

1-2
Cutia de siguran]e de pe partea
pasagerului

2-1 EPS

2-2
(Cutia de siguran]e de pe partea
pasagerului)

2-3 VSA FSR

2-4 Nefolositq 

2-5 VSA MTR

2-6 Nefolositq

3-1 [tergqtor

3-2 Nefolositq

3-3 Motor MAIN FAN (ventilator principal)

3-4 Lampa principalq de pe partea [oferului

3-5
(Cutia de siguran]e de pe partea
[oferului)

3-6
Lampa principalq de pe partea
pasagerului

3-7
(Cutia de siguran]e de pe partea
[oferului)

3-8 IG MAIN

4 Dezaburizator lunetq

Nr. Circuitele protejate

5 Motorul secundar al radiatorului *

6 Nefolositq

7 \nchizqtor electric hayon*

8 Motor radiator

9 Avarii

10 Claxon

11 (Spqlqtor de faruri)*

12 Stop

13 Bobinq IG

14 FI Sub

15 Mar[arier

16 Lumini interioare

17 FI Main

18 DBW

19 Nefolositq

20 Ambreiaj MG

21 Nivelul de ulei de motor
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CUTIA INTERIOARQ DE SIGURAN}E (pe partea [oferului) Siguran]ele incluse \n cutia de siguran]e de pe partea [oferului vari-
azq \n func]ie de model. Locurile siguran]elor sunt indicate cu sim-
boluri pe eticheta siguran]elor. Vezi tabelul de mai jos pentru sigu-
ran]ele de la autovehiculul dumneavoastrq. 

*: Pentru unele tipuri

618

Locurile siguran]elor (modelele pe benzinq)

Imaginea aratq modelul cu volan pe partea st`ngq

Nr. Circuitele protejate

1 (EPT)*

2 (Regulator de faruri)*

3 Spqlqtor

4 [tergqtor

5 Contor

6 ABS/VSA

7 ACG

8 Nefolositq

9 Pompa de combustibil

19 (VB SOL)*

11 SRS

12
ODS (Sistem de detectare a
ocupan]ilor)

13 (IG1)

14 Nefolositq

15 Luminile de zi *

16 A/C

17 Accesoriu, Cheie, \ncuietoare

18 Accesoriu

19
(Glisarea electricq a scaunului [oferu-
lui)*

Nr. Circuitele protejate

20 (Trapa)*

21
(\nclinarea electricq a scaunului [ofer-
ului)*

22
Geamul electric lateral din spate de pe
partea [oferului 

23 Brichetq*

24 Geamul electric al [oferului

25 \ncuietoarea portierei [oferului

26
(Proiectorul de cea]q de pe partea
[oferului)*

27
Lumina micq de pe partea [oferului
(exterior)

28
Luminile de drum de pe partea [oferu-
lui

29 (Luminile de zi)*

30
Luminile de \nt`lnire de pe partea
[oferului

31 Nefolositq

32 Nivelul de ulei de motor
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CUTIA INTERIOARQ DE SIGURAN]E (pe partea pasagerului) Siguran]ele incluse \n cutia de siguran]e de pe partea pasagerului
variazq \n func]ie de model. Locurile siguran]elor sunt indicate cu
simboluri pe eticheta siguran]elor. Vezi tabelul de mai jos pentru sig-
uran]ele de la autovehiculul dumneavoastrq. 

*: Pentru unele tipuri

619

Locurile siguran]elor (modelele pe benzinq)

Imaginea aratq modelul cu volan pe partea st`ngq

Nr. Circuitele protejate

1
Luminile de drum de pe partea
pasagerului

2
Lumina micq de pe partea pasagerului
(exterior)

3
(Luminile de cea]q de pe partea
pasagerului)*

4
Luminile de \nt`lnire de pe partea
pasagerului

5 Nefolositq

6 Luminile interioare

7 Nefolositq

8
(\nclinarea electricq a scaunului de pe
partea pasagerului)*

9
(Glisarea electricq a scaunului de pe
partea pasagerului)*

19
\ncuietoarea portierei de pe partea
pasagerului

11
Geamul electric din spate de pe
partea pasagerului

Nr. Circuitele protejate

12 Priza de curent accesorie din consolq

13
Geamul electric de pe partea
pasagerului

14 Nefolositq

15 (Premium AMP)*

16 Nefolositq

17 (Stopul de cea]q)

18 Nefolositq

19 (Radiatorul pentru scaune)*

20 (EPT dreapta)

21 (EPT st`nga)

22 (Nefolositq)
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CUTIA DE SIGURAN]E DE SUB CAPOTQ Siguran]ele incluse \n cutia de siguran]e de sub capota motor sunt
u[or diferite, \n func]ie de modele. Locurile siguran]elor sunt indicate
prin simbolurile de pe eticheta siguran]elor. Vezi tabelul de mai jos
pentru siguran]ele de la autovehiculul dumneavoastrq.

*: Dacq este prevqzut

620

Locurile siguran]elor (modelele pe motorinq)

Nr. Circuitele protejate

1-1 Bateria

1-2
Cutia de siguran]e de pe partea
pasagerului

2-1 EPS

2-2 Incandescen]q

2-3 VSA FSR

2-4
(Cutia de siguran]e de pe partea
pasagerului)

2-5 VSA MTR

2-6 Nefolositq

3-1 [tergqtor

3-2 \ncqlzitor de combustibil

3-3 Motor MAIN FAN (ventilator principal)

3-4
Lampa principalq de pe partea [oferu-
lui

3-5
(Cutia de siguran]e de pe partea
[oferului)

3-6
Lampa principalq de pe partea
pasagerului

3-7 Nefolositq

3-8 IG MAIN

4 Dezaburizator lunetq

Nr. Circuitele protejate

5 IGP

6 Nefolositq

7 (\nchizqtor electric hayon)*

8 Motor radiator

9 Avarii

10 Claxon

11 (Spqlqtor de faruri)*

12 Stop

13 IGP2

14 LAF

15 Mar[arier

16 Lumini interioare

17 Motor ventilator secundar

18 ISV

19 Mar[arier FI ECU

20 Ambreiaj MG

21 \ncqlzitor de combustibil
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CUTIA INTERIOARQ DE SIGURAN]E (pe partea [oferului) Siguran]ele incluse \n cutia de siguran]e de pe partea [oferului vari-
azq \n func]ie de model. Locurile siguran]elor sunt indicate cu sim-
boluri pe eticheta siguran]elor. Vezi tabelul de mai jos pentru sigu-
ran]ele de la autovehiculul dumneavoastrq. 

*: Pentru unele tipuri
CONTINUARE |N PAGINA
URMQTOARE

621

Locurile siguran]elor (modelele pe motorinq)

Imaginea aratq modelul cu volan pe partea st`ngq

Nr. Circuitele protejate

1 (EPT)*

2 (Regulator de faruri)*

3 Spqlqtor

4 [tergqtor

5 Contor

6 ABS/VSA

7 ACG

8 (STS)

9 Pompa de combustibil

19 (VB SOL)*

11 SRS

12
ODS (Sistem de detectare a
ocupan]ilor)

13 (IG1)

14 Nefolositq

15 Luminile de zi *

16 A/C

17 Accesoriu, Cheie, \ncuietoare

18 Accesoriu

19
(Glisarea electricq a scaunului [oferu-
lui)*

Nr. Circuitele protejate

20 (Trapa)*

21
(\nclinarea electricq a scaunului [ofer-
ului)*

22
Geamul electric lateral din spate de pe
partea [oferului 

23 Brichetq*

24 Geamul electric al [oferului

25 \ncuietoarea portierei [oferului

26
(Proiectorul de cea]q de pe partea
[oferului)*

27
Lumina micq de pe partea [oferului
(exterior)

28
Luminile de drum de pe partea [oferu-
lui

29 (Luminile de zi)*

30
Luminile de \nt`lnire de pe partea
[oferului

31 Nefolositq

32 Nivelul de ulei de motor
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CUTIA INTERIOARQ DE SIGURAN]E (pe partea pasagerului) Siguran]ele incluse \n cutia de siguran]e de pe partea pasagerului
variazq \n func]ie de model. Locurile siguran]elor sunt indicate cu
simboluri pe eticheta siguran]elor. Vezi tabelul de mai jos pentru sig-
uran]ele de la autovehiculul dumneavoastrq. 

*: Pentru unele tipuri

622

(Locurile siguran]elor (modelele pe motorinq)

Imaginea aratq modelul cu volan pe partea st`ngq

Nr. Circuitele protejate

1
Luminile de drum de pe partea
pasagerului

2
Lumina micq de pe partea pasagerului
(exterior)

3
(Luminile de cea]q de pe partea
pasagerului)*

4
Luminile de \nt`lnire de pe partea
pasagerului

5 Nefolositq

6 Luminile interioare

7 Nefolositq

8
(\nclinarea electricq a scaunului de pe
partea pasagerului)*

9
(Glisarea electricq a scaunului de pe
partea pasagerului)*

19
\ncuietoarea portierei de pe partea
pasagerului

11
Geamul electric din spate de pe
partea pasagerului

Nr. Circuitele protejate

12 Priza de curent accesorie din consolq

13
Geamul electric de pe partea
pasagerului

14 Nefolositq

15 (Premium AMP)*

16 Nefolositq

17 (Stopul de cea]q)

18 Nefolositq

19 (Radiatorul pentru scaune)*

20 (EPT dreapta)

21 (EPT st`nga)

22 (Nefolositq)
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|n cazul \n care autovehiculul dumneavoas-
trq trebuie remorcat, adresa]i-vq unui servi-
ciu de remorcare profesionist. Nu tracta]i
niciodatq autovehiculul doar cu o sfoarq sau
cu un lan]. Acest lucru este deosebit de per-
iculos. 

Existq trei tipuri de echipament de tractare
folosite \n mod uzual.

Echipamentul cu platformq dreaptq.
Operatorul acestuia va \ncqrca autovehiculul
\n spatele unui camion. Aceasta este cea
mai bunq modalitate de a transporta autove-
hiculul. 

Echipament de ridicare a ro]ilor. Camionul
de tractare folose[te douq bra]e care intrq
sub ro]ile din fa]q [i le ridicq. Ro]ile din
spate rqm`n pe drum. Aceasta este o
modalitate acceptabilq de a tracta autove-
hiculul. 

Echipament de suspendare. Camionul
folose[te cabluri de metal cu c`rlige la
capete. Acestea se prind de pqr]i ale cadru-
lui sau ale suspensiei iar cablurile ridicq
partea respectivq a autovehiculului de pe
drum. |n acest fel se poate avaria grav sus-
pensia [i caroseria. Aceastq modalitate de
tractare este inacceptabilq. 

Dacq, \n urma unei defec]iuni, autovehiculul
trebuie remorcat cu ro]ile din fa]q pe drum,
lua]i urmqtoarele mqsuri:

La transmisia manualq:
• Elibera]i fr`na de parcare.
• Pune]i transmisia \n neutru. 
• Lqsa]i contactul de pornire \n pozi]ia

ACCESSORY (I) pentru ca volanul sq nu
se blocheze. 

La transmisia automatq:
• Porni]i motorul
• Apqsa]i pedala de fr`nq [i trece]i maneta

schimbqtorului prin toate pozi]iile. 
• Trece]i \n pozi]ia D timp de 5 secunde,

apoi \n pozi]ia N
• Opri]i motorul
• Elibera]i fr`na de parcare.
• Lqsa]i contactul de pornire \n pozi]ia

ACCESSORY (I) pentru ca volanul sq nu
se blocheze. 

OBSERVA}IE

Pregqtirea necorespunzqtoare pentru remor-
care va avaria transmisia. Urma]i procedura
de mai sus cu stricte]e. Dacq nu pute]i muta
transmisia sau porni motorul (la transmisia
automatq), autovehiculul trebuie transportat
cu ro]ile din fa]q ridicate de pe drum. 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

623

Remorcarea de urgen]q
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Dacq ro]ile din fa]q sunt pe drum, se reco-
mandq ca remorcarea sq nu se facq pe mai
mult de 80 km (50 mile) iar viteza sq fie sub
55 km/h (35 mph). 

Dacq autovehiculul este dotat cu spoiler
frontal, scoate]i-l \nainte de remorcare, pen-
tru a nu fi avariat. 

OBSERVA}IE

Dacq \ncerca]i sq ridica]i sau sq tracta]i
autovehiculul de barele de protec]ie, acest
lucru va cauza avarii grave. Barele de pro-
tec]ie nu sunt proiectate pentru a sus]ine
greutatea autovehiculului. 

La autovehiculele cu senzor de \nclinare
Dacq autovehiculul trebuie remorcat, nu
uita]i sq dezactiva]i senzorul de \nalinare
dacq trebuie sq activa]i sistemul de securi-
tate (vezi pagina 332). 

Dacq decide]i sq tracta]i autovehiculul cu
toate cele patru ro]i pe drum, folosi]i o barq
de tractare adecvatq [i prinsq. Pregqti]i
autovehiculul pentru tractare dupq cum s-a
indicat mai sus [i lqsa]i contactul de pornire
\n pozi]ia ACCESSORY (I) pentru ca volanul
sq nu se blocheze. Verifica]i ca radioul [i
toate accesoriile electrice sq fie oprite pen-
tru a nu consuma bateria. 

OBSERVA}IE

Sistemul de direc]ie poate fi avariat dacq
volanul este blocat. Lqsa]i contactul de
pornire \n pozi]ia ACCESSORY (I) [i asigu-
ra]i-vq cq volanul se rote[te liber \nainte de
a \ncepe tractarea. 

624

Remorcarea de urgen]q
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Diagramele din aceastq sec]iune vq indicq
dimensiunile [i capacitq]ile autovehiculului,
precum [i locurile numerelor de identificare

Numerele de identificare . . . . . . . . . . . . 626
Specifica]iile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Catalizatorul 

(modelele pe benzinq) . . . . . . . . . . . . 635
Catalizatorul 

(modelele pe motorinq) . . . . . . . . . . . 636
Sistemul filtrului de particule diesel 
(DPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637

625

Informa]ii tehnice
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Autovehiculul dumneavoastrq are mai multe
numere de identificare, \n diferite locuri.

1. Seria [asiului este [tampilatq pe peretele
ignifug

2. Seria motorului este \ntipqritq \n blocul
motor.

3. Numqrul transmisiei este pe o etichetq \n
v`rful transmisiei

Nu confunda]i numqrul transmisiei cu seria
motorului.

626

Numerele de identificare

Modelul de motor de 2,0 l (pe benzinq)

Modelul de motor de 2,4 l (pe benzinq)

SERIA MOTORULUI

NUMQRUL TRANSMISIEI AUTOMATE

NUMQRUL TRANSMISIEI MANUALE

SERIA MOTORULUI

NUMQRUL TRANSMISIEI AUTOMATE

NUMQRUL TRANSMISIEI MANUALE
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Seria [asiului [i a motorului apar [i pe
placa de pe montantul frontal de pe partea
st`ngq.

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

627

Numerele de identificare

Modelul de motor de 2,4 l (pe motorinq)

SERIA MOTORULUI

NUMQRUL TRANSMISIEI MANUALE
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Numqrul de identificare al autovehiculului
(VIN) sau seria [asiului este \ntipqritq \n
peretele ignifug al compartimentului motoru-
lui. 

Numqrul de identificare al autovehiculului
(VIN) / sera [asiului apare de asemenea pe
o placq prinsq pe partea de sus a bordului.

628

Numerele de identificare

NUMQRUL DE IDENTIFICARE AL
AUTOVEHICULULUI (VIN)

PLACA CU SERIA {ASIULUI {I A MOTORULUI
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Dimensiunile

*1: modelele de motor de 2,0 l cu excep]ia S [i modelele cu motor
diesel cu excep]ia S
*2: S la modelele de motor de 2,0 l [i diesel [i la toate modelele
de motor de 2,4 l

629

Specifica]iile

Punct de fixare / suspendare \n spate a
dispozitivului de cuplare

Lungimea 4.725 mm (186,0 in) 
Lq]imea 1.840 mm (72,4 in)
|nql]imea 1.440 mm (56,7 in) 
Ampatamentul 2.705 mm (106,5 in)
Ecartament                     Fa]q 1.595 mm (62,8 in)*1

1.585 mm (62,4 in)*2
Spate 1.600 mm (63,0 in)*1

1.590 mm (62,6 in)*2

Nr. Dimensiuni
1 904 mm (35,6 in)
2 901 mm (35,5 in)
3 760 mm (29,9 in)
4 525 mm (20,7 in)
5 940 mm (37,0 in)
6 870 mm (34,3 in)
7 1.140 mm (44,9 in)

OBSERVA}IE:
1. Semnele indicq punctele de fixare
a barei de tractare
2. Semnele indicq punctul de cuplare
a barei de tractare
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*1: Citi]i plqcu]a de pe montantul [oferului sau consulta]i reprezen-
tan]a

*2: Modelele pe motorinq
*3: Urmqtoarele indica]ii se aplicq numai pentru Germania. 

Masa maximq a remorcii este valabilq pentru o pantq de 12%.
Pentru remorci mai grele, trebuie sq consulta]i documentul autove-
hicului sau sq \ntreba]i la reprezentan]q. 

*4: Model de motor de 2,0 l
*5: Model de motor de 2,4 l
*6: Masa maximq de tractare trebuie redusq dacq tracta]i o remorcq

la altitudine de peste 1.000 de metri. Pentru mai multe informa]ii,
vezi pagina 468. 

630

Specifica]iile

Masele

Masa la gol  
Motor de 2,0 l TM

TA

1.414 – 1.514 kg (3.117 – 3.338 lbs)

1.443 – 1.544 kg (3.181 – 3.404 lbs)

Motor de 2,4 l TM
TA

1.575 kg (3.472 lbs)

1.607 kg (3.543 lbs)

Motor diesel 1.575 kg (3.472 lbs)
Masa maximq admisq *1

Motor de 2,0 l TM
TA

1.935 kg (4.266 lbs)

1.960 kg (4.321 lbs)

Motor de 2,4 l TM
TA

1.995 kg (4.398 lbs)

2.030 kg (4.475 lbs)

Motor diesel 2.030 kg (4.475 lbs)

Masa maximq admisq pe ax
(Fa]q) *1

Motor de 2,0 l TM
TA

1.020 kg (2.249 lbs)

1.045 kg (2.304 lbs)

Motor de 2,4 l TM
TA

1.055 kg (2.326 lbs)

1.095 kg (2.414 lbs)

Motor diesel 1.130 kg (2.491 lbs)
Masa maximq admisq pe ax
(Spate)*1

Motor de 2,0 l TM
TA

920 kg (2.028 lbs)

920 kg (2.028 lbs)

Motor de 2,4 l TM
TA

950 kg (2.094 lbs)

950 kg (2.094 lbs)

Motor diesel 920 kg (2.028 lbs)

Masa maximq de tractare (UE)*3*6
Remorcq cu fr`ne

Remorcq fqrq fr`ne

1.500 kg (3.307 lbs)*4
1.600 kg (3.527 lbs)*5
1.700 kg (3.748 lbs)*2

500 kg (1.102 lbs)

Sarcina verticalq maximq permisq pe dis-
pozitiv de cuplare (UE)

75 kg (165 lbs)
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Motorul de 2,0 l (modelele pe benzinq)

* R20A3
Pentru tipul de motor, vezi pagina 626

Motorul de 2,4 l (modelele pe benzinq)

* K24Z3
Pentru tipul de motor, vezi pagina 626

Motorul (modelele pe motorinq)

* N22B1
Pentru tipul de motor, vezi pagina 627

631

Specifica]iile

Tipul *
Motor cu rqcire cu apq 4 curse

SOHC i-VTEC 
Motor pe benzinq cu 4 cilindri

Alezaj X Cursq 81 X 96,9 mm (3,19 x 3,81 in)

Cilindree 1.997 cm³ (122 cu-in)

Raport  de compresie 10,6:1

Bujii cu incandescen]q NKG: IZFR6K11 NS
DENSO: SKJ20DR-M11S

Tipul *
Motor cu rqcire cu apq 4 curse

DOHC i-VTEC 
Motor pe benzinq cu 4 cilindri

Alezaj X Cursq 87 X 99 mm (3,43 x 3,90 in)

Cilindree 2.354 cm³ (144 cu-in)

Raport de compresie 11,0:1

Bujii cu incandescen]q NKG: ILZKR7B 11 GS

Tipul *

Motor cu rqcire cu apq 4 curse
DOHC i-VTEC 

Motor diesel cu rqcitor 
intermediar turbo

Alezaj X Cursq 85 X 96,9 mm (3,35 x 3,810 in)

Cilindree 2.199 cm³ (134 cu-in)

Raport  de compresie 16,3:1
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Capacitq]ile Capacitq]ile

* 1: Inclusiv lichidul de rqcire din rezervor [i cel rqmas \n motor
Capacitatea rezervorului:
Modelul de motor de 2,0 l: 0,74 l (0,16 gal SUA, 0,163 gal Imp)
Modelul de motor de 2,4 l: 0,74 l (0,16 gal SUA, 0,163 gal Imp)

*2: Modelele pe motorinq
*3: Inclusiv lichidul de rqcire din rezervorul de expansiune [i cel

rqmas \n motor. Capacitatea rezervorului de expansiune:
0,8 l (0,21 gal SUA, 0,18 gal Imp)

*4: Excluz`nd uleiul rqmas \n motor
*5: Model de motor de 2,4 l cu transmisie manualq
*6: Model de motor de 2,4 l cu transmisie automatq
*7: Model de motor de 2,0 l cu transmisie manualq
*8: Model de motor de 2,0 l cu transmisie automatq
*9: S [i Light
*10: Fqrq spqlqtorul de faruri (cu excep]ia S [i Light)
*11: Cu spqlqtor de faruri

632

Specifica]iile

Rezervorul de combustibil
Aprox.
65 l (17,2 gal SUA, 14,3 gal Imp)

Lichidul de rqcire al motorului
Schimbare *, *3

5,6 l (1,48 gal SUA, 1,23 gal Imp)*7
5,5 l (1,45 gal SUA, 1,21 gal Imp)*8
6,6 l (1,74 gal SUA, 1,45 gal Imp)*5
6,5 l (1,72 gal SUA, 1,43 gal Imp)*6
6,9 l (1,82 gal SUA, 1,52 gal Imp)*2

Total

7,0 l (1,85 gal SUA, 1,54 gal Imp)*7
6,9 l (1,82 gal SUA, 1,52 gal Imp)*8
8,7 l (2,30 gal SUA, 1,91 gal Imp)*5
8,6 l (2,27 gal SUA, 1,89 gal Imp)*6
8,1 l (2,14 gal SUA, 1,78 gal Imp)*2

Uleiul de motor Schimbare *4
Inclusiv filtru

3,7 l (3,9 qt SUA, 3,3 qt Imp)*7,*8
4,2 l (4,4 qt SUA, 3,7 qt Imp)*5, *6
5,5 l (5,8 qt SUA, 4,8 qt Imp)*2

Fqrq filtru
3,5 l (3,7 qt SUA, 3,1 qt Imp)*7,*8
4,0 l (4,2 qt SUA, 3,5 qt Imp)*5, *6
5,2 l (5,5 qt SUA, 4,6 qt Imp)*2

Total
4,5 l (4,8 qt SUA, 4,0 qt Imp)*7,*8
5,3 l (5,6 qt SUA, 4,7 qt Imp)*5, *6
6,5 l (6,9 qt SUA, 5,7 qt Imp)*2

Lichid transmisie manualq
Schimbare

1,9 l (2,0 qt SUA, 1,7 qt Imp) *5,*7
2,2 l (2,3 qt SUA, 1,9 qt Imp) *2

Total
2,0 l (2,1 qt SUA, 1,8 qt Imp) *5,*7
2,5 l (2,6 qt SUA, 2,2 qt Imp) *2

Lichid transmisie automatq
Schimbare

2,5 l (2,6 qt SUA, 2,2 qt Imp)

Total 6,5 l (6,9 qt SUA, 5,7 qt Imp)

Rezervor spqlqtor parbriz
2,5 l (2,6 qt SUA, 2,2 qt Imp)*9
5,5 l (4,8 qt SUA, 4,0 qt Imp)*10
5,0 l (5,3 qt SUA, 4,4 qt Imp)*11
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Pneurile

Cricul

Geometria

*1: Autovehiculele cu pneuri 235/45R18
*2: Autovehiculele cu pneuri 205/60R16
*3: Autovehiculele cu pneuri 215/60R16 sau 225/50R17

Suspensia

Direc]ia

Ambreiajul

Fr`na

633

Specifica]iile

Dimensiunea / Presiunea

Vezi informa]iile referitoare la
pneuri de pe montantul [oferului
sau cere]i informa]ii de la
reprezentan]q

Tipul Honda Type-B
Tipul Cremalierq asistatq electric

Tipul Asistatq electric

Fa]q Disc ventilat

Spate Disc solid

Parcare Mecanicq

Tipul Uscat, cu o singurq placq, arc
diafragmq

Tipul Fa]q
Spate

Iade[ dublu

Legqturq multiplq

Convergen]a
Fa]q 0,0 mm (0,0 in)

Spate 2,0 mm (0,08 in)

Unghi de cqdere
Fa]q 0°

Spate -1°
-1,2°*1

Unghi de fugq Fa]q 3°42’*2
3°48’*3
3°54’*1
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Bateria

*1: Modelele pe benzinq
*2: Modelele pe motorinq

Siguran]ele (modelele pe benzinq)

Siguran]ele (modelele pe motorinq)

Luminile

*1: La autovehicurile cu faruri pentru luminile de \nt`lnire cu descqr-
care de \naltq tensiune, \nlocuirea becurilor pentru luminil de
\nt`lnire trebuie realizatq la reprezentan]q. 

*2: pentru unele tipuri
*3: \nlocuirea becului trebuie realizatq la reprezentan]q. 

634

Specifica]iile

Capacitate

12 V – 36 AH / 5 HR *1
12 V – 59 AH / 5 HR *2
12 V – 47 AH / 20 HR *1
12 V – 45 AH / 20 HR *1
12 V – 74 AH / 20 HR *2

Interior Partea [oferului

Partea pasagerului

Vezi pagina 618 sau eticheta
siguran]elor de pe panoul lateral

Vezi pagina 619 sau eticheta
siguran]elor de pe partea inte-
rioarq a u[ii cutiei de siguran]e

Sub capotq Vezi pagina 617 sau capacul
cutiei de siguran]e

Interior Partea [oferului

Partea pasagerului

Vezi pagina 621 sau eticheta
siguran]elor de pe panoul lateral

Vezi pagina 622 sau eticheta
siguran]elor de pe partea inte-
rioarq a u[ii cutiei de siguran]e

Sub capotq Vezi pagina 620 sau capacul
cutiei de siguran]e

Farurile  Luminile de drum

Luminile de \nt`lnire

12 V – 60 W (HB3)

12 V – 55 W (H 1)
12 V – 35 W (D2S)*1

Lumini de semnalizare fa]q 12 V – 21 W 

Lumini de pozi]ie fa]q 12 V – 5 W

Lumini de semnalizare laterale De tip LED *3

Lumini de semnalizare spate 12 V – 21 W (PORTOCALIU)

Stopuri 12 V – 21/5 W

Luminq de mar[arier 12 V – 21 W

Stopul de cea]q 12 V – 21 W

Proiectoare de cea]q*2 12 V – 55 W (H11)

Luminile plqcu]ei de \nmatriculare 12 V – 5 W

Stop de fr`nq superior 12 V – 21 W

Plafonierq 12 V – 8 W

Spoturi 12 V – 8 W

Lampq torpedou Tip LED*3

Lumini oglindq*2 12 V – 2 W

Lumini portiere 12 V –3,8 W

Lampq (plafon)*2 Tip LED*3

Luminq de ambient la piciorul [oferului*2 Tip LED*3

Lumini portbagaj 12 V – 5 W
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Catalizatorul trivalent con]ine metale
pre]ioase care servesc drept catalizatori,
favoriz`nd reac]iile chimice de convertire a
gazelor de e[apament fqrq a afecta met-
alele. Catalizatorul este denumit catalizator
trivalent deoarece ac]ioneazq asupra HC,
CO [i NOx. Orice unitate de \nlocuire tre-
buie sq fie o piesq originalq Honda sau
echivalenta acesteia. 

Catalizatorul trivalent trebuie sq func]ioneze
la temperaturq \naltq pentru ca reac]iile
chimice sq aibq loc. Acesta poate aprinde
orice materiale combustibile care ajung \n
apropierea sa. Parca]i autovehiculul departe
de iarbq \naltq, frunze uscate sau alte mate-
riale inflamabile. 

Dacq este defect, catalizatorul trivalent con-
tribuie la poluarea aerului [i poate \mpiedica
func]ionarea motorului. Urma]i aceste
instruc]iuni pentru a proteja catalizatorul
trivalent al autovehiculului dumneavoastrq. 

• Folosi]i \ntotdeauna benzinq fqrq plumb.
Chiar [i o cantitate micq de benzinq cu
plumb poate contamina metalele cataliza-
toare, duc`nd la ineficien]a catalizatorului
trivalent.

• \ntre]ine]i \n mod corespunzqtor motorul.

• Duce]i autovehiculul la verificare [i
repara]ie dacq dq rateuri, dacq se opre[te
sau dacq nu func]ioneazq corespunzqtor. 

635

Catalizatorul (modelele pe benzinq)

Model de motor de 2,0 l

CATALIZATORUL TRIVALENT

Model de motor de 2,4 l

CATALIZATOARE TRIVALENTE 
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Catalizatorul con]ine metale pre]ioase care
servesc drept catalizatori, favoriz`nd
reac]iile chimice de convertire a gazelor de
e[apament fqrq a afecta metalele.
Catalizatorul ac]ioneazq asupra HC, CO,
NOx [i PM. Orice unitate de \nlocuire tre-
buie sq fie o piesq originalq Honda sau
echivalenta acesteia. 

• Folosi]i \ntotdeauna motorina recoman-
datq \n aceastq carte tehnicq (vezi pagina
412).

636

Catalizatorul (modelele pe motorinq)

CATALIZATOR CU DPF
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Sistemul filtrului de particule Diesel (DPF) 

Autovehiculul dumneavoastrq este dotat cu
filtru de particule diesel (DPF) pentru \nlqtu-
rarea particulelor de materie (PM) din gazul
de e[apament. DPF-ul este instalat \n catal-
izator. 

PM vor arde [i vor fi eliminate din DPF la o
temperaturq periodic mare a catalizatorului,
\n timpul condusului. La arderea PM, este
posibil sq observa]i anumite modificqri pe
tabloul de bord [i \n gazul de e[apament.
Este posibil sq observa]i fum alb \n gazul de
e[apament. Consumul mediu de combustibil
de pe afi[ajul multiplu va cre[te temporar.

Sistemul DPF nu necesitq \ntre]inere regu-
latq. |n cazul \n care conduce]i perioade
lungi la viteze mici, particulele de materii
(PM) se acumuleazq, fqc`nd necesarq
regenerarea DPF. Starea PM acumulate va
varia \n func]ie de combustibilul diesel.
Folosi]i \ntotdeauna motorina recomandatq
\n aceastq carte tehnicq (vezi pagina 412).

DPF (Regenerare necesarq)

|n cazul \n care vede]i acest simbol singur
sau \nso]it de mesajul „DPF REGENERA-
TION REQUIRED” pe afi[ajul multiplu c`t
timp motorul este pornit, aceasta \nseamnq
cq filtrul de particule diesel (DPF) trebuie
regenerat pentru \nlqturarea particulelor de
materii (PM). 

CONTINUARE |N PAGINA URMQTOARE

637

Catalizatorul (modelele pe motorinq)

CATALIZATOR CU DPF

accord 2008 pag 563 - 696:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:28 Page 637



Pentru a regenera DPF, atunci c`nd traficul
o permite, men]ine]i viteza autovehiculului la
cel pu]in 60 km/h (37 mph) [i continua]i sq
conduce]i p`nq c`nd indicatorul se stinge
(este posibil sq dureze p`nq la 15 minute, \n
func]ie de condi]iile de drum). Acest lucru va
cre[te temperatura de e[apament [i va
ajuta la arderea PM din DPF. 

|n cazul \n care ignora]i acest simbol/mesaj
[i continua]i sq conduce]i, avertizarea sis-
temului trece la simbolul/mesajul DPF (veri-
ficare sistem). |n aceastq situa]ie, duce]i
autovehiculul la o reprezentan]q Honda c`t
mai cur`nd posibil, pentru verificarea sis-
temului DPF.

DPF (verificare sistem)

|n cazul \n care vede]i acest simbol singur
sau \nso]it de mesajul „CHECK SYSTEM”
(verificare sistem) pe afi[ajul multiplu c`t
timp motorul este pornit, aceasta \nseamnq
cq filtrul de particule diesel (DPF) este
\nfundat cu particule de materii acumulate
(PM) [ trebuie verificat, apoi reparat sau
\nlocuit. Duce]i autovehiculul la o reprezen-
tan]q Honda c`t mai cur`nd posibil. |n
aceastq situa]ie, puterea motorului este
redusq.

|n cazul \n care ignora]i acest simbol/mesaj
[i continua]i sq conduce]i, DPF [i sistemele
de control al emisiei vor fi grav avariate.

Catalizatorul [i sistemul DPF trebuie sq
func]ioneze la temperaturq \naltq pentru ca
reac]iile chimice sq se producq. Acesta
poate aprinde orice materiale combustibile
care ajung \n apropierea sa. Parca]i autove-
hiculul departe de iarbq \naltq, frunze uscate
sau alte materiale inflamabile.
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Catalizatorul (modelele pe motorinq)
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ACCORD TOURER
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Vehiculul este echipat cu mai multe dispozi-
tive de siguran]q care conlucreazq pentru a
vq proteja pe dvs. [i pe pasagerii dvs. \n
caz de accident. 
Unele dispozitive nu necesitq nicio ac]iune
din partea dvs. Acestea includ un cadru din
o]el puternic care formeazq o carcasq de
siguran]q \n jurul compartimentului
pasagerului, zonelor de alunecare \n fa]q si
\n spate, o coloana de direc]ie flexibilq si
dispozitive de tensionare a centurilor de sig-
uran]q de pe scaunele din fa]q \ntr-un acci-
dent. 
Totu[i, dvs. si pasagerii nu pute]i beneficia
\n \ntregime de aceste avantaje dacq nu
rqm`ne]i a[ezat \n pozi]ia corespunzqtoare
si dacq nu purta]i centura de siguran]q. De
fapt, unele dispozitive de siguran]q pot con-
tribui la accidentare dacq nu sunt utilizate
corect.
Urmqtoarele pagini vq vor explica cum
pute]i avea un rol activ \n protejarea dvs. si
a pasagerilor.

640

Sistemele de siguran]q

*1 Vehiculul este dotat cu sistem airbag frontal \nchis 
*2 La vehiculele cu sistem de prevenire si fr`nare in caz de
coliziuni (CMBS)

(1) Carcasq de siguran]q
(2) Zone de alunecare
(3) Scaune si spqtare 
(4) Tetiere 
(5) Coloana de direc]ie flexibilq 
(6) Centuri de siguran]q
(7) Airbag fa]q [ofer 
(8) Airbag fa]q pasager *1
(9) Airbag-uri laterale
(10)Airbag-uri laterale de tip cortinq 
(11)Dispozitive de tensionare centuri de siguran]q pentru

locul din fa]q / dispozitive de pretensionare centuri de
siguran]q *2

(12)Dispozitive de tensionare centurq peste bazin
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Centura de siguran]q trasq peste bazin [i
peste umqr \n pozi]ia centralq a scaunului
din spate este echipatq cu o centurq de sig-
uran]q deta[abilq care are douq pqr]i: o
placq micq de prindere [i o cataramq de
prindere. 

Centurile de siguran]q deta[abile trebuie
prinse \n mod normal ori de c`te ori
spqtarele se aflq \n pozi]ie verticalq. Pentru
informa]ii suplimentare cu privire la centurile
de siguran]q deta[abile, vezi capitolul
ajustare centuri de siguran]q.

Dispozitive de tensionare automatq 
a centurilor

Pentru protec]ie suplimentarq, centurile de
siguran]q de la scaunele din fa]q sunt
echipate cu dispozitive de tensionare
automatq. C`nd sunt activate, dispozitivele
de tensionare str`ng imediat centurile pen-
tru a ]ine [oferul si pasagerul din fa]q \n
pozi]ie. 

Dispozitivele de tensionare sunt proiectate
pentru a se activa \n orice coliziune destul
de gravq pentru a declan[a airbag-urile
frontale. 

Dacq un airbag lateral de tip cortinq se
activeazq \n timpul unui impact lateral, dis-
pozitivul de tensionare de pe acea parte a
vehiculului se va activa de asemenea.

Dispozitivele de tensionare se pot activa de
asemenea \n timpul unei coliziuni \n care
airbag-urile frontale nu se activeazq. \n
acest caz, airbag-ul nu va fi necesar, dar o
str`ngere adi]ionalq poate fi de folos. 

C`nd dispozitivele de tensionare sunt acti-
vate, centurile de siguran]q vor rqm`ne
str`nse p`nq ce sunt decuplate.

Dacq pe locul din fa]q nu se aflq niciun
pasager si centura de siguran]q nu este fix-
atq, dispozitivul de tensionare automat al
centurii de siguran]q de pe locul din fa]q al
pasagerului nu va fi activat. 

Indicatorul SRS se va activa dacq
existq o problemq la dispozitivele

de tensionare automate. 

641

Informa]ii adi]ionale cu privire la centurile de siguran]q

CENTURA DE SIGURAN}Q DETA{ABILQ DISPOZITIV DE TENSIONARE CENTURI

DISPOZITIV DE TENSIONARE A CENTURII PESTE
BAZIN (DOAR PE PARTEA {OFERULUI)
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Puncte de prindere 
C`nd \nlocui]i centurile de siguran]q, asigu-
ra]i-vq cq utiliza]i punctele de prindere din
imagini. 

(Locul din fa]q)

(Locul din spate)

Pozi]iile exterioare ale scaunului din spate
au centuri de siguran]q care se fixeazq
peste bazin [i peste umqr. Pozi]ia centralq
este prevqzutq cu o centurq de siguran]q
deta[abilq. 

642

Informa]ii adi]ionale cu privire la centurile de siguran]q

Neverificarea centurilor de siguran]q
poate duce la vqtqmare gravq sau deces
dacq centurile de siguran]q nu
func]ioneazq corect \n situa]iile necesare. 

Verifica]i centurile de siguran]q cu regu-
laritate si remedia]i orice defec]iune de
\ndatq ce este posibil.

AVERTIZARE
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Cum func]ioneazq airbag-urile laterale

|n cazul \n care suferi]i un impact de la mod-
erat p`nq la grav, senzorii vor detecta accel-
erarea rapidq si vor semnaliza unitatea de
control pentru a declan[a instantaneu
airbag-ul lateral de la [ofer sau cel de la
pasager. 

Doar un airbag se va declan[a \n timpul
unui impact lateral. Dacq impactul este pe
partea pasagerului, airbag-ul lateral de la
pasager se va declan[a chiar dacq scaunul
pasagerului nu este ocupat. 

Pentru a ob]ine cea mai bunq protec]ie a
airbag-urilor laterale, ocupan]ii locurilor din
fa]q trebuie sq poarte centurile de siguran]q
si sq stea \n pozi]ie verticalq sprijini]i de
spqtarul scaunului.  

Dacq pasagerul de pe locul din fa]q alunecq
\n lateral si capul squ se aflq \n calea
airbag-urlui lateral, acesta poate fi acciden-
tat grav de airbag-ul lateral umflat. Un
airbag lateral umflat poate lovi un copil cu
destulq for]q put`nd duce la deces sau vqtq-
mare foarte gravq. Pentru informa]ii supli-
mentare cu privire la pericolele airbag-urilor
laterale. Consulta]i capitolul dedicat.

Cum func]ioneazq airbag-urile de tip cortinq

La un impact lateral de la moderat la grav,
senzorii vor detecta accelerarea rapidq si
vor semnaliza unitatea de control pentru a
declan[a instantaneu airbag-ul tip cortinq si
activa dispozitivul de tensionare a centurilor
pe partea [oferului sau pasagerului. 

643

Informa]ii adi]ionale cu privire la airbag-uri

AIRBAG TIP CORTINQ 
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Instalarea Sistemului de Siguran]q pentru
copii cu dispozitive de fixare inferioare 
Vehiculul este echipat cu dispozitive de
fixare inferioare la scaunele din spate exte-
rioare.  

Aceste dispozitive de fixare sunt localizate
\ntre spqtar si [ezut si vor fi utilizate doar cu
un sistem de siguran]q pentru copii prevqzut
pentru utilizarea cu dispozitive de fixare
inferioare. 

Localizarea fiecqrui dispozitiv de fixare infe-
rior este indicatq printr-un buton mic dea-
supra punctului de fixare. 

Pute]i gqsi dispozitivele de fixare inferioare
\n deschizqturile dintre spqtare. 

Modele UE
Vezi capitolul dedicat pentru sistemul reco-
mandat de siguran]q pentru copii.

Pentru a instala un sistem de siguran]q pen-
tru copii:

1. Mi[ca]i catarama centurii de siguran]q
sau \ndepqrta]i-o din dispozitivele de
fixare inferioare.

2. Asigura]i-vq cq nu existq obiecte l`ngq
dispozitivele de fixare care ar putea
\mpiedica o conexiune sigurq \ntre sis-
temul de siguran]q pentru copii si dispozi-
tivele de fixare. 

3. La unele sisteme de siguran]q pentru
copii
Pute]i utiliza dispozitive de ghidare
op]ionale care vin \mpreunq cu sistemul
de siguran]q pentru copii pentru a le insta-
la la dispozitivele de fixare inferioare fqrq
a avaria suprafa]a scaunului. 

644

Instalarea sistemului de siguran]q pentru copii 

BUTON

PUNCTE DE FIXARE INFERIOARE
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5. Indiferent de tipul pe care \l ave]i, urma]i
instruc]iunile producqtorului sistemului de
siguran]q pentru copii pentru ajustare sau
str`ngere. 

Un sistem de siguran]q pentru copii de tip
flexibil este disponibil \n unele ]qri. \n ]qrile
UE, acest tip nu este disponibil.

Dacq este prevqzut
6. \ndepqrta]i platforma suport a portbaga-

jului si plasa pentru delimitare portbagaj. 

7. Fixa]i tetierele \n pozi]ia cea mai \naltq. 

8. Pozi]iona]i hamul pe deasupra spqtarului
prin exteriorul picioru[elor tetierei, apoi
ata[a]i clema de prindere de ham astfel
cum se aratq \n figurq. Asigura]i-va cq
hamul nu s-a rqsucit, apoi str`nge]i clema
de prindere \n conformitate cu
instruc]iunile producqtorului sistemului de
siguran]q pentru copii.

La unele sisteme de siguran]q pentru copii
Pozi]iona]i hamul prin picioru[ele tetierei si
deasupra spqtarului, asigur`nd-vq cq hamul
nu s-a rqsucit.

Fixa]i clema de prindere la dispozitivul de
fixare, apoi str`nge]i centura \n conformitate
cu instruc]iunile producqtorului sistemului de
siguran]q pentru copii. 

645

Instalarea sistemului de siguran]q pentru copii

CLEMA

LQCA{ DE ANCORARE

CLEMA

LQCA{ DE ANCORARE
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9. Trage]i si \mpinge]i sistemul de sigu-
ran]q pentru copii \nainte si \n lateral pen-
tru a verifica dacq este bine str`ns si
sigur. 

Dacq este prevqzut 
10. Reinstala]i platforma suport a portbaga-

jului si plasa pentru delimitare portbagaj 

Proiectarea si utilitatea sistemelor de sigu-
ran]q pentru copii trebuie verificate cu
aten]ie \mpreunq cu producqtorului sis-
temului de siguran]q pentru copii si v`nzq-
torul sistemelor. Dacq nu sunte]i sigur,
consulta]i dealerul \nainte de a cumpqra
acest tip de sistem de siguran]q pentru
copii. 

Instalarea unui sistem de siguran]q pentru
copii cu centura care se fixeazq peste bazin
si peste umqr 
Dacq nu utiliza]i sistemul cu dispozitivele de
prindere inferioare, toate sistemele de sigu-
ran]q pentru copii trebuie fixate de vehicul
cu partea inferioarq a centurii care se fix-
eazq peste bazin si peste umqr.  

Pentru a pozi]iona corect o centurq care se
fixeazq peste picioare si peste umqr de sis-
temul de siguran]q pentru copii, urma]i
instruc]iunile producqtorului sistemului de
siguran]q pentru copii.

Dacq inten]iona]i sq instala]i un sistem de
siguran]q pentru copii \n pozi]ia centralq a
scaunului din spate, asigura]i-vq cq centura
de siguran]q deta[abilq este prinsq \n sigu-
ran]q.

Vezi capitolul dedicat pentru instalarea unui
sistem de siguran]q pentru copii.

Procedurile de pe paginile urmqtoare sunt
descrise pe baza unui sistem de siguran]q
pentru copii orientat \n fa]q disponibil \n
]qrile UE.

1. Plasa]i sistemul de siguran]q pentru copii
\n pozi]ia doritq a spqtarului. Asigura]i-vq
cq sistemul de siguran]q pentru copii este
pozi]ionat corespunzqtor de spqtar. 

646

Instalarea sistemului de siguran]q pentru copii 
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Instalarea unui sistem de siguran]q pentru
copii cu hamul 
Copiii care cqlqtoresc \n vehicule trebuie sq
poarte un sistem de prindere pentru a mini-
miza riscul vqtqmqrii \n cazul unui accident. 

Un sistem de siguran]q pentru copii cu ham
se poate instala fie \n pozi]ia exterioarq a
spqtarului, utiliz`nd oricare dintre punctele
de prindere arqtate \n imagine.  

|ntruc`t un ham poate oferi siguran]q
adi]ionalq la instalarea centurii care se fix-
eazq peste picioare si peste umqr, reco-
mandqm utilizarea unui ham ori de c`te ori
acesta este necesar sau disponibil.
(Proprietarii pot verifica la producqtorul sis-
temului de siguran]q pentru copii pentru a
stabili dacq hamurile sunt disponibile pentru
un anumit sistem de siguran]q pentru copii.)

Daca este prevqzut 
1. \ndepqrta]i platforma suport a portbaga-

jului si plasa pentru delimitare portbagaj 

2. Fixa]i tetierele \n pozi]ia cea mai \naltq.
3. Dupq securizarea adecvatq a sistemului

de siguran]q pentru copii, pozi]iona]i
cureaua hamului peste spqtar si pe
ambele pqr]i ale tetierei ca \n figura de
mai sus. 

647

Instalarea sistemului de siguran]q pentru copii

LQCA{ DE ANCORARE

PUNCTE ANCORARE HAM

CLEMQ DE ANCORARE

LQCA{ DE ANCORARE

BRETEA HAM
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La unele tipuri de sisteme de siguran]q pen-
tru copii, pozi]iona]i cureaua hamului \ntre
picioarele tetierei ca \n figura de mai sus. 

4. Fixa]i clema de prindere de dispozitivul
de fixare, asigur`ndu-vq cq hamul nu s-a
rqsucit. 

5. Str`nge]i cureaua hamului \n conformi-
tate cu instruc]iunile producqtorului sis-
temului de siguran]q pentru copii. 

Dacq este prevqzut. 
6. Reinstala]i platforma suport a portbaga-

jului si plasa pentru delimitare portbagaj. 

Pentru a fixa hamul de sistemul de sigu-
ran]q pentru copii, urma]i instruc]iunile pro-
ducqtorului sistemului de siguran]q pentru
copii.

Dacq se utilizeazq sistemul de siguran]q
pentru copii, urma]i instruc]iunile care sunt
oferite \mpreunq cu sistemul de siguran]q
pentru copii. 

Avertisment!
Punctele de fixare ale sistemului de sigu-
ran]q pentru copii sunt proiectate pentru a
sus]ine doar acele greutq]i impuse de sis-
temele de prindere fixate corect. \n niciun
caz, nu se vor utiliza pentru centurile de sig-
uran]q pentru adul]i, hamuri sau pentru
prinderea altor dispozitive sau echipamente
la vehicul. 

648

Instalarea sistemului de siguran]q pentru copii 

CLEMQ DE ANCORARE

LQCA{ DE ANCORARE

BRETEA HAM
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Aceste etichete se aflq \n loca]iile arqtate.
Vq avertizeazq asupra unor pericole care
pot cauza vqtqmqri grave. Citi]i aceste
etichete cu aten]ie.

Dacq o etichetq devine ilizibilq, contacta]i
dealerul pentru a o \nlocui. 

Eticheta prezentatq mai jos este ata[atq pe
spatele capotei. 

SRS Airbag 

SRS Airbag

Simbol alertq de siguran]q

Urma]i instruc]iunile manualului de 
service cu aten]ie 

649

Etichete de siguran]q 

ETICHETQ AVERTIZARE PERICOLE CAPAC REZERVOR  

ETICHETQ SISTEM AIRBAG FRONTAL PASAGER \NCHIS *1

SISTEM DE SIGURAN}Q PENTRU COPII / SRS AIRBAG *1

SISTEM DE SIGURAN}Q PENTRU COPII / SRS
AIRBAG *2

AIRBAG LATERAL 

ETICHETQ SISTEM AIRBAG
FRONTAL PASAGER \NCHIS *2 

ETICHETQ AVERTIZARE
PERICOLE BATERIE

AIRBAG LATERAL

ETICHETQ AVERTIZARE PERICOLE CAPAC RADIATOR  

SRS AIRBAG

(Modele pe motorinq) 

(modele pe benzinq) 

*1: Tip volan pe st`nga 
*2: Tip volan pe dreapta 
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650

Display multifunc]ional 

Vezi pagina 
15

Vezi pagina 
148

Vezi pagina 
160

Vezi pagina 
160

Vezi pagina 
160

Vezi pagina 
521

Vezi pagina 
106

Vezi pagina 
150

Vezi pagina 
378

Vezi pagina 
119

Vezi pagina 
119

modelele pe benzinq
Vezi pagina 

97

modelele pe 
motorinq

Vezi pagina 
97

Vezi pagina 
663
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Display multifunc]ional 
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Sistem de avertizare pentru verificarea vehiculului la service (dacq se aplicq)
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1. BUTON DE REGLARE A FARURILOR *2 (P. 156) 
2. BUTON PENTRU SPQLAREA FARURILOR *2 (P. 145) 
3. BUTON SISTEM SENZOR DE PARCARE *2 (P. 380) 
4. BUTON SISTEM DE ASISTARE A STABILITQ}II

VEHICULULUI (VSA) |NCHIS (P. 480) 
5. BUTON SISTEM DE PREVENIRE {I FR~NARE |N CAZ DE

COLIZIUNI (CMBS) |NCHIS *2 (P. 472)
6. FARURI / SEMNALIZARE (P. 148) LAMPA DE CEA}Q

SPATE / FARURI DE CEA}Q  *2 (P. 151) 
7. BUTOANE PENTRU CONTROLUL AUDIO  *2 (P. 335) 
8. BUTOANE DE CONTROL PENTRU SISTEM DE

NAVIGA}IE*3 
9. BUTOANE DE CONTROL VOCE PENTRU SISTEMUL

TELEFON HANDS-FREE *2 (P. 389) 
10. CLAXON *1 
11. REGLAREA VOLANULUI (P. 157) 
12. LUMINOZITATE TABLOU DE COMANDQ (P. 153) 
13. {TERGQTOARE / SPQLQTOARE PARBRIZ (P. 144)
14. BUTOANE PENTRU REGULATORUL DE VITEZQ *2 (P.

346) „SISTEM CRUISE CONTROL (ADAPTIV)” (ACC)*2
(P. 357) 

15. BUTON DISTAN}Q *2 (P. 362)  
16. BUTON SISTEM DE ASISTARE PE BANDA DE CIRCU-

LA}IE (KLAS)* (P. 371) 
17. BUTOANE MULTI-INFORMA}IONALE (P. 102) 
18. INDICATOR AIRBAG FA}Q PASAGER |NCHIS (P. 42)
19. DISPLAY CENTRAL *2 (P. 282) 
20. BUTON MULTIFUNC}IONAL * 2 (P.281) / SELECTOR *2

(P. 240)
21. LUMINI DE AVARIE (P. 154) 
22. DEZABURITOR GEAM SPATE / BUTON |NCQLZIRE

OGLINDQ (P. 154, 199) 
23. BUTON |NCQLZIRE SCAUNE *2 (P. 194) 
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Comenzile din jurul volanului

*1: Pentru a utiliza claxonul, apqsa]i butonul central de pe volan
*2: Dacq este prevqzut 
*3: A se vedea manualul cu sistemul de navigare 

Tip: volan pe st`nga 

Vehicul cu sistem de navigare. 
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1. DISPLAY CENTRAL *2 (P. 282) 
2. BUTON MULTIFUNC}IONAL *2 (P. 281) / SELECTOR
3. LUMINI DE AVARIE (P. 154)
4. DEZABURITOR GEAM SPATE / BUTON |NCQLZIRE

OGLINDQ (P. 154, 199)
5. INDICATOR AIRBAG FA}Q PASAGER |NCHIS (P. 42)
6. FARURI / SEMNALIZARE (P. 148) LAMPA DE CEA}Q

SPATE/ FARURI DE CEA}Q  *2 (P. 151)
7. BUTOANE PENTRU CONTROLUL AUDIO *2 (P. 335)
8. BUTOANE DE CONTROL PENTRU SISTEM DE NAVI-

GA}IE*3
9. BUTOANE DE CONTROL VOCE PENTRU SISTEMUL

TELEFON HANDS-FREE *2 (P. 389)
10. REGLAREA VOLANULUI (P. 157)
11. LUMINOZITATE TABLOU DE COMANDQ (P. 153)
12. CLAXON *1
13. {TERGQTOARE / SPQLQTOARE PARBRIZ (P. 144)
14. BUTOANE PENTRU REGULATORUL DE VITEZQ *2 (P.

346) „SISTEM CRUISE CONTROL (ADAPTIV)” (ACC)*2
(P. 357)

15. BUTON DISTAN}Q *2 (P. 362)
16. BUTON SISTEM DE ASISTARE PE BANDA DE CIRCU-

LA}IE (KLAS)* (P. 371) 
17. BUTOANE MULTI-INFORMA}IONALE (P. 102)
18. BUTON SENZOR ULTRASONIC |NCHIS *2 (P. 343)
19. BUTON SENZOR |NCLINARE *2 (P. 345) 
20. BUTON SISTEM DE ASISTARE A STABILITQ}II

VEHICULULUI (VSA) |NCHIS (P. 480) 
21. BUTON SISTEM DE PREVENIRE SI FR~NARE |N CAZ

DE COLIZIUNI (CMBS) |NCHIS *2 (P. 472)
22. BUTON PENTRU SPQLAREA FARURILOR*2 (P. 145)
23. BUTON SISTEM SENZOR DE PARCARE *2 (P. 380)
24. BUTON DE REGLARE A FARURILOR *2 (P. 156) 
25. BUTON |NCQLZIRE SCAUNE *2 (P. 194)
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Comenzile din jurul volanului

*1: Pentru a utiliza claxonul, apqsa]i butonul central de pe volan
*2: Dacq este prevqzut 
*3: A se vedea manualul cu sistemul de navigare

Tip: volan pe dreapta

Vehicul cu sistem de navigare. 
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{tergqtor si spqlqtor lunetq

1. |NCHIS 
C`nd pune]i butonul [tergqtor \n pozi]ia
„|NCHIS”, [tergqtorul va reveni \n pozi]ia
de parcare. 

2. Roti]i butonul \n sensul acelor de ceas
pentru a pune [tergqtorul pentru lunetq \n
pozi]ia DESCHIS. [tergqtorul opereazq la
7 secunde dupq finalizarea a douq curse. 

3. Men]ine]i pozi]ia DESCHIS pentru a acti-
va [tergqtorul pentru lunetq de c`teva ori
si pentru a pulveriza sistemul de spqlare a
lunetei. 

4. Roti]i butonul \n sensul invers acelor de
ceas de asemenea pentru a pulveriza
luneta cu spqlqtorul si deschide]i [tergq-
torul.  

C`nd schimba]i transmisa \n pozi]ia inversq
cu [tergqtorul pentru parbriz activat, [tergq-
torul pentru lunetq opereazq automat chiar
dacq butonul [tergqtorului pentru lunetq
este \nchis. 

C`nd maneta de control a [tergqtorului pen-
tru parbriz este setatq \n pozi]ia INT, [tergq-
torul pentru lunetq opereazq intermitent. 
C`nd [tergqtorul pentru parbriz este setat \n
pozi]ia LO (vitezq micq) sau HI (vitezq
mare), [tergqtorul pentru lunetq opereazq
continuu. 

C`nd maneta pentru [tergqtorul de parbriz
este \n modul AUTO, [tergqtorul de lunetq
opereazq \n func]ie de operarea [tergqtoru-
lui de parbriz. 

Spqlqtorul de lunetq utilizeazq acela[i rezer-
vor de lichid ca si spqlqtorul de parbriz. 

654

{tergqtoare [i spqlqtoare parbriz
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|NCHIDERE - Apqsa]i acest buton pentru a
bloca toate u[ile si portbagajul. Dacq
apqsa]i butonul DESCHIS, toate lqmpile de
semnalizare exterioare si ambele indica-
toare din panoul de comandq clipesc de trei
ori pentru a verifica dacq u[ile si portbagajul
sunt \nchise si dacq sistemul de securitate
(dacq este prevqzut) a fost setat. Nu pute]i
bloca u[ile si portbagajul dacq orice u[q sau
portbagajul nu este \nchis complet sau
cheia se aflq \n contact. 

DESCHIDERE – Apqsa]i acest buton o datq
pentru a deschide u[a [oferului. Apqsa]i-l
de douq ori pentru a deschide celelalte u[i
si portbagajul. Toate lqmpile de semnalizare
exterioare si ambele indicatoare din panoul
de comandq clipesc o datq c`nd apqsa]i
butonul pentru prima oarq. 

Plafoniera si spoturile activate de pe u[q
(dacq sunt prevqzute) se aprind c`nd
apqsa]i butonul DESCHIDERE dacq luminile
se aflq \n pozi]ia activatq a u[ii. Dacq nu
deschide]i nicio u[q sau portbagajul \n 30
de secunde, lumina (luminile) vor dispqrea. 
Dacq bloca]i din nou u[ile si portbagajul cu
telecomanda \nainte de trecerea unui inter-
val de 30 de secunde, lumina (luminile) se
va(vor) stinge imediat. 

Dacq nu deschide]i nicio u[q sau portbaga-
jul \n 30 de secunde, u[ile si portbagajul se
blocheazq automat si sistemul de siguran]q
(dacq este prevqzut) se activeazq. 
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Telecomanda

LED

BUTON
DESCHIDERE

BUTON DE
|NCHIDERE

BUTON PORT-
BAGAJ 

La vehiculele cu portbagaj ac]ionat electric

LED

La vehiculele fqrq portbagaj ac]ionat electric

BUTON
DESCHIDERE

BUTON DE
|NCHIDERE 
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La vehiculele cu Portbagaj ac]ionat electric
Pute]i deschide si \nchide portbagajul cu
telecomanda. Dacq apqsa]i butonul pentru
portbagaj o datq timp de aproximativ o
secundq, portbagajul \ncepe sq se
deschidq. Apqsa]i butonul \ncq o datq timp
de o secundq, portbagajul \ncepe sq se
\nchidq (vezi pagina 174). 
De fiecare datq c`nd apqsa]i butonul, ve]i
auzi un semnal sonor si toate lqmpile de
semnalizare exterioare vor clipi de patru ori. 

Asigura]i-vq cq to]i pasagerii sau orice
obiecte nu se aflq \n raza de ac]iune a port-
bagajului \nainte de a-l deschide sau
\nchide. 

Protejarea telecomandei

Evita]i sq scqpa]i din m`nq sau sq arunca]i
telecomanda.

Proteja]i telecomanda \mpotriva tempera-
turilor extreme. 

Nu scufunda]i telecomanda \n lichide. 

Dacq a]i pierdut o telecomandq, \nlocuirea
trebuie sq fie reprogramatq de dealerul
dvs. 
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Telecomanda

Deschiderea sau \nchiderea unui portba-
gaj ac]ionat electric \n timp ce orice
obiect sau pasagerii se aflq \n raza de
ac]iune a portbagajului poate cauza vqtq-
mare gravq.  

Asigura]i-vq cq pasagerii sau obiectele nu
se aflq in raza de ac]iune \nainte de
deschiderea sau \nchiderea portbagajului. 
|ntre]inerea telecomenzii 

AVERTIZARE
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Portbagajul se va \nchide c`nd bloca]i u[a
de la [ofer cu cheia, telecomanda, butonul
master de blocare a u[ilor sau butonul de
blocare de pe u[a [oferului. 
Pentru a deschide portbagajul, \ntoarce]i
cheia \n sensul acelor de ceas de douq ori,
apqsa]i partea din spate a butonului master
de blocare a u[ilor sau apqsa]i butonul
DESCHIDERE de douq ori pe telecomandq. 

Pentru a deschide portbagajul, apqsa]i
butonul de deschidere, apoi ridica]i. 

Asigura]i-vq cq to]i pasagerii sau orice
obiecte nu se aflq \n aria de ac]ionare a
portbagajului \nainte de a-l deschide sau
\nchide. 

Pentru a \nchide portbagajul, utiliza]i
m`nerul interior pentru a-l trage \n jos, apoi
apqsa]i pe marginea din spate.  

Asigura]i-vq cq portbagajul este \nchis
\nainte de a porni vehiculul. 
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Portbagaj

DEBLOCARE M~NER INTERIOR
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}ine]i portbagajul \nchis \n orice moment \n
timp ce ma[ina ruleazq pentru a evita avari-
erea acestuia si pentru a \mpiedica gazele
de e[apament sq intre \n interior. Vezi
Pericole la Monoxidul de Carbon.

La vehiculele cu portbagaj ac]ionat electric
Portbagajul vehiculului este ac]ionat electric.
Dacq nu pute]i deschide portbagajul, \l
pute]i deschide manual. A se vedea proce-
dura de deschidere manualq a portbagajului
la pagina 664.

Portbagaj ac]ionat electric 
(la unele modele)
Portbagajul vehiculului este ac]ionat electric
si poate fi operat prin telecomandq, butonul
de pe u[a [oferului sau butonul de \nchidere
de pe portbagaj.

Asigura]i-vq cq to]i pasagerii sau orice
obiecte nu se aflq \n aria de ac]ionare a
portbagajului \nainte de a-l deschide sau
\nchide.

Asigura]i-vq cq portbagajul este \nchis
\nainte de a porni vehiculul. 
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Portbagaj

Deschiderea sau \nchiderea unui portba-
gaj ac]ionat electric \n timp ce orice parte
din obiecte sau pasagerii se aflq \n raza
de ac]iune a portbagajului poate cauza
vqtqmare gravq. 

Asigura]i-vq cq pasagerii sau obiectele nu
se aflq in raza de ac]iune \nainte de
deschiderea sau \nchiderea portbagajului.

AVERTIZARE
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|n cazul \n care utiliza]i telecomanda, pute]i
opera portbagajul fqrq cheia \n contact. \n
cazul \n care utiliza]i butonul de pe u[a
[oferului, pute]i opera portbagajul cu butonul
de pornire \n orice pozi]ie, dar cu cheia \n
contact. \n plus, sunt cerute urmqtoarele
condi]ii. 

Pentru a deschide portbagajul:
• Portbagajul este deschis 
• Portbagajul este \nchis bine
• La vehiculele cu transmisie automatq,

schimbqtorul trebuie sq fie \n pozi]ia
Parcare. 

• La vehiculele cu transmisie manualq,
folosi]i fr`na de m`nq. 

Pentru a \nchide portbagajul:
• Portbagajul este deschis complet. 

Operarea Portbagajului cu telecomanda
Buton portbagaj

Pute]i deschide si \nchide portbagajul cu
telecomanda. Dacq apqsa]i butonul pentru
portbagaj o datq timp de aproximativ o
secundq, portbagajul \ncepe sq se
deschidq. Apqsa]i butonul \ncq odatq timp
de aproximativ o secundq, portbagajul va
\ncepe sq se \nchidq. De fiecare datq c`nd
apqsa]i butonul, ve]i auzi un semnal sonor si
toate lqmpile de semnalizare exterioare vor
clipi de patru ori. 

Dacq apqsa]i acela[i buton \ncq o datq \n
timp ce portbagajul opereazq, ve]i auzi trei
semnale sonore si portbagajul nu se va mai
mi[ca, apoi \n direc]ia opusq, si se va opri
\n pozi]ia deschis complet sau \nchis. 

Pute]i deschide si \nchide de asemenea
portbagajul manual. A se vedea Sec]iunea
Portbagaj de la pagina 664. 
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Portbagaj

BUTON
PORTBAGAJ
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Operarea Portbagajului cu Butonul de pe
u[a [oferului 

Pute]i deschide [i \nchide portbagajul cu
butonul de pe u[a [oferului. C`nd apqsa]i
butonul o datq timp de mai mult de o
secundq, portbagajul \ncepe sq se
deschidq. Apqsa]i butonul \ncq o datq mai
mult de o secundq pentru a \nchide portba-
gajul. De fiecare datq c`nd apqsa]i butonul,
ve]i auzi un semnal sonor si toate lqmpile
de semnalizare exterioare vor clipi de patru
ori. 

Dacq apqsa]i butonul de pe u[a [oferului
\ncq o datq \n timp ce portbagajul opereazq,
ve]i auzi trei semnale sonore si portbagajul
nu se va mai mi[ca, apoi \n direc]ia opusq,
si se va opri \n pozi]ia deschis complet sau
\nchis. 

|nchiderea portbagajului cu butonul de
\nchidere

Butonul pe portbagaj vq permite sq \nchide]i
portbagajul. Pentru a \nchide portbagajul,
apqsa]i si elibera]i butonul. Ve]i auzi un
semnal sonor. 

Dacq apqsa]i butonul de \nchidere \ncq o
datq \n timp ce portbagajul se \nchide, ve]i
auzi trei semnale sonore si portbagajul nu
se va mai mi[ca, apoi \n direc]ia opusq, si
se va opri \n pozi]ia deschis complet. 
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Portbagaj

BUTON PE U{A {OFERULUI BUTON PORTBAGAJ 
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Cu butonul de \nchidere pe portbagaj, pute]i
\nchide portbagajul cu butonul de contact \n
orice pozi]ie c`nd portbagajul este deschis
complet. 

Portbagaj ac]ionat electric – Mod \n siguran]q
C`nd portbagajul este deschis complet cu
telecomanda, zqpada grea sau instalarea
accesoriilor neoriginale Honda pe portbagaj
poate \mpinge portbagajul \n jos. Senzorul
localizat \n portbagaj detecteazq aceastq
mi[care \n jos si pune portbagajul \n acest
mod. Cu aceastq func]ie activatq, ve]i auzi
un semnal sonor continuu. 

|ntruc`t portbagajul se \nchide automat \n
acest mod, \mpiedicq ca acesta sq fie tr`ntit
brusc. 

Urma]i aceste instruc]iuni: 

• Nu instala]i accesorii pe portbagaj 

• |ndepqrta]i zqpada de pe portbagaj

• Cu aceastq func]ie activatq, asigura]i-vq
cq ocupan]ii nu se aflq \n raza de ac]iune
a portbagajului p`nq ce acesta este com-
plet \nchis. 

• Dacq \ncerca]i sq \nchide]i portbagajul
manual imediat dupq deschiderea
automatq, modul \n siguran]q se poate
activa. 

• Dacq aceastq func]ie este activatq \n mod
repetat sau frecvent, poate exista o prob-
lemq la portbagaj. Trebuie sq verifica]i
vehiculul la un dealer Honda. 
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Portbagaj
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Precau]ii adi]ionale
Dacq \nchide]i portbagajul dupq ce a]i blocat
u[a [oferului, portbagajul este de asemenea
\nchis \mpreunq cu u[a [oferului. 

Dacq apqsa]i butonul de eliberare a portba-
gajului \n timp ce portbagajul se deschide
sau se \nchide, acesta se va opri. Trebuie
sq deschide]i sau sq \nchide]i portbagajul
manual. 

Nu instala]i accesorii pe portbagaj. Acestea
vor face ca portbagajul sq nu func]ioneze.

Dacq bateria vehiculului este deconectatq,
nu mai are curent sau siguran]a este scoasq
\n timp ce portbagajul este complet deschis,
portbagajul ac]ionat electric trebuie resetat.
Dupq reconectarea bateriei sau instalarea
siguran]ei, \nchide]i portbagajul complet cu
m`na. 

Este posibil ca portbagajul ac]ionat electric
sq nu se \nchidq sau deschidq, sau sq
opereze \n direc]ia opusq \n timp ce
opereazq \n urmqtoarele condi]ii: 

• Pune]i cheia \n contact pentru a porni
motorul \n timp ce portbagajul opereazq. 

• Vehiculul este parcat pe dealuri cu pantq
abruptq

• V`ntul puternic balanseazq vehiculul \n
condi]ii meteo nefavorabile 

• Portbagajul sau plafonul este acoperit cu
zqpadq sau ghea]q. Asigura]i-vq cq a]i
\ndepqrtat zqpada de pe portbagaj sau
plafon. 

Revenire automatq
Portbagajul este prevqzut cu func]ia de
revenire automatq. Dacq portbagajul
\nt`mpinq rezisten]q \n timp ce se deschide
sau se \nchide, se va auzi un semnal sonor
de trei ori si va lua direc]ia opusq \n mod
automat. Totu[i, for]a portbagajului \n timp
ce opereazq poate cauza disconfort.
Asigura]i-vq cq pasagerii sau obiectele nu
se aflq \n raza de ac]iune a portbagajului
\nainte de a-l deschide sau \nchide.

Verifica]i de asemenea cq to]i pasagerii, \n
special copiii, nu au m`inile pe marginea
portbagajului sau \n deschizqtura portbaga-
jului. Dispozitivul de revenire automatq nu
va mai func]iona dacq portbagajul se va
\nchide astfel \nc`t motorul poate \nchide
portbagajul. 
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Portbagaj
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Portbagajul are senzori pe o parte a portba-
gajului care se deschide \n ambele pqr]i.
Ave]i grijq sq nu avaria]i senzorii. Dacq sen-
zorii nu mai func]ioneazq, portbagajul
ac]ionat electric nu va mai func]iona. 

Senzorii nu pot acoperi toate pqr]ile portba-
gajului, astfel \nc`t este posibil sq nu mai
func]ioneze dispozitivul de revenire
automatq.

Buton de \nchidere portbagaj 
ac]ionat electric
Portbagajul ac]ionat electric se \nchide de
asemenea prin asistare electricq. C`nd
\nchide]i portbagajul ac]ionat electric fqrq a
utiliza o telecomandq sau butonul de
\nchidere, ve]i \nchide portbagajul \n pozi]ie
\ntredeschis, apoi un motor va \nchide com-
plet portbagajul. 

Asigura]i-vq cq nu ave]i m`inile sau
degetele \n deschizqtura portbagajului. 

Nu opune]i rezisten]q portbagajului \n timp
ce este activat butonul de \nchidere a port-
bagajului ac]ionat electric. \n mod contrar,
portbagajul ac]ionat electric nu va mai
opera. 

Dacq \nchide]i portbagajul cu m`nerul tras,
butonul de \nchidere a portbagajului ac]ionat
electric nu va opera. Dacq trage]i m`nerul \n
timp ce portbagajul ac]ionat electric
opereazq, acesta va opri operarea lqs`nd
portbagajul \ntredeschis. 

Avertisment Portbagaj ac]ionat electric

Dacq apare simbolul PTG sau simbolul cu
mesajul „VERIFICA]I SISTEMUL” pe dis-
playul multifunc]ional, acesta va indica o
problemq \n sistem. Trebuie sq verifica]i sis-
temul la dealerul dvs.  

Dacq aceastq avertizare este afi[atq, pute]i
deschide sau \nchide portbagajul manual.
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Portbagaj
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Deschiderea portbagajului

Dacq nu pute]i deschide portbagajul, acce-
sa]i dispozitivul de \nchidere din spatele
portbagajului pentru a-l deschide din interior.  

Folosi]i o [urubelni]q micq cu capul plat
pentru a scoate capacul pe partea centralq
din spate a portbagajului. 

|mpinge]i maneta spre dreapta ca \n figura
de mai sus si \mpinge]i portbagajul. 

Dacq trebuie sq deschide]i portbagajul man-
ual, \nseamnq cq vehiculul dvs. nu
func]ioneazq corect. Verifica]i vehiculul la
dealer.
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Introducere

CAPAC 

M~NER DE ELIBERARE 

La vehiculele cu portbagaj ac]ionat electric

M~NER DE ELIBERARE 

Tip cu volan pe st`nga fqrq portbagaj ac]ionat electric 
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Vezi capitolul pentru informa]ii cu privire la
bagaje. ]ine]i portbagajul \nchis \n orice
moment pentru a evita avarierea acestuia \n
timpul mersului si pentru a \mpiedica gazele
de e[apament sq intre \n interior. Vezi
Pericole la Monoxidul de Carbon.

665

Portbagaj

M~NER DE ELIBERARE 

Tip cu volan pe dreapta fqrq portbagaj ac]ionat electric
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Rabatarea scaunelor din spate
Pentru a suplimenta capacitatea portbagaju-
lui, pute]i rabata partea din st`nga si cea din
dreapta a scaunului din spate separat. 

1. Regla]i tetierele la \nql]imea minimq. 

2. Folosi]i placa de prindere pentru a elib-
era centura de siguran]q din mijloc din
punctul de fixare deta[abil. Permite]i cen-
turii de siguran]q sq revinq \n loca[ si pqs-
tra]i cataramele. 

Cotiera scaunului din spate rqm`ne
func]ionalq. 

3. Debloca]i spqtarul prin tragerea m`neru-
lui. Plia]i spqtarul \nainte. 

666

Scaunele 

PLACA DE PRINDERE

M~NER
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Realiza]i aceastq procedurq invers pentru a
reveni \n pozi]ia ini]ialq. Asigura]i-vq cq
scaunul este pozi]ionat \n siguran]q \nainte
de a rula ma[ina. 

Asigura]i-vq cq ambele centuri de siguran]q
externe sunt pozi]ionate \n lateralul
spqtarelor scaunelor din spate.

|n pozi]ia centralq a scaunului din spate,
asigura]i-vq cq punctul de fixare deta[abil
este prins \nainte de a utiliza centura de sig-
uran]q.

Asigura]i-vq cq toate articolele din portbagaj
sunt prinse. Articolele nefixate pot zbura si
pot cauza leziuni dacq trebuie sq fr`na]i
brusc. 

Punct de fixare deta[abil
Centura de siguran]q a scaunului din spate
central este prevqzutq cu un punct de fixare
deta[abil. 

Acesta permite centurii de siguran]q cen-
trale sq fie desfqcutq c`nd scaunul din
spate din partea din st`nga sau dreapta
este rabatat.

Avertisment!

667

Introducere

Asigura]i-vq cq spqtarele sunt pozi]ionate
\n siguran]q \nainte de a rula ma[ina. 

AVERTIZARE

Utilizarea centurii de siguran]q cu punctul
de fixare deta[abil desfqcut cre[te proba-
bilitatea unei vqtqmqri grave sau decesu-
lui intr-un accident. 

|nainte de a utiliza centura de siguran]q,
asigura]i-vq cq punctul de fixare deta[abil
este pozi]ionat corect.

AVERTIZARE
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Trage]i placa micq de prindere si placa de
prindere din loca[ \n plafon si scoate]i cen-
tura de siguran]q pentru a o extinde.  

Pozi]iona]i dispozitivele de prindere \n placa
micq de prindere si catarama de prindere
c`nd prinde]i centura si fixa]i-o. 
Trage]i centura de siguran]q pentru a verifi-
ca dacq punctul de fixare deta[abil este
prins \n siguran]q. Asigura]i-vq cq centura
de siguran]q nu este rqsucitq. 

Pentru a deta[a punctul de fixare deta[abil
\nainte de rabatarea spqtarului, introduce]i
placa de prindere \n loca[ pe partea
cataramei de prindere si permite]i centurii
de siguran]q sq revinq. Pqstra]i punctul de
fixare deta[abil si plqcile de fixare ale cen-
turii de siguran]q \n mecanismul de
retractare.

668

Introducere

PLACQ MICQ DE PRINDERE 

PLACA DE PRINDERE

DISPOZITIVE 
DE PRINDERE

CATARAMQ DE PRINDERE

CATARAMA DE PRINDERE

PLACA DE PRINDERE
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Pute]i utiliza platforma suport a portbagajului
pentru a ascunde articolele si a le proteja
\mpotriva luminii directe a soarelui.

Pentru a extinde platforma suport a portba-
gajului, trage]i capacul din loca[ trqg`nd
m`nerul pe marginea capacului, apoi cupla]i
clemele \n lqca[uri pe ambele pqr]i ale port-
bagajului. 

Pentru a aduce capacul \n pozi]ia ini]ialq,
scoate]i clemele din lqca[ si ghida]i capacul
astfel \nc`t acesta sq se ruleze complet \n
lqca[ul squ. 

Nu pqstra]i articole pe platforma suport a
portbagajului. Aceasta se poate rupe dacq
se plaseazq o greutate prea mare.  

669

Platforma suport a portbagajului (la unele modele)

M~NER CLEMQ DE PRINDERE 
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Unitatea de stocare a platformei suport a
portbagajului poate fi scoasq pentru a mqri
spa]iul destinat bagajelor.  

Elibera]i fiecare parte a unitq]ii de stocare
prin \mpingerea unui capqt al unitq]ii spre
celqlalt capqt si ridicarea acestuia. 

Pentru a reinstala unitatea de stocare a plat-
formei suport a portbagajului, plasa]i un
capqt al unitq]ii \n lqca[ul lateral, apoi
\mpinge]i \n lateral u[or si introduce]i celqlalt
capqt \n loca[. 

Asigura]i-vq cq unitatea de stocare este fix-
atq \n siguran]q si nu se va desprinde \n
timpul mersului.

670

Platforma suport a portbagajului (la unele modele)

UNITATE DE STOCARE
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671

Articole \n interior 

AGQ}QTOARE PENTRU HAINE 

* dacq este prevqzut

SUPORT BQUTURI IN
U{A DIN SPATE 

BUZUNAR U{A
DIN FA}Q 

COMPARTIMENT
DEPOZITARE

PARASOLAR SUPORT OCHELARI DE SOARE

OGLINDQ \N SPATELE PARA-
SOLARULUI 

SCRUMIERQ

TORPEDO 

COMPARTIMENT 
CENTRAL *

BRICHETQ 

BUZUNAR LATERAL 

SUPORT BQUTURI 

MUFQ TIP “JACK”

MUFQ USB *

PRIZQ 
ALIMENTARE 
AUXILIARQ*

COMPARTIMENT CONSOLQ
CENTRALQ

SUPORT BQUTURI IN COTIERA
SCAUNULUI DIN SPATE

BUSOLE BAGAJE 

accord 2008 pag 563 - 696:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:29 Page 671



Zona de depozitare sub podea

La vehiculele fqrq roatq de rezervq
Pentru a deschide capacul podelei, ridica]i
capacul cu ajutorul m`nerului, apoi pune]i
capacul pe orificiu. 

Compartimente de depozitare podea

Pentru a folosi compartimentul de depoz-
itare localizat pe fiecare parte a podelei,
]ine]i cureaua si ridica]i capacul. 

Pentru a reinstala capacul, pozi]iona]i-l si
apqsa]i p`nq se \nchide.  

Compartimente de depozitare laterale 

Pentru a utiliza compartimentul de depoz-
itare localizat \n panoul lateral al [oferului \n
zona destinatq bagajelor, trage]i m`nerul,
apoi \ndepqrta]i capacul. 

Pentru a reinstala capacul, pozi]iona-]i-l si
apqsa]i p`nq se \nchide. 

La vehiculele cu sistem audio premium
Existq un compartiment de depozitare doar
\n partea st`ngq. 

672

Articole \n interior 

CAPAC PODEA M`NER

ORIFICIU

CUREA 

CAPAC

CUREA

CAPAC

M~NER
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Prizq alimentare auxiliarq 

Vehiculul are douq surse auxiliare de ali-
mentare; una se aflq \n compartimentul con-
solq si cealaltq este localizatq \n partea
st`ngq a zonei destinate bagajelor.  

Fiecare prizq va furniza curent pentru acce-
sorii DC 12 vol]i care sunt evaluate la 120
wa]i sau mai pu]in (10 amp)  

Pentru a o utiliza, cheia de contact trebuie
sq fie \n pozi]ia ACCESORIU (I) sau \n
pozi]ia DESCHIS (II). Nu va putea alimenta
o brichetq de tip automobil. 

Se recomandq ca aceastq prizq auxiliarq sq
fie utilizatq pentru accesorii originale Honda.

Asigura]i-vq sq a[eza]i capacul conectorului
\n lqca[ul squ pentru a \mpiedica accesul
obiectelor strqine mici \n sursq.  

673

Articole \n interior 

COMPARTIMENT CONSOLQ ZONA PORTBAGAJULUI
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La unele modele
Plafoniera \ntre lqmpile de lecturq se
aprinde c`nd aprinde]i luminile de pozi]ie.
Pentru a ajusta luminozitatea, roti]i selec-
torul de luminozitate de pe bord cu cheia de
contact \n pozi]ia DESCHIS (II) . 

Pe l`ngq plafonierq, se aprind lqmpile de
lecturq din fa]q la pasager si [ofer. 

Iluminarea portbagajului 

Vehiculul este prevqzut cu luminq \n zona
portbagajului. Fiecare lampq \n portbagaj
are un buton cu douq pozi]ii. \n pozi]ia
\NCHIS, lumina nu se aprinde. \n pozi]ia
DESCHIS, lumina se aprinde la deschiderea
portbagajului.

674

Luminile interioare

PLAFONIERA
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Senzorii centrali din fa]q depisteazq un
obstacol din fa]a vehiculului la aproximativ
1.0 m (39 in) sau mai aproape.  

Senzorii centrali din spate depisteazq un
obstacol \n spatele vehiculului la aproximativ
1.0 m (39 in) sau mai aproape. 

Nu pune]i accesorii pe senzori sau \n jurul
lor. 

Este posibil ca sistemul sq nu func]ioneze
corect \n urmqtoarele condi]ii. 

• Senzorii sunt acoperi]i cu zqpadq, ghea]q,
noroi

• C`nd vehiculul se aflq pe un drum greu,
pe iarbq sau pe un deal. 

• Dupq ce vehiculul a sta]ionat \n exterior \n
condi]ii meteo foarte calde sau reci. 

• C`nd sistemul este afectat de unele
echipamente electrice sau dispozitive care
genereazq unde ultrasonice. 

• C`nd vehiculul este rulat \n condi]ii meteo
nefavorabile. 

675

Sistem senzori de parcare (la unele modele)

|N APROXIMATIV 1.0 M (39 IN) |N APROXIMATIV 1.0 M (39 IN)
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Vehiculul dispune de c`teva zone de
depozitare conveniente: 

• Torpedo  
• Buzunare la u[i
• Buzunare la scaunele din spate (dacq

sunt prevqzute) 
• Zona de depozitare a bagajelor, inclusiv

scaunele din spate c`nd sunt rabatate 
• Zona de depozitare sub podea (dacq este

prevqzutq)
• Compartiment consolq
• Compartiment central (dacq este pre-

vqzut)
• Compartiment depozitare
• Buzunare laterale
• Compartimente de depozitare laterale 
• Compartimente de depozitare podea
• Bare portbagaj / suport schiuri (dacq sunt

instalate) 

Totu[i, dacq transporta]i bagaje prea multe
sau dacq le pqstra]i necorespunzqtor, acest
lucru poate afecta manipularea, stabilitatea,
distan]a de fr`nare si cauciucurile si vehicu-
lul poate deveni nesigur. \nainte de a trans-
porta orice tip de bagaje, asigura]i-vq cq a]i
citi paginile urmqtoare. 

676

Bagajele

BUZUNARE U{Q

COMPARTIMENT LATERAL
DE DEPOZITARE *2

ZONA DE DEPOZITARE
SUB PODEA *1

COMPARTIMENT
DEPOZITARE

COMPARTIMENT
CENTRAL *1

TORPEDO

BUZUNAR LATERAL 

COMPARTIMENT
CONSOLQ

BUZUNARE SCAUNELE
DIN SPATE *1

ZONA DE DEPOZITARE
A BAGAJELOR 

COMPARTIMENTE DE
DEPOZITARE PODEA

*1: dacq este prevqzut 
*2: la vehicule cu sistem audio premium, existq un compartiment de stocare doar pe partea
st`ngq.
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Transportul bagajelor \n zona de depozitare
a bagajului sau pe portbagajul exterior 
• Distribui]i bagajele uniform pe podea \n

zona bagajelor, plas`nd articolele cele
mai grele la fund si pe c`t de \nainte posi-
bil. \ncerca]i sq asigura]i articolele cu o
fr`nghie sau funie pentru ca acestea sq
nu mi[te \n timpul mersului.

• Nu plasa]i articolele pe platforma suport a
portbagajului (dacq este prevqzutq) si nu
plasa]i obiecte \n partea de sus a
scaunelor din spate. Acestea vq pot bloca
vederea si pot fi aruncate \n timpul unui
accident sau unei opriri bru[te. 

• Dacq rabata]i scaunele din spate, lega]i
articolele care pot fi aruncate din vehicul
\n timpul unui accident sau unei opriri
bru[te. Pqstra]i de asemenea toate baga-
jele sub geamuri. Dacq sunt plasate mai
sus, acestea pot interfera cu operarea
adecvatq a airbag-urilor de tip cortinq.

|ncerca]i sq asigura]i articolele cu o
fr`nghie sau funie pentru ca acestea sq
nu se mi[te \n timpul mersului. Nu depozi-
ta]i articole mai sus de spatele scaunelor
din fa]q. 

A se vedea pagina 666 pentru rabatarea
scaunelor din spate. 

• Dacq transporta]i articole mari care
\mpiedicq \nchiderea portbagajului, gazele
de e[apament pot intra \n zona pasager-
ilor. Pentru a evita posibilitatea otrqvirii cu
monoxid de carbon, urma]i instruc]iunile
de la pagina 77. 

• Dacq transporta]i articole pe portbagajul
exterior, asigura]i-vq cq greutatea totalq a
portbagajului si articolelor nu depq[esc
greutatea maximq permisq. Contacta]i
dealerul pentru informa]ii suplimentare. 

• Dacq utiliza]i barele de portbagaj / supor-
tul de schiuri accesorii, limita de greutate
a portbagajului exterior poate fi mai micq.
A se vedea informa]iile care au fost
furnizate \mpreunq cu portbagajul exterior. 

|n ceea ce prive[te mijloacele de legare si
dispozitivele de re]inere oferite pe pia]a
accesoriilor, contacta]i dealerul. 

677

Bagajele
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Plasa pentru delimitare portbagaj 
(la unele modele)
Plasa pentru delimitare portbagaj are douq
utilizqri c`nd spqtarele scaunelor din spate
sunt \n pozi]ie verticalq sau c`nd sunt
rabatate. 

C`nd dori]i mai mult spa]iu pentru bagaje,
rabata]i spqtarele scaunelor din spate. 

C`nd nu folosi]i plasa pentru delimitare port-
bagaj, pune]i-o \n spatele spqtarelor
scaunelor din spate \n pozi]ie verticalq.  

678

Bagajele

Pozi]ie verticalq a spqtarelor scaunelor din spate

PLASA PENTRU DELIMITARE PORTBAGAJ

Pozi]ie culcatq a spqtarelor scaunelor din spate

PLASA PENTRU DELIMITARE PORTBAGAJ
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C`nd spqtarele scaunelor din spate sunt \n
pozi]ie verticalq:

1. Trage]i plasa pentru delimitare portbagaj
din loca[ men]in`nd cureaua pe plasq. 

2. Introduce]i c`rligul lateral pe o parte \n
punctul de fixare si mi[ca]i-l \nainte. Apoi,
introduce]i celqlalt c`rlig lateral
\mping`ndu-l \nainte, si mi[ca]i \nainte. 

Asigura]i-vq cq este prins \n siguran]q
pentru a nu se desface \n timpul mersului. 

3. Pentru a trage \napoi plasa pentru delim-
itare portbagaj, elibera]i un c`rlig din
punctul de fixare, apoi elibera]i cealaltq
parte. Trage]i plasa pentru delimitare port-
bagaj \ncet ]in`nd cureaua.   

679

Bagajele

CUREA PUNCT DE FIXARE SPATE 

C~RLIG 

BUTON DE
|MPINGERE
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C`nd spqtarele scaunelor din spate sunt
rabatate: 

1. Rabata]i spqtarele scaunelor din spate
(vezi pagina 666)

2. Ridica]i carcasa plasei pentru delimitare
portbagaj apqs`nd butonul pe fiecare
parte. 

Asigura]i-vq cq marginea plasei pentru
delimitare portbagaj nu va lovi geamurile
laterale din spate.  

3. Glisa]i carcasa plasei pentru delimitare
portbagaj fix`nd [uruburile cu clemele
spqtarelor scaunelor din spate. 

Asigura]i-vq cq sunt prinse \n siguran]q
pentru a nu se desface \n timpul mersului. 

680

Bagajele

BUTON DE ELIBERARE

CARCASA PLASEI PENTRU DELIMITARE PORTBAGAJ

C`RLIG

CLEMQ

ETICHETQ
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4. Trage]i capacul punctului de fixare din
fa]q l`ngq fiecare traversq lateralq din
spate. 

5. Urma]i pa[ii 1 si 2 de la pagina 679 pen-
tru punerea plasei pentru delimitare port-
bagaj \n c`rlig.

Nu pune]i articole grele pe spqtar c`nd
acesta este rabatat. 

6. Pentru a \nlocui carcasa plasei pentru
delimitare portbagaj, urma]i mai \nt`i
pasul 3 de la pagina 680 pentru a retrage
plasa pentru delimitare portbagaj. 

7. Trage]i capacul punctului de fixare din
fa]q.

8. Trage]i manetele de eliberare de pe
umqrul spqtarelor din spate p`nq ce car-
casa plasei este deta[atq. 

|ndepqrta]i carcasa plasei si reveni]i \n
pozi]ia ini]ialq. 
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Bagajele

PUNCT FIXARE FA}Q CAPAC

MANETE DE ELIBERARE
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9. Plia]i carcasa plasei pentru delimitare
portbagaj p`nq ce aceasta este pozi]ion-
atq \n siguran]q.  

Asigura]i-vq cq este prinsq \n siguran]q
pentru a nu se desface \n timpul mersului.

10. Ridica]i spqtarele scaunelor din spate
p`nq ce acestea sunt pozi]ionate \n sigu-
ran]q. 

Asigura]i-vq cq spqtarele sunt pozi]ionate
\n siguran]q \nainte de a rula ma[ina. 

Busole pentru bagaje 
(la unele modele)

Existq busole pe podea si \n ambele pqr]i
ale zonei de depozitare a bagajelor.
Busolele laterale pentru bagaje sunt proiec-
tate pentru a sus]ine articolele u[oare (greu-
tate maximq: 3 kg sau 6 lb pentru fiecare
c`rlig). Obiectele grele pot rupe busolele lat-
erale. 

Busolele pentru bagaje pe podea se pot uti-
liza de asemenea pentru a lega si asigura
articolele pe podea. 
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Bagajele

BUSOLQ LATERALQ BAGAJE 

BUSOLE PENTRU BAGAJE PE PODEA
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Verifica]i urmqtoarele: 
• farurile (fazq scurtq si fazq lungq) 
• luminile de pozi]ie
• luminile de stop 
• lumini de fr`nq
• semnalizatoare 
• semnalizatoare st`nga/ dreapta
• func]ia lumini de avarie 
• lqmpi plqcu]a de \nmatriculare
• Lumina de fr`nq pe lunetq 
• faruri de cea]q (pentru unele modele) 
• lampq de cea]q spate

Dacq gqsi]i becuri care sunt arse, \nlocui]i-
le de \ndatq ce este posibil. A se vedea
tabelul de la pagina 634 pentru a stabili ce
tip de bec este necesar. 

683

Sistem de iluminat 

*1: Lampa de cea]q spate este instalatq doar pe partea [oferului
*2: \nlocuirea becului trebuie realizatq de dealer

LUMINQ DE POZI}IE
LAMPA DE CEA}Q SPATE *1 LUMINA DE FR~NQ PE LUNETQ *2 

LAMPQ LA PLQCU}A
DE |NMATRICULARE

LQMPILE DE MERS |NAPOILAMPQ SEMNALIZARE 

LUMINQ DE STOP / POZI}IE

Imaginea prezintq modelul cu volan pe sta`nga
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|nlocuirea becurilor din spate 
(la aripi)

1. Deschide]i portbagajul

2. \ndepqrta]i capacul trqg`nd \napoi. 

684

Sistem de iluminat 

CAPAC
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3. Utiliza]i o [urubelni]q cu cap Phillips
pentru a scoate cele douq bol]uri de
asamblare sub capac. 

4. Trage]i ansamblul lqmpilor din spate din
carcasq glis`nd \n exterior. 

5. Stabili]i care din cele douq becuri este
ars: lampa de stop / de pozi]ie sau lampa
de semnalizare. 

6. Scoate]i fasungul pentru acel bec
\ntorc`ndu-l un sfert \n sens invers acelor
de ceas. 

7. Trage]i becul direct din fasung. \mpinge]i
noul bec direct \n fasung p`nq ce intrq \n
loca[. 

8. Reinstala]i fasungul \n ansamblul de
lqmpi \ntorc`ndu-l un sfert \n sensul
acelor de ceas p`nq ce se blocheazq. 

9. Aprinde]i lqmpile pentru a vq asigura cq
noul bec func]ioneazq. 

10. C`nd reinstala]i ansamblul de lumini de
pozi]ie, alinia]i si a[eza]i dispozitivele de
fixare la loc. Str`nge]i cele douq bol]uri \n
siguran]q si reinstala]i capacul la loc. 
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Introducere
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|nlocuirea becurilor din spate 
(\n portbagaj) 

1. Deschide]i portbagajul. 

2. Scoate]i capacul desfqc`nd cu aten]ie
marginea cu o [urubelni]q micq cu cap
plat sub]ire. 

3. Stabili]i care bec este ars: lumina de
pozi]ie, lampa de cea]q spate (pe partea
[oferului) sau lampa de mers \napoi. 

4. Scoate]i fasungul \ntorc`ndu-l \n sens
invers acelor de ceas. 

5. Scoate]i  becul direct din fasungul squ.
\mpinge]i noul bec p`nq ce intrq \n
fasung.

6. Introduce]i fasungul \napoi \n ansamblul
de lumini. \ntoarce]i-l \n sensul acelor de
ceas pentru a-l bloca la loc. 

7. Aprinde]i luminile pentru a vq asigura cq
noul bec func]ioneazq. 

8. Reinstala]i capacul. 
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Introducere

CAPAC

BECURI

FASUNG

FASUNG

FASUNG
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|nlocuirea becului de la plqcu]ele 
de \nmatriculare din spate

1. Apqsa]i marginea din st`nga a lentilelor
si carcasei. Lentilele vor ie[i.

2. Scoate]i lentilele \n timp ce str`nge]i
capqtul metalic pe ambele pqr]i ale supor-
tului becului.

3. Scoate]i becul direct din fasung.
\mpinge]i noul bec p`nq ce acesta intrq \n
lqca[. 

4. Aprinde]i luminile de pozi]ie si verifica]i
dacq noul bec func]ioneazq. 

5. Pune]i lentilele \napoi \n suportul becului
p`nq se blocheazq.

6. Glisa]i partea din st`nga a ansamblului
de lqmpi \n orificiu. \mpinge]i partea din
dreapta pentru a pozi]iona ansamblul de
lumini la loc.
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LENTILE

SOCLU BEC
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Pentru a \nlocui lama [tergqtoarelor din
spate: 

1. Ridica]i bra]ul [tergqtorului de pe lunetq. 

2. Deconecta]i ansamblul de pe bra]ul
[tergqtorului pivot`nd ansamblul de lame
\n sus.

3. Trage]i un capqt al lamei din suport. 

4. Glisa]i lama din suport. 
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Lamele [tergqtoarelor 

LAMA {TERGQTORULUI
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1. Deschide]i portbagajul. Trage]i m`nerul
de pe capacul podelei din zona bagajelor.
Ridica]i capacul cu ajutorul m`nerului,
apoi plia]i capacul. 

2. Lua]i trusa de scule din zona bagajelor. 
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Pozi]ionarea ro]ii de rezervq

M~NER

TRUSA DE SCULE

CRICROATA DE REZERVQ
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Plasa]i cricul sub punctul de ridicare cel mai
apropiat de roata pe care trebuie sq o
schimba]i. \ntoarce]i clema \n sensul acelor
de ceas p`nq ce v`rful cricului intrq \n con-
tact cu punctul de ridicare. Asigura]i-vq cq
punctul de ridicare este sus]inut de cric.
Pentru a \nlocui roata care este \n panq vezi
pagina 573. 
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Punctele de ridicare cu cricul

PUNCT DE RIDICARE
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Deschide]i portbagajul. Trage]i m`nerul de
pe capacul podelei din zona de depozitare a
bagajelor. Ridica]i capacul cu ajutorul
m`nerului, apoi plia]i capacul. 

Deschide]i capacul trusei trqg`nd clema si
lua]i trusa TRK Honda (compresor de aer,
sticla de sigilare, furtun, pachet inclusiv dis-
pozitivul pentru scoaterea supapei si piesele
de etan[are si instruc]iunile) din trusa cu
scule.  

Pentru a utiliza trusa TRK Honda vezi pag.
579. 
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Pozi]ionarea trusei TRK (pentru unele modele)

M`NER

CUREA

CAPAC TRUSQ
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Dacq existq o problemq la sistemul de blo-
care a u[ilor ac]ionate electric si nu pute]i
deschide u[a [oferului, utiliza]i maneta din
spatele spa]iului din partea st`ngq din zona
de depozitare a bagajelor. 

Scoate]i capacul peretelui lateral. Pentru a
scoate capacul, \ntoarce]i-l utiliz`nd o
[urubelni]q cu capul plat sau o monedq,
apoi ridica]i cu ajutorul unei p`rghii.

Pentru a deschide u[i]a de alimentare cu
combustibil, trage]i maneta invers. 

Dacq nu pute]i deschide portbagajul datoritq
avarierii sistemului de blocare a u[ilor, a se
vedea pagina 664 si deschide]i portbagajul
manual. 
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Deschiderea manualq a u[i]ei de alimentare cu combustibil
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CUTIE DE SIGURAN}E INTERIOARE (partea [oferului) Siguran]ele con]inute \n cutia de siguran]e interioare pe partea
[oferului variazq u[or \n func]ie de modele. Loca]iile siguran]elor
sunt arqtate cu simboluri pe eticheta siguran]elor. A se vedea tabelul
de mai jos pentru siguran]ele la vehiculul dvs. 

* pentru unele modele 

693

loca]iile siguran]elor (modele pe benzinq) 

Tip: cu volan pe st`nga

Nr Circuite protejate 

1 (EPT)* 

2 (Reglare faruri) *

3 Spqlqtor

4 [tergqtor 

5 Contor

6 ABS / VSA

7 ACG

8 Neutilizat 

9 Pompq combustibil 

10 (VB SOL)*

11 SRS

12
ODS (Sistem de Detectare a
Ocupan]ilor)

13 (IG1)

14 Neutilizat 

15 (Faruri de pozi]ie)*  

16 A/C

17
Accesoriu, Cheie, Dispozitiv de
blocare

18 Accesoriu 

19
(Glisare Scaun [ofer ac]ionat 
electric) *

Nr. Circuite protejate                                           

20 (Trapq) *

21
(Rabatarea scaunului [oferului
ac]ionat electric)* 

22
Fereastrq ac]ionatq electric pe
partea din spate a [oferului 

23 Brichetq *

24
Fereastrq ac]ionatq electric la
[ofer                                                             

25 \ncuietoare u[q la [ofer

26
(Farurile de cea]q pe partea
[oferului) 

27
Luminq pozi]ie pe partea [oferu-
lui 

28
Faruri faza lungq pe partea
[oferului                                                        

29 (Faruri de pozi]ie) * 

30
Faruri faza scurtq pe partea
[oferului 

31 Neutilizat 

32 Neutilizat

accord 2008 pag 563 - 696:manual cu diacritice, liniute si nr pag.qxd 21.05.2008 10:29 Page 693



694

Specifica]ii

Dimensiuni

Lungime 4,750 mm (187.0 in)

Lq]ime 1,840 mm (72.4 in)

|nql]ime 1,471 mm (57.9 in)

Baza roatq 2,705 mm (106.5 in) 

Cale Fa]q

Spate

1.595 mm (62.8 in) *1
1.585 mm (62.4 in) *2

1.600 mm (63.0 in)*1
1.590 mm (62.6 in)* 2

*1: modele cu motor 2.0 l cu excep]ia S, si modele
cu motor pe motorinq cu excep]ia S

*2: S la modele cu motor pe benzinq 2.0 l sau pe
motorinq si toate modelele cu motor 2.4 litri

Punctul de asamblare / punctul de
agq]are din spate al dispozitivul de
cuplare

Notq: 
1: marcheazq punctele de fixare ale barei de
remorcare 
2: marcheazq punctul de cuplare al barei de
remorcare

Nr. Dimensiuni

(1) 904 mm (35.6 in)

(2) 901 mm (35.5 in)

(3) 760 mm (29.9 in)

(4) 525 mm (20.7 in)

(5) 940 mm (37.0 in) 

(6) 870 mm (34.3 in) 

(7) 1,155 mm (45.5 in)
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Greutq]i

*1 A se vedea eticheta ata[atq pe u[a [oferului sau \ntreba]i deal-
erul pentru informa]ii suplimentare

*2 Modele pe motorinq
*3 Doar pentru Germania. 
Greutatea maximq a remorcii este valabilq pentru pantq 12%.

Pentru o cre[tere a greutq]ii remorcii trebuie sq cquta]i \n docu-
mentele vehiculului sau sq \ntreba]i dealerul

*4 modele cu motor 2.0 l
*5 model cu motor 2.4 l
*6 Greutatea maximq de tractare trebuie redusq dacq tracta]i o

remorcq peste 1,000 metri eleva]ie.  Pentru mai multe informa]ii,
vezi pagina 484.

695

Specifica]ii

Greutate limitator   

Motor 2.0 l       M/T

A/T

Motor 2.4  l      M/T

A/T

1,432-1,585 kg (3,157-3,494 lbs)

1,462-1,613 kg (3,223-3,556 lbs)

1,489-1,640 kg (3,283-3,616 lbs)

1,524-1,672 kg (3,360-3,686 lbs)

Motor diesel 1,559-1,702 kg (3,437-3,752 lbs)

Greutate max. permisq *1

Motor 2.0  l M/T

A/T

Motor 2.4  l M/T

A/T

1,990 kg (4,387 lbs)

2,015 kg (4,442 lbs)

2,050 kg (4,519 lbs)

2,085 kg (4,597 lbs)

Motor diesel 2,100 kg (4,630 lbs)

Greutate ax max. permisq (Fa]q) *1

Motor 2.0  l M/T

A/T

Motor 2.4  l M/T

A/T

1,020 kg (2,249 lbs)

1,045 kg (2,304 lbs)

1,055 kg (2,326 lbs)

1,095 kg (2,414 lbs)

Motor diesel 1,130 kg (2,491 lbs)

Greutate ax max. permisq (Spate) *1

Motor 2.0  l M/T

A/T

Motor 2.4  l M/T

A/T

1,000 kg (2,205 lbs)

1,000 kg (2,205 lbs)

1,030 kg (2,271 lbs)

1,030 kg (2,271 lbs)

Motor diesel 1,000 kg (2,205 lbs)

Greutate max. tractare

(UE) *3 *6  Remorcq cu fr`ne

Remorcq fqrq fr`ne 

1,500 kg (3,307 lbs) *4
1,600 kg (3,527 lbs) *5
1,700 kg (3,748 lbs) *2

500 kg (1,102 lbs)

|ncqrcare maximq permisq 
verticalq pe dispozitivul de
cuplare (UE) 75 kg (165 lbs)
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AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257, 304
Aburi din motor . . . . . . . . . . . . . . . 600, 602
Accelerare la maxim pentru a trece \n treap-

tq superioarq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Accesorii [i modificqri . . . . . . . . . . . . . . 422
ACCESSORY (pozi]ia cheii \n contact) 160
Adaptive Cruise Control (ACC) . . . . . . . 337

Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 94 
Aditivi, ulei de motor . . . . . . . . . . . 505, 507
Adqugare de lichid 

de rqcire a motorului . . . . . . . . . 508, 511
Aer condi]ionat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

|ntre]inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Afi[aj multiplu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Agq]qtoare de haine . . . . . . . . . . . . . . . 203
Airbag (SRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 32
Airbag-uri frontale . . . . . . . . . . . . . . . 13, 33
Airbag-uri laterale . . . . . . . . . . . . . . . 13, 40

Func]ionarea airbag-urilor laterale . . . 40
Riscuri pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . 49

Airbag-uri laterale superioare . . . . . . 14, 40
Alarma de vitezq . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Alimentare rezervor de combustibil . . . 413
Altitudine \naltq, pornire la . . . . . . 432, 433
Ambreiaj hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Amorsare filtru de combustibil . . . . . . . 560
Antigel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508, 511
Apq \n combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Articole \n interior (Tourer). . . . . . . . . . . 671
ATEN}IE, explica]ie . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Avertizare PGM-FI . . . . . . . . . . . . . . . . 610
AVERTIZARE, explica]ie . . . . . . . . . . . . . iii

Bagajele (Tourer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
Bagaje, depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Bagaje, transport . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Bare de portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Bateria

Indicatorul sistemului 
de \ncqrcare . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 607
|ntre]inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
|nlocuirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
Pornirea cu ajutorul 
unei baterii auxiliare . . . . . . . . . . . . . 596
Specifica]ii 634Baterie descqrcatq . . 596

Becuri de far cu halogen . . . . . . . . . . . 524
Becuri, halogen . . . . . . . . . . . . . . . 524, 536
Benzinq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Alimentarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Alimentarea rezervorului 
de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Cifra octanicq . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Economie de combustibil . . . . . . . . . 421
Filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Indicator combustibil . . . . . . . . . . . . . . 97

Blocare mar[arier . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Blocarea anti-furt a coloanei de direc]ie 160
Bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 82
Bricheta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Bujii cu incandescen]q . . . . . . . . . . . . . 631
Busolepentru bagaje . . . . . . . . . . . . . . . 427
Buton de meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Buton de selectare . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Buton dublu . . . . . . . . . . . . . . . . . 213, 219
Buton INFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Buton pentru lumini de drum – lumini de

\nt`lnire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Cablu USB . . . . . . . . . . 258, 264, 304, 313
Camera retrovizoare . . . . . . . . . . . . . . . 374
Camion de depanare, 

remorcare de urgen]q . . . . . . . . . . . . 623
Capacitatea de \ncqrcare 

a autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Capacitq]i, tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
Capota motor, deschidere . . . . . . . . . . 415
Catalizatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . 635, 636
Cauciuc compact de rezervq . . . . . . . . 572
Cauciuc dezumflat, schimbare . . . . . . . 573
CD player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Ceas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Centuri de siguran]q . . . . . . . . . . . . . 11, 24
Centuri de siguran]q . . . . . . . . . . . . . 11, 24

Centurq bazin/umqr . . . . . . . . . . . . 19, 27
Componente ale sistemului . . . . . . . . . 24
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Curq]are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
Dispozitivele automate de tensionare a
centurilor de siguran]q . . . . . . . . . . . . . 28
Dispozitive E-pretensionare . . . . . . . . 29
Folosirea \n timpul sarcinii . . . . . . . . . . 22
Indicator si semnal sonor 
de aten]ionare . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 27
Informa]ii suplimentare . . . . . . . . . . . . 24
|ntre]inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Centuri bazin/umqr . . . . . . . . . . . . . . 19, 27
Centuri, siguran]q . . . . . . . . . . . . . . . 11, 24
Ceruire [i lustruire . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Chei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Cifrq octanicq, benzinq . . . . . . . . . . . . . 412
Claxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 142
Comandq luminozitate tablou . . . . . . . . 152
Combustibilul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Cerin]q cifrq octanicq . . . . . . . . . . . . 412
Clapeta [i bu[onul . . . . . . . . . . . . . . . 413
Filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Indicator nivel scqzut combustibil . . . . 97
Motorinq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Rezervor, realimentare . . . . . . . . . . . 413 
Sistem de \ntrerupere . . . . . . . . . . . . 420

Comenzi audio la distan]q . . . . . . . . . . 323
Comenzi, instrumente [i... . . . . . . . . . . . 81
Compartimentul consolq . . . . . . . . . . . . 200
Compensarea volumului \n func]ie de vitezq

(SVC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240, 287
Computer trip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Economie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
|ndrumqri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Pe vreme rea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

Contact
Chei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Contact principal . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Contoare, indicatoare . . . . . . . . . . . . 84, 98
Contor Trip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Controlul luminozitq]ii

Instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Cotierq banchetq din spate . . . . . . . . . . 176
Covoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Cric, pneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
Cuplare \n treaptq inferioarq . . . . . . . . . 434
Cuplarea \n vitezq inferioarq

Transmisia automatq . . . . . . . . . . . . . 440
Transmisia manualq . . . . . . . . . . . . . 434

Curq]are
Centuri de siguran]q . . . . . . . . . . . . . 569
Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
Geamuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Ro]i din aluminiu . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Vinil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

Curq]are interioarq . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Curq]are tapiserie . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Curq]area sticlei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Curq]area vinilului . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Cutia de rqcire . . . . . . . . . . . . . . . 198, 201

Deblocarea schimbqtorului . . . . . . . . . . 442
Degivrare geamuri . . . . . . . . . . . . 215, 222
Deschiderea manualq a u;i]ei de alimentare

cu combustibil (Tourer). . . . . . . . . . . . 696
Descrieri tehnice catalizator . . . . . 635, 636
Dezaburitor lunetq . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Dimensiuni autovehicul . . . . . . . . . . . . . 629
Disc interfa]q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Display multifunc]ional  (Tourer) . . . . . . 650
Dispozitiv flash memory USB . . . . 255, 302
Dispozitive e-Pretensionare . . . . . . . . . . 29
Dispozitivele de tensionare a centurilor de

siguran]q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dotarea de iluminare automatq

Avertizare sistem . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Func]ionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Dotqri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Dotqri de siguran]q . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Airbag-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Centuri de siguran]q . . . . . . . . . . . . . . 11

Economie combustibil . . . . . . . . . . . . . . 421
Element de purificare a aerului . . . 518, 520
Element de purificare, aer . . . . . . 518, 520
Etichete de avertizare, locul . . . . . . . . . . 78
Etichete de siguran]q, locul . . . . . . . . . . 78
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Etichete de siguran]q  (Tourer) . . . . . . . 649
Exterior curq]are . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

Faruri 
Aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Iluminare automatq . . . . . . . . . . . . . . 148
Indicator luminin aprinse . . . . . . . . . . . 96
Indicator lumini de drum . . . . . . . . . . . 96
|nlocuire becuri cu halogen . . . . . . . . 524
Lumini de \nt`lnire, aprindere . . . . . . 147
Luminile de zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Raza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Semnal sonor aten]ionare . . . . . . . . . 148
Spqlqtoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Fascicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Femei \nsqrcinate, folosirea centurilor de

siguran]q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Filtre

Combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Praf [i polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Purificator de aer . . . . . . . . . . . . 518, 520

Filtru de particule diesel (DPF) . . . . . . . 637
Simbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637

Filtru de polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Filtru de praf [i polen . . . . . . . . . . . . . . 542
Filtru diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Folosirea corectq a centurilor 

de siguran]q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Fr`na de urgen]q . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Fr`ne 

Indicator sistem . . . . . . . . . . . . . . 89, 611
Indicator uzurq . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
|nlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . 531
Lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,16
Parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Perioada de rodaj . . . . . . . . . . . . . . . 412
Sistem antiblocare (ABS) . . . . . . . . . 451

Fr`ne anti-blocare (ABS) 
Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 541
Func]ionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

Fr`nq de parcare [i indicator sistem de
fr`nare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 611

Fr`nq de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Func]ionare Cruise Control . . . . . . . . . . 334

Gaze de e[apament . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Geamuri 

Curq]are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Func]ionare electricq . . . . . . . . . . . . . 189
Inversare automatq . . . . . . . . . . . . . . 190
Spate, dezaburitor . . . . . . . . . . . . . . . 153

Geamuri electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Greutatea maximq admisq . . . . . . . . . . 630
Grilele de ventila]ie . . . . . . . . . . . . 210, 216

Honda TRK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

Iluminare tablou de bord . . . . . . . . . . . . 152
Importare, agendq telefonicq . . . . . . . . 398
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
Indicatoare de aten]ionare . . . . . . . . . . . 84
Indicatoare de uzurq a discului de fr`nq 450
Indicatoare, Tablou de bord . . . . . . . 84, 87
Indicatoare/Simboluri . . . . . . . . . . . 87, 110

ABS (fr`nq antiblocare) . . . . . . . . 89, 451
ACC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 94, 344
Activare VSA . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 463
Airbag frontal pasager dezactivat . . . . 42
Asisten]q la stabilitatea remorcii . . . . 477
Avertizare service . . . . . . . . . . . . . . . 481
Bujii cu incandescen]q . . . . . . . . . . . . 88
Centura de siguran]q . . . . . . . . . . . 24, 87
Cheie (Sistem de imobilizare) . . . . . . . 90
Comenzi lumini . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Cruise Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Deschidere portiere [i portbagaj . . 15, 96
DPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Fr`na  (de parcare [i 
sistemul de fr`nare) . . . . . . . . . . 89, 611
Lampa indicatorului 
LKAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 359
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Lumini aprinse . . . . . . . . . . . . . . . 96, 148
Luminile de drum . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Mesaj sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Nivel scqzut de combustibil . . . . . . . . . 97
Nivel ulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
PGM-FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Presiune scqzutq ulei . . . . . . . . . 88, 604
Semnalizare [i avarie . . . . . . . . . . . . . 95
Sistemul de fr`nare pentru prevenirea col-
iziunilor (CMBS) . . . . . . . . . . . . . 85, 453
Sistemul de \ncqrcare . . . . . . . . . 88, 607
Temperaturq \naltq . . . . . . . . . . . . . . . 99
de defec]iune . . . . . . . . . . . . 87, 608, 609
VSA (asisten]q la stabilitatea autovehicul-
ului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 463

Indicatoarele 
Combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tahometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Temperatura lichidului de rqcire motor 99
Vitezometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Indicatoarele sistemului de senzori de par-
care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Indicator bujii cu incandescen]q . . . . . . . 88
Indicator Cruise Control . . . . . . . . . . . . . 93
Indicator de nivel de ulei . . . . . . . . . . . . 605
Indicator de temperaturq . . . . . . . . . . . . 99
Indicator de temperaturq exterioarq . . . 106
Indicator de trecere \n treaptq superioarq /

inferioarq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Indicator mesaj sistem . . . . . . . . . . . . . . 90
Indicator nivel scqzut de combustibil . . . 97

Indicator presiune scqzutq ulei . . . . 88, 604
Indicator SRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 90
Indicatorul sistemului de \ncqrcare . 88, 607
Inele inferioare de prindere . . . . . . . . . . . 61
Informa]ii adi]ionale cu privire la airbag-uri

(Tourer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
Informa]ii adi]ionale cu privire la centurile de

siguran]q  (Tourer) . . . . . . . . . . . . . . . 641
Informa]ii de \nlocuire

Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
Becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
Bujii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
Element purificator de aer . . . . . 518, 520
Filtru de combustibil . . . . . . . . . . . . . 521
Filtru de praf [i polen . . . . . . . . . . . . 542
Grafic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481, 492
Lame de [tergqtoare . . . . . . . . . . . . . 550
Pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Siguran]e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

Instalarea sistemelor de siguran]q pentru
copii  (Tourer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

Intervale de \ntre]inere . . . . . . . . . 481, 493
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262, 311
Instrumente de control l`ngq 

volan  (Tourer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652

|nainte de a conduce . . . . . . . . . . . . . . 411
|nclinarea locurilor din spate . . . . . 173, 174

|ncqrcarea remorcii . . . . . . . . . . . . 467, 468
|ncuietoarele pentru copii . . . . . . . . . . . 165
|ncuietori

Coloanq de direc]ie anti-furt . . . . . . . 160
Capac bu[on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Portierq electricq . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Torpedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

|ncuietori electrice pentru portiere . . . . 162
|nlocuirea becurilor

Farurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Lumini de fr`nq . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
Lumini de mers \napoi . . . . . . . . . . . . 532
Luminile de pozi]ie fa]q . . . . . . . . . . . 530
Lumini de semnalizare . . . . . . . . . . . 529
Luminile din spate . . . . . . . . . . . . . . . 531
Lumini interioare . . . . . . . . . . . . . . . . 538
Lumini plqcu]q de \nmatriculare . . . . 535
Lumini portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Proiectoare de cea]q . . . . . . . . . . . . . 536
Specifica]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
Stopul de cea]q . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
Stopul de fr`nq superior . . . . . . . . . . 534

|nlocuirea centurilor dupq accident . . . . . 30
|nregistrarea datelor . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
|ntre]inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

Planul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Siguran]a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Sistemul de informa]ii pentru service 481
Verificqrile de \ntre]inere efectuate de pro-
prietar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
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|ntre]inere CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
|ntre]inerea aspectului . . . . . . . . . . . . . 563

Jojq
Transmisie automatq . . . . . . . . . . . . . 514
Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Lame de [tergqtor (Tourer) . . . . . . . . . . 692
Lame de [tergqtor 

Func]ionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Schimbare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

Lampa de fr`nq superioarq . . . . . . . . . 534
Lampa indicatorului 

de defec]iune . . . . . . . . . . . . 87, 608, 609
Lan]uri pentru pneuri . . . . . . . . . . . . . . 552
Lan]uri, pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
Lichid de rqcire motor . . . . . . 418, 508, 511
Lichid transmisie manualq . . . . . . . . . . 516
Lichide

Ambreiaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Fr`na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
Spqlqtor de parbriz . . . . . . . . . . . . . . 516
Transmisia manualq . . . . . . . . . . . . . 423
Transmisie automatq . . . . . . . . . . . . . 514

Lichidul de ambreiaj . . . . . . . . . . . . . . . 517
Lichidul de rqcire

Completare . . . . . . . . . . . . . . . . 508, 511

Indicatorul de temperaturq . . . . . . . . . 99
Solu]ia adecvatq . . . . . . . . . . . . 508, 511
Verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

Limite de \ncqrcare . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Lista de verificare, \nainte de a conduce 431
LOCK (pozi]ia cheii de contact) . . . . . . 160
Lumini

Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 87
|nlocuire becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
Pozi]ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Semnalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Lumini avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Lumini de conducere pe timp de zi . . . 148
Lumini de confort . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Lumini de urgen]q . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Lumini interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Lumini spate, \nlocuire becuri . . . . . . . . 531
Lumini, avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Lumini, faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Luminile de pozi]ie . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Lustruirea [i ceruirea . . . . . . . . . . . . . . 565

Material textil, curq]are . . . . . . . . . . . . . 568
Memorie, pozi]ie de condus, . . . . . . . . . 182
Mesaje de siguran]q . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Mesajele de eroare ale CD playerului . 253
Mesajele de eroare ale 

schimbqtorului de CD . . . . . . . . 253, 301
Modificarea autovehiculului . . . . . . . . . 423

Modul de schimbare secven]ialq sport . 446
Schimbqtoarele paletq . . . . . . . . . . . . 444

Motorul
Dacq nu porne[te . . . . . . . . . . . . . . . 594
Indicatorul de presiune a uleiului 88, 604
Indicatorul de temperaturq a lichidului de
rqcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Indicatorul nivelului de ulei . . . . . . . . 605
Lampa indicatorului 
de defec]iune . . . . . . . . . . . . 87, 608, 609
Pornirea (modelele pe benzinq) . . . . 432
Pornirea (modelele pe motorinq) . . . . 433
Pornirea (modelele pe motorinq) . . . . 560
Specifica]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
Supra\ncqlzirea . . . . . . . . . . . . . 600, 602
Ulei, tipul necesar . . . . . . . . . . . 504, 506

MP3 . . . . . . . . . . . . . . . 243, 257, 290, 304
Mufq tip “Jack” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Neprevqzut, situa]ie . . . . . . . . . . . . . . . 571
Nivel scqzut lichid de rqcire . . . . . . . . . 418
Numere, identificare . . . . . . . . . . . 626, 628
Numqr de identificare, autovehicul 626, 628
Numqrul de identificare al autovehiculului 

626, 628
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Odometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Odometru, trip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Oglinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Oglinda interioarq . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Oglindq retrovizoare . . . . . . . . . . . . . . . 186
Oglinzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

|ncqlzite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
|nclinarea la mers \napoi . . . . . . . . . . 187
Rabatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Oglinzi exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Oglinzi rabatabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Oglinzile \ncqlzite . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
ON (pozi]ia cheii \n contact) . . . . . . . . . 160
Ora, setare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

Parbriz
Curq]are . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144, 568
Spqlqtoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
{tergqtoare automate intermitente . . 145

Parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Parcarea pe materiale inflamabile . . . . 449
Parte inferioarq, curq]are . . . . . . . . . . . 570
Pqstrarea autovehiculului . . . . . . . . . . . 558
Pqstrarea autovehiculului . . . . . . . . . . . 558
Pericol de monoxid de carbon . . . . . . . . 77
PERICOL, explica]ie a... . . . . . . . . . . . . . iii
Piele, curq]are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Plafonierele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Platforma suport a portbagajului 
(Tourer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669

Plierea \n jos a scaunului din spate . . . 180
Plierea banchetei din spate . . . . . . . . . 180
Pneu de rezervq, . . . . . . . . . . . . . 572, 574

Compact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
Specifica]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
Umflare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

Pneu, schimbare pneu dezumflat . . . . . 573
Pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547

Lan]uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
|nlocuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
|ntre]inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
Pneu compact de rezervq . . . . . . . . . 572
Presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
Rota]ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
Specifica]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . 551, 633
TRK (trusa de repara]ii temporare) . . 579
Umflare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
Verificare uzurq . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
Verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
Zqpadq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552

Pneuri de iarnq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
Pneuri de iarnq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
Pneuri uzate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
Pornirea cu ajutorul unei 

baterii auxiliare . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
Pornirea motorului . . . . . . . . . . . . 432, 433

Cu bateria descqrcatq . . . . . . . . . . . . 596
Pe vreme rece, 
la altitudine mare . . . . . . . . . . . . 432, 433

Portbagaj  (Tourer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Portbagajul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Deschiderea manualq . . . . . . . . . . . . 171
Indicator de deschidere . . . . . . . . . 15, 96

Portiere
Blocare [i deblocare . . . . . . . . . . . . . 162
Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 96
|ncuietoare electrice . . . . . . . . . . . . . 162

Pozi]ia mers \napoi (R) . . . . . . . . . . . . . 440
Pozi]ia Parcare (P) . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Pozi]ie neutrq (N) . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Pozi]iile schimbqtorului de vitezq 

Transmisie automatq . . . . . . . . . . . . . 439
Transmisie manualq . . . . . . . . . . . . . 434

Pozi]ionarea ro]ii de rezervq (Tourer) . . 693
Precau]ii importante pentru siguran]q . . . . 8
Presiune, pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
Prizq de tensiune auxiliarq . . . . . . . . . . 200
Proceduri la atelierul auto . . . . . . . . . . . 413
Proiectoare de cea]q . . . . . . . . . . . . . . 150
Protec]ia \mpotriva coroziunii . . . . . . . . 570
Protejarea adul]ilor [i adolescen]ilor . . . . 15

Precau]ii suplimentare 
pentru siguran]q . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sfaturi pentru femeile \nsqrcinate . . . . 22

Protejarea copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Folosirea inelelor inferioare 
de prindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Folosirea sistemelor de re]inere 
cu clemq de fixare . . . . . . . . . . . . . . . . 70
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Protejarea copiilor mai mari . . . . . . . . 72
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Revista manualului 
Manualul este împărţit în următoarele
secţiuni:

• Pornirea – O introducere generală
care discută comenzile şi modul de
comunicare cu sistemul

• Introducerea unei destinaţii – Cum se
introduce o adresă sau se localizează
un punct de interes (POI)

• Deplasarea la destinaţie – Explicaţie
privind caracteristicile hărţii, ghidarea
şi precauţii.

• Caracteristici informative – Adresa
curentă, adresa de destinaţie, sal-
varea locaţiei curente, lista cu eveni-
mente de circulaţie, legenda hărţii şi
ghidul pentru comanda vocală.

• Setarea sistemului – Setarea şi
adaptarea sistemului la utilizarea per-
sonală şi utilizarea locurilor favorite.

La sfârsit manualul conţine:

• Depanare  (pag.91)
• Indexul pentru comanda vocală

(pag.92) 

Revista sistemului

Sistemul de navigaţie este un sistem de
localizare cu comandă vocală extrem de
sofisticat care utilizeaza sateliţi şi o baza
de date topografice pentru a vă arata
unde vă aflaţi şi a ghida spre o desti-
naţie dorită.

Sistemul de navigaţie primeşte semnale
de la Global Positioning System [Sis-
temul Global de Poziţionare] (GPS), o
reţea de 24 de sateliţi pe orbită în jurul
pământului. Prin primirea de semnale
de la câţiva din aceşti sateliţi, sistemul
de navigaţie poate determina lati-
tudinea, longitudinea şi cota vehiculului
dvs. În plus, un senzor giroscopic de de-
viere şi un senzor de viteză a vehiculului
aflate pe vehicul urmăresc permanent
direcţia şi viteza de deplasare. 

Sistemul de navigare aplică aceste in-
formaţii privind localizarea, direcţia şi
viteza la hartă şi calculează traseul
până la destinaţia indicată de dvs. Pe
măsură ce vă deplasaţi spre destinaţie,
sistemul asigură harta şi ghidarea vo-
cală. 

Sistemul de navigaţie este uşor de uti-
lizat. Locaţiile multor puncte de afaceri
sau de divertisment sunt deja introduse
în sistem. Puteţi selecta oricare din
acestea ca destinaţie utilizând touch
screen [ecranul cu funcţionare prin atin-
gere], joystick-ul [manşa] sau comanda
vocală.

Există câteva moduri de introducere a
unei destinaţii, de ex. după punctul de
interes (POI), după adresă, după inter-
secţie şi prin selectarea pe hartă. Ul-
timele 50 de destinaţii sunt salvate
pentru utilizarea ulterioară.  Sistemul vă
permite de asemenea să stocaţi o
adresă de acasă pentru a simplifica în-
toarcerea acasă de la destinaţia respec-
tivă. 

Introducere
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Precauţii privind accesoriile

Dacă aveţi în vedere să instalaţi compo-
nente electronice precum detectoare
radar, dispozitive de localizare a vehicu-
lului, startere la distanţă, amplificatoare
suplimentare sau alte componente
audio, asiguraţi-vă că acestea nu sunt
plasate lângă unitatea de control al nav-
igaţiei în tabloul de bord, lângă ecranul
de navigaţie din tabloul de bord sau
lângă antena GPS de sub bara antişoc.
Semnalul de zgomot emis de aceste
dispozitive poate produce întreruperea
intermitentă a sistemului de navigaţie.

Informaţii importante privind
siguranţa

Sistemul de navigaţie poate să vă dis-
tragă atenţia de la drum dacă vă uitaţi la
ecran sau operaţi comenzile sistemului
în timp ce conduceţi.

Introduceţi cât mai multe informaţii în
sistem înainte de a porni, sau când ve-
hiculul este oprit. Apoi, pe măsură ce vă
deplasaţi, ascultaţi instrucţiunile audio şi
utilizaţi comenzile vocale când este
posibil. 

Utilizarea sistemului de navigaţie în timp
ce conduceţi poate să vă sustragă atenţia
de la drum, ceea ce poate duce la acci-
dente în care să fiţi grav rănit sau în care
să muriţi.

Urmaţi toate instrucţiunile de operare şi
informaţiile privind siguranţa din prezentul
manual

În timpul deplasării, nu priviţi la ecran şi
nu operaţi comenzile sistemului mai
mult de aproximativ o secundă o data, şi
numai după ce vă asiguraţi că puteţi să
o faceţi în siguranţă.  Opriţi pe marginea
drumului dacă aveţi nevoie de mai mult
timp pentru a vă uita la ecran sau pentru
a acţiona comenzile.

Introducere
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Sistemul de navigaţie este proiectat să
asigure informaţii privind  ruta pentru a
vă ajuta să ajungeţi la destinaţie.  Însă,
această ghidare poate uneori să intre în
conflict cu condiţiile drumului în acel mo-
ment, ca de ex. închideri de străzi, con-
strucţii de drumuri, devieri, date
topografice depăsite.

În plus, sistemul însusi are unele limitări
(vezi pag.88).  Deci, trebuie să verificaţi
informaţiile audio şi vizuale privitoare la
drum asigurate de sistem observând cu
atenţie drumul, semnele şi semnalele.
Dacă nu sunteţi sigur, procedaţi cu
atenţie. Folosiţi întotdeauna raţiunea
proprie, şi respectaţi regulile de circu-
laţie când vă deplasaţi.   

Revista hărţii
Sistemul de navigaţie conţine două
feluri de străzi: verificate (marcate în nu-
anţă închisă) şi neverificate (marcate în
nuanţă deschisă).  Diferenţele între cele
două tipuri de străzi sunt arătate în
tabelul care urmează.

Introducere
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“Unverified” Road

“Verified” Road
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Străzi verificate (nuanţă închisă) Străzi neverificate (nuanţă deschisă)
Când sunt
afişate

Aceste drumuri se găsesc în zonele metropoli-
tane şi includ autostrăzi şi drumuri principale
între oraşe mari.

Aceste străzi se află în zone rurale, şi includ în mod tipic străzi
cu locuinţe departe de centrul unui oraş

Culoarea
străzii

Prezentate pe ecranul cu harta în timpul zilei în
culoare neagră, rosie sau galbenă cu margini
rosii dacă sunt drumuri principale, autostrăzi

Prezentate pe ecranul cu harta în timpul zilei în culoare maron
deschis

Calitatea
hărţii

Vânzătorul bazei de date topografice a verificat
aceste străzi. S-au colectat şi au informaţii pre-
cum restricţiile de întoarcere, viteza medie, şi
dacă este stradă cu sens unic când se stabileşte
ruta la destinaţie.

Aceste străzi nu au fost verificate de vânzătorul bazei de date.
Sistemul nu conţine informaţii privind străzile cu sens unic, re-
stricţiile de întoarcere, sau viteza medie a străzii. Acestea sunt
arătate pe hartă pentru consultare şi pot conţine erori privind
localizările pe hartă, denumiri şi adrese.

Diferenţe
de rută

Pe măsură ce vă deplasaţi spre destinaţie, linia
rutei este albastră (sau rosie pentru a indica in-
tensitatea circulaţiei). Sistemul asigură ghidarea
vocală şi pe hartă către destinaţia dvs.

Linia rutei este fie „o linie vector” albastră punctată, fie o linie
roz/albastră din liniuţe. Pentru informaţii privind selectarea
acestei opţiuni şi diferenţele de traseu, vezi Direcţionarea în
zonele neverificate de la pagina 79.

Atenţionări Nu există casute pop up care să solicite o atenţie
suplimentară pe o rută. Însă, deoarece drumurile
se schimbă permanent, sunteţi solicitat să vă
bazaţi pe bunul simţ şi să respectaţi întotdeauna
restricţiile de circulaţie. 

Indiferent dacă utilizatorul optează  pentru ghidarea pe traseu,
pe ecran apar atenţionări înainte şi în  timpul deplasării, solic-
itând utilizatorului să fie extrem de atent şi să respecte toate
restricţiile de circulaţie. Vezi Direcţionarea în zonele neverifi-
cate de la pagina 79.

Timp şi
distanţa
(de par-
curs)

Timpul şi distanţa (de parcurs), afişate pe durata
deplasării către o destinaţie, se bazează pe
viteza medie şi distanţa corespunzătoare dru-
murilor utilizate pe ruta dvs.  

Deoarece viteza medie a acestor străzi nu este cunoscută, tim-
pul şi distanţa (de parcurs) se bazează pe o viteză medie fixă
de 40 km/h pe aceste drumuri.
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Pentru utilizarea prezentului „Sistem de
navigaţie cuplat la satelit” pe DVD
(„Discul”), care include programe infor-
matice elaborate de HONDA MOTOR
CO., LTD.,  ALPINE ELECTRONICS,
INC. şi conţinut din baza de date
NAVTEQ CORPORATION (societăţi de-
numite în continuare „Licenţiatori”), dvs.
sunteţi obligaţi prin clauzele şi condiţiile
precizate în continuare. Prin utilizarea
copiei Discului, v-aţi exprimat acordul cu
clauzele şi condiţiile prezentului Con-
tract. Prin urmare, trebuie să vă asigu-
raţi că aţi citit şi aţi înţeles prevederile
care urmează înainte de a utiliza Discul.
Dacă din orice motiv nu doriţi sa fiţi
obligat prin clauzele şi condiţiile prezen-
tului contract, vă rugăm să returnaţi dis-
cul Dealerului Honda.

• Discul nu poate fi copiat, duplicat, sau
modificat în alt fel, integral sau parţial,
fără permisiunea expresă scrisă a Li-
cenţiatorilor.

• Discul nu poate fi transferat sau subli-
cenţiat unei terţe părţi în vederea
obţinerii de profit, nu poate fi închiriat
sau împrumutat, sau licenţiat pentru
reutilizare în nici un mod.

• Discul nu poate fi decompilat, inversat
sau dezasamblat în vreun alt fel, inte-
gral sau parţial.

• Discul nu poate fi folosit într-o reţea
sau simultan pe mai multe sisteme, în
nicio formă.

• Discul este destinat exclusiv pentru
uzul personal (sau pentru uzul intern,
când utilizatorul final este o societate)
de către client. Discul nu poate fi uti-
lizat în scop comercial.

• Licenţiatorii nu garantează clientului
că funcţiile incluse pe Disc îndeplinesc
obiectivele specifice ale utilizatorului.

• Licenţiatorii nu sunt răspunzători pen-
tru nici o daună suportată de utilizator

sau de orice terţă parte prin utilizarea
Discului.

• Garanţia cu privire la Disc nu se ex-
tinde la schimb sau rambursare da-
torită greşelilor ortografice, omisiunilor
de litere, sau orice altă discrepanţă în
ansamblul Discului.

• Dreptul de utilizare a Discului va ex-
pira fie când utilizatorul distruge Discul
sau programul informatic, fie când
este încălcată oricare din clauzele
prezentului contract şi Licenţiatorii ex-
ercită opţiunea de a revoca licenţa de
utilizare a Discului sau a programului
informatic. 

• Clauzele şi condiţiile precizate aici se
aplică tuturor utilizatorilor şi proprietar-
ilor ulteriori precum şi cumpărătorului
iniţial.  

Acordul utilizatorului

8 Sistem de navigaţie
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Utilizarea emblemelor de societăţi
petroliere de pe display este destinată
numai informării dvs. şi nu implică în nici
un fel sponsorizarea, aprobarea sau
avizarea acestor societăţi, sau a pro-
duselor lor. Emblemele sunt mărci com-
erciale ale proprietarilor respectivi ai
acestora.

Utilizatorul va despăgubi şi va feri de
acuzaţii Licenţiatorii, oficialii, angajaţii şi
agenţii  acestora, faţă de orice pretenţie,
cerere sau acţiune, indiferent de natura
sau de motivul pretenţiei, cererii sau
acţiunii, care invocă costuri, cheltuieli,
daune sau vătămări (inclusiv vătămări
cauzatoare de moarte) decurgând din
utilizarea sau posesia Discului, a datelor
sau a bazei de date Navteq Corpora-
tion.

Serviciul TMC este furnizat de o terţă
parte. Honda Motor Europe Limited nu
acceptă nici o răspundere pentru servi-
ciu, inclusiv exactitatea, calitatea sau
durata acestuia. 

Producătorii discului sunt Licenţiatorii,
respectiv HONDA MOTOR CO., LTD.,
2-1-1 Minami Aoyama Minato-Ku,Tokyo
107-8556 Japonia;  Alpine Electronics,
Inc., 20-1 Yoshima Kogyodanchi, Iwaki,
Fukushima 970-1192 Japonia; şi Navteq
Corporation, 10400 W, Higgins Rd.,
Rosemont, IL 60018 S.U.A.

* Luaţi vă rugăm notă că unele ilustraţii
ale ecranului din acest manual sunt
reproduse
după cele ale versiunii Britanice în
limba Engleză.

Acordul utilizatorului

Sistem de navigaţie 9

manual gps:Layout 1  20.07.2007  14:58  Page 9



Comenzile sistemului Butonul MAP/ [hartă]
Afişează harta pe ecran. Când sunteţi
pe drum, comută ecranul între ecranul
hartă, ecranul ghidare şi lista de direcţii.

Butonul A/C 
Apasati pentru afisarea ecranului clima-
tizare 

Butonul INFO
Afişează adresa curentă şi adresa de
destinaţie. Selectând More [încă] se
afişează ecranul pentru a selecta Leg-
enda hărţii şi Ghidul Comandă Vocală.

Butonul (Mod Display)  
Afişează comanda Brightness [strălu-
cire] la partea de jos a ecranului.  Puteţi
regla strălucirea ecranului prin mişcarea
manşei la stânga sau la dreapta. Când
este afişată comanda Brightness,
fiecare apăsare a acestui buton comută
ecranul între modul Zi, modul Noapte şi
Dezactivat. Pentru a fixa strălucirea
ecranului pe Auto, vezi Ecranul de la
pag.69.

Pornirea
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BUTON INFO

BUTON AUDIO

ECRAN 

BUTON A/C

HARTĂ/

BUTON 
(CANCEL/ANU-
LARE)

BUTON MENIU

BUTON (MOD DISPLAY)

BUTON ZOOM IN �/OUT �
(MĂRIRE/MICŞORARE)

JOYSTICK
(MANŞĂ)/BUTON ENT

NOTA:
La tipul pentru conducerea cu volanul pe dreapta, amplasarea unor comutatoare este diferită. În ilustraţiile la explicaţii
este arătat tipul de conducere cu volanul pe stânga.
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Butonul MENU

Afişează ecranul Enter Destination [indi-
caţi destinaţia]. Selectând Setting pe
ecranul Setting Destination se afişeaza
(întâi) Setting Screen [ecran setări] care
este utilizat pentru a modifica şi a actu-
aliza informaţiile din sistem.

Butonul AUDIO
Apăsaţi pentru a afişa ecranul audio.
Pentru mai multe informaţii asupra car-
acteristicilor sistemului audio, vezi secţi-
unea Sistemul Audio.

Butonul (Cancel) [anulare]
Anuleaă ecranul curent şi revine la
ecranul precedent. Când vă deplasaţi,
afişează ecranul Change Route
[schimbă ruta].   

Joystick[manşa]/ Butonul ENT
Se deplasează la stânga, la dreapta, în
sus şi în jos pentru a deplasa zona ilu-
minată de pe ecran, a parcurge liste sau
pentru a parcurge o hartă afişată. După
efectuarea unei selecţii într-un meniu
sau listă, apăsaţi pe manşă pentru a in-
troduce selecţia în sistem. În aproape
toate cazurile, puteţi introduce o selecţie
în sistem utilizând sistemul de comandă
vocală, iluminând poziţia şi apăsând pe
manşă, sau prin atingerea poziţiei pe
care doriţi să o selectaţi.

Butoanele ZOOM � IN/ZOOM � OUT
Apăsaţi butonul ZOOM � IN pentru a
mări (a arata mai multe detalii), sau
ZOOM � OUT  pentru a reveni
(suprafaţa mai mare şi detalii mai
puţine) când este afişat ecranul map
[hartă].
ZOOM IN reduce scara (arătând o
suprafaţă mai mică cu mai multe detalii).
ZOOM OUT măreşte scara (arătând o
suprafaţă mai mare cu mai puţine de-
talii).

Ecranul
Toate selecţiile şi instrucţiunile sunt
afişate pe ecran. În plus, afişajul este un
„touch screen” – puteţi introduce infor-
maţii în sistem prin atingerea cu degetul
a imaginilor (icon-urilor) de pe ecran.

De exemplu, dacă este necesar să in-
troduceţi o denumire de stradă, se va
afişa o tastatură. Puteţi scrie denumirea
străzii prin selectarea caracterelor indi-
viduale pe ecran.

Curăţaţi ecranul cu o cârpă umedă
moale. Chimicalele aspre pot deteriora
ecranul. 

Pornirea
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Bazele comenzii vocale
Vehiculul dvs. are un sistem de co-
mandă vocală multilingvistic, care re-
cunoaşte comenzile în limba Engleză
din Regatul Unit, Germană, Italiană,
Franceză sau Spaniolă, şi care permite
funcţionarea fără atingere cu mâna a
multora din funcţiile sistemului de navi-
gaţie. Puteţi de asemenea comanda sis-
temul audio şi sistemul de climatizare.

NOTĂ:
• Dacă fixaţi limba de operare la En-

gleză RU, Germană, Italiană,
Franceză sau Spaniolă, limba comen-
zilor vocale este automat stabilită la
limba corespunzătoare. Când selectaţi
cealaltă limbă de operare, puteţi se-
lecta limba comenzilor vocale în En-
gleză RU, Germană, Italiană,
Franceză sau Spaniolă (vezi Limba, la
pag.85).

• Pentru lista comenzilor vocale, vezi In-
dexul comenzilor vocale la pag.92.
Dacă manualul este scris în altă limbă
decât Engleză, Germană, Italiană,
Franceză sau Spaniolă, se utilizează
comenzile vocale în limba Engleză. 

• Când se utilizează sistemul de
comenzi locale, toate difuzoarele sunt
puse în surdină. 

Sistemul de comenzi vocale utilizează
butoanele (Talk) [vorbire] şi
(Cancel) de pe volan şi un microfon
lângă lampa pentru hartă din tavan.

Butonul (Talk) 
Acest buton activează sistemul de
comenzi vocale. Apăsaţi butonul când
doriţi să daţi o comandă vocală. Vezi In-
dexul Comenzi Vocale la pag.92, care
conţine o listă de comenzi vocale.

Butonul (Cancel)
Acest buton are aceeasi funcţie ca şi
butonul (Cancel) al Sistemului de
Comandă. Când îl apasaţi, afişajul
revine la ecranul anterior. Când apare
ecranul anterior, sistemul reia ultimul
mesaj. Acest buton este destinat numai
comenzilor pentru sistemul de navigaţie.
Însă, poate fi utilizat  să se anuleze o
comandă vocală pentru reglare audio
sau climatică până la o secundă de la
confirmarea comenzii. 

Pornirea
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BUTONUL 
(TALK) [VORBIRE]

BUTONUL 
(CANCEL) [ANU-
LARE]

MICROFON
(ÎN TAVAN)
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Utilizarea sistemului 
de comandă vocală
Trebuie să utilizaţi sistemul de comandă
vocală cât mai mult posibil, şi consider-
aţi introducerea manuală utilizând touch
screen sau manşa ca o metodă de intro-
ducere „de rezervă”.

Multe din funcţiile sistemului pot fi con-
trolate prin comenzi vocale activate cu
butonul (Talk). Pentru a controla sis-
temul de navigaţie prin voce:

• Apăsaţi şi eliberaţi  butonul (Talk)
• Aşteptaţi un beep
• Daţi o comandă vocală.

Când microfonul preia comanda, sis-
temul modifică afisajul ca răspuns la co-
mandă şi solicită comanda următoare.
Utilizând butonul (Talk), răspundeţi
în mod corespunzător solicitării. 

Dacă sistemul nu inţelege o comandă
sau aşteptaţi prea mult pentru a da o
comandă, acesta răspunde cu „Pardon”,
„Please  repeat” [rog repetaţi], sau
„Would you say again”[mai spuneţi o
dată]. Dacă sistemul nu poate efectua o
comandă sau comandă nu este potrivită
pentru ecranul afişat, acesta emite un
beep. Când nu sunteţi sigur ce comenzi
vocale sunt disponibile pentru un ecran,
puteţi spune „Help” [ajutor]  pentru orice
ecran. Sistemul poate atunci să vă
citească lista de comenzi.

Când spuneţi o comandă, sistemul în
general fie repetă comanda ca o confir-
mare, fie vă solicită informaţii supli-
mentare. Dacă nu doriţi sa auziţi acest
feedback, puteţi să îl eliminaţi. Vezi
setarea Voice Recognition Feedback
[Reacţie inversă la recunoaştere voce]
din setările Configuration [configuraţie].

Dacă auziţi un mesaj precum „Please
use the touch screen” [utilizaţi vă rog
touch screen] sau „Please choose the
item from the screen” [rog alegeţi poziţia
de pe ecran], sistemul solicită o intrare
care nu se poate efectua utilizând sis-
temul de comandă vocală. 

Îmbunătăţirea recunoaşterii vocii

Pentru a realiza recunoaşterea optimă a
vocii, trebuiesc urmate următoarele indi-
caţii:

NOTĂ:
Verificaţi dacă este utilizat ecranul
corect pentru comanda vocală pe care o
utilizaţi. Vezi Indexul pentru comanda
vocală de la pag.92.

Recomandare:
Când se utilizează comenzile vocale, tu-
raţia ventilatorului va fi automat redusă
la minim.

• Închideţi ferestrele şi trapa din
acoperiş

• Reglaţi debitul de aer atât din habita-
clu cât şi de la gurile laterale astfel
încât acestea să nu bată pe micro-
fonul din tavan.

• După apăsarea butonului (Talk),
aşteptaţi beep-ul, apoi daţi o comandă
vocală.

• Daţi comanda vocală cu o voce clară,
naturală, fără pauze între cuvinte

Pornirea
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• Dacă sistemul nu poate recunoaşte
comanda din cauza zgomotului de
fond, vorbiţi mai tare.

• Dacă microfonul prinde şi alte voci
decât vocea  dvs., sistemul poate să
nu interpreteze corect comenzile dvs. 

Selectarea unei poziţii 
(buton) pe ecran
Pe multe ecrane, sunt poziţii care pot fi
selectate (precum butoanele cu titluri
precum OK sau Return). Pentru a se-
lecta o poziţie pe orice ecran, efectuaţi
una din acţiunile următoare:

• Utilizaţi sistemul de comandă vocală
şi spuneţi denumirea poziţiei dorite.
Fiecare poziţie selectabilă de pe ecran
inclusiv unele poziţii listate, este re-
cunoscută de sistemul de comandă
vocală.

• Atingeţi poziţia dorită de pe ecran

• Mutaţi zona iluminată pe poziţia dorită
cu manşa, apoi apăsaţi pe manşa. 

Recomandare:
Dacă poziţiile sunt colorate foarte în-
chis, aceasta înseamnă că nu pot fi se-
lectate.

Selectarea unei poziţii dintr-o listă
Pentru a parcurge o listă, efectuaţi una
din acţiunile următoare:

• Utilizaţi manşa pentru a parcurge lista
poziţie cu poziţie

• Utilizaţi sistemul de comandă vocală
pentru a parcurge lista pagină cu pag-
ină. Pentru parcurgere în sus, spuneţi
„Up” sau „Previous”. Pentru parcurg-
ere în jos, spuneţi „Next” sau „Down”.

• Atingeţi pe ecran triunghiurile up/down
[sus/jos] pentru a parcurge lista pag-
ină cu pagină 

• Apăsaţi butoanele ZOOM pentru par-
curgerea listei pagină cu pagină.

Dacă  nu puteţi găsi denumirea dorită,
sau aţi făcut o eroare, reveniţi la ecranul
precedent prin apăsarea butonului
(Cancel). 

Pornirea
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Pentru a selecta poziţia dorită din listă,
efectuaţi una din acţiunile următoare:

• Utilizaţi sistemul de comandă vocală
şi spuneţi numărul poziţiei dorite.

• Atingeţi poziţia pe ecran

• Utilizaţi manşa pentru a deplasa zona
iluminată pe poziţie, apoi apăsaţi
manşa.

Utilizarea tastaturii de pe ecran
Când sistemul necesită o intrare din
partea dvs., afişajul se modifică într-o
tastatură.

Utilizaţi literele afişate pentru a intro-
duce informaţia. Introduceţi fiecare literă
prin una din următoarele metode:

• Utilizaţi manşa pentru a deplasa zona
iluminată pe litera dorită, apoi apăsaţi
manşa 

• Atingeţi litera dorită pe ecran

Fiecare literă introdusă va apărea în
partea de sus a afişajului. Selectaţi
Space pentru a introduce un spaţiu între
cuvinte. Selectaţi Delete pentru a şterge
o literă introdusă incorect. 

Când se introduce o adresă, sistemul
caută în baza de date cuvinte care core-
spund literelor pe care le-aţi introdus.
Ca urmare, veţi observa că unele litere
nu mai sunt disponibile.

Când sistemul găseşte numai o intrare
care corespunde, acesta completează
denumirea. Dacă sistemul găseşte mai
multe intrări care corespund introducerii
dvs., sistemul afişează o listă.

Recomandare:
Dacă nu sunteţi  sigur de ortografierea
unui nume, introduceţi literele de care
sunteţi sigur şi apoi selectaţi List. Sis-
temul afişează o listă de nume care
corespund cel mai mult introducerii dvs. 

Pornirea
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Pornirea sistemului 
Când puneţi cheia de contact pe ON
(II)[pornit], durează câteva secunde
până când se activează sistemul  de
navigaţie.

Primul ecran care apare este ecranul
glob al sistemului  de navigaţie. Apoi
ecranul se schimbă in ecranul Dis-
claimer [declinare de răspundere]

NOTĂ: 
Butonul OK nu apare imediat. Acesta
apare după ce s-a încărcat programul.

Citiţi această declinare de răspundere
cu atenţie astfel încât să o înţelegeţi
înainte de a continua. Apăsaţi pe manşă
sau atingeţi OK, şi pe afişaj apare
ecranul harta. Funcţia „OK” nu se poate
acţiona vocal.

Dacă nu apăsaţi manşa sau nu atingeţi
OK, după 30 de secunde ecranul se în-
tunecă. Pentru revenire la ecranul Dis-
claimer, apăsaţi orice buton de navigaţie
sau de comandă vocală.  

NOTA: 
Daca nu selectaţi OK nici unul din bu-
toane altele decât AUDIO, A/C si
(Display Mode) nu vor funcţiona.

Pornirea
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Legenda harţii de pe ecran

Pornirea

Sistem de navigaţie 17

ORIENTAREA HARŢII
(VEZI PAGINA 47) STRĂZI

(vezi Revista harţii la pagina 6, sau Dirijarea în zonă
neverificată la pag.79)
Galben cu margini rosii: Autostradă
Roşu; Drumuri principale
Negru: Stradă verificată
Maro deschis: Stradă neverificată 

STRADA CURENTĂBUTON ICON
[SEMN]
(VEZI PAGINA 54)

„BREADCRUMBS” 
(VEZI PAGINA 55)

Display gol atunci când nu este semnal

TMC Statut

: ÎN PRIMIRE

: ÎN SCANARE

:RECEPŢIE OPTIMĂ

:RECEPŢIE BUNĂ

TĂRIA SEMNALULUI GSP

NOTĂ:  
Vezi Legenda harţii pe ecranul Information (al doilea) pentru alte explicaţii

LANDMARK ICON [SEMNUL DE BORNA
TOPOGRAFICĂ] (VEZI PAGINA 52)

POZIŢIA VEHICULULUI

CARACTERISTICILE HARŢII
Verde: Parc
Maro:  Mall
Gri: Aeroport
Albastru: Zonă de apă
Albastru mat: Spital/Teren de golf/Cimitir/Universitate

NOTĂ:
Dacă mişcaţi manşa la o zonă (caracteristicile hărţii
arătate mai sus), pe ecran este afişată denumirea. 

„NORDUL ÎN SUS”

”CAP COMPAS 
ÎN SUS”

SCARA HĂRŢII
(VEZI PAGINA 47)
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Descrierea ecranului  hartă
Utilizaţi butoanele ZOOM pentru schim-
barea scării hărţii. „Zooming in“ măreşte
detaliile, iar „zooming out“ redă vederea
unei zone mai mari.  După schimbarea
scării, lăsaţi sistemului câteva momente
pentru a actualiza afişajul.

Harta poate fi orientată cu nordul în sus
(North Up), sau cu vederea prin parbriz
(Heading Up). Săgeata rosie din ambele
simboluri de orientare indică întot-
deauna nordul. Harta poate arăta „North
Up” la orice scară. Însă, „Heading Up”
se poate vizualiza numai în şase din
cele mai detaliate scări ale hărţii (50,
100, 200, 500 metri, 1 şi 2 kilometri, sau
50, 100, 200, 500 yarzi, ½  şi 1 milă).

Puteţi comuta orientarea hărţii prin efec-
tuarea uneia din următoarele acţiuni:

• Utilizaţi sistemul de comandă vocală
şi spuneţi „Display North UP” sau
„Display Heading Up”

• Atingeţi  semnul [icon] Poziţie vehicul.

La scări mai mari ale hărţii (scări peste 5
kilometri sau 3 mile), harta este orien-
tată întotdeauna cu nordul în sus.
Această  orientare nu poate fi schim-
bată.

Pentru a vizualiza alte zone ale hărţii,
deplasaţi mansa la stânga, la dreapta,
în sus sau în jos. Harta ce vă schimba
în acea direcţie. Pentru a readuce harta
la localizarea curentă a dvs. apăsaţi fie
butonul MAP/ , fie butonul (Can-
cel).     

Afişarea locaţiei curente
Puteţi vedea în orice moment  adresa,
longitudinea, latitudinea şi altitudinea
curentă, prin efectuarea uneia din urmă-
toarele acţiuni:

• Utilizaţi sistemul de comandă vocală
şi spuneţi „Display current location”

• Atingeţi  semnul [icon] Poziţie vehicul.

Pe display va apărea ecranul Current
Location.

NOTĂ:
Altitudinea nu va apărea când sistemului îi
lipsesc temporar informaţii GPS cores-
punzătoare.  Altitudine indicată de sistem
poate să nu corespundă cu altitudinile
arătate pe semnele de altitudine de pe
marginea drumului, şi poate fluctua plus
sau minus 30 de metri sau mai mult. 

Pornirea
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Puteţi salva locaţia curentă în Favorite
Places (vezi pag.26) prin efectuarea
uneia din următoarele acţiuni:

• Utilizaţi sistemul de comandă vocală
şi spuneţi „Save current location”

• Selectaţi Save [salvează] din ecranul
Current Location

Select Return pentru a reveni la ecranul
anterior.

Puteţi de asemenea să vedeţi adresa
curentă şi adresa de destinaţie prin
afişarea ecranului Information (unu)
(vezi pag. 66).  Spuneţi „Information”
sau apăsaţi butonul INFO de pe orice
ecran, şi va apărea următorul ecran:

Pentru a salva adresa curentă afişată în
Favourite Places, selectaţi CURRENT
LOCATION Save de pe ecranul Infor-
maţie (întâi)

Apăsaţi butonul (Cancel)[anulare]
pentru a reveni la ecranul anterior. 

Pornirea
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Afişarea traficului în timp real utilizând TMC (Traffic Message Channel-Canalul mesaje trafic)

Pornirea

20 Sistem de navigaţie

Căsuţa TMC Event Info
Poziţionând marcajul ţintă (cerc roşu) pe o
imagine de eveniment TMC prin deplasa-
rea manşei şi apăsarea acesteia se afi-
şează căsuţa TMC Event Info [informaţii
privind evenimentul TMC] astfel:

Detalii privind evenimentul TMC
Puteţi vedea date detaliate privind eve-ni-
mentul TMC prin apăsarea pe manşa când
se afişează căsuţa TMC Event Info pop-up 

Pentru revenire la ecranul hartă anterior,
selectaţi Return

SITUAŢIE RECEPŢIE TMC

: ÎN RECEPŢIE

: ÎN SCANARE

: Trafic greu (Roşu)
: Flux liber(Albastru)

SEMNE [ICONS] ALE 
EVENIMENTELOR TMC
Când are loc un eveniment, se arată localizarea evenimen-
tului şi tipul evenimentului utilizând o imagine de eveniment
mică. Pentru felul imaginilor TMC, vezi Legenda  Hărţii de
pe ecranul de informaţii (doi)

SEMNUL [ICON] URMĂTORUL 
EVENIMENT TMC
Când vă apropiaţi de un eveniment TMC la
mai puţin de 50 km  (sau 30 mile), pe ecran
este afişată o imagine [icon] mare de eveni-
ment şi distanţa până la localizarea eveni-
mentului.

NOTĂ:
• Dacă ruta aleasă vă duce pe un drum cu informaţii despre trafic, linia

pentru drum va arăta traficul printr-o linie colorată în lateralul drumului
• ruta evidenţiată de la culoarea obişnuită la roşu, în funcţie de condiţiile

de trafic din acel moment
• detaliile evenimentelor TMC sunt afişate doar la scările: 50, 100 şi 200

m (sau yarzi)

TRAFIC
(UTILIZÂND BENZI PARALELE CU DRUMUL)
Roşu:  Trafic greu
(Fără): Flux liber

TRAFIC (utilizând linia drumului)

Legendă Traffic Display (afişaj trafic)

ROEHAMPTON ->
WANDSWORTH
SIR DE MASINI
DE 3 KM
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Privire generală
Ecranul de navigaţie poate afişa infor-
maţii la minut privind traficul când se
primesc mesaje TMC inclusiv fluxul
(trafic blocat) şi accidentele (evenimente
TMC)

Afişarea fluxului traficului şi a eveni-
mentelor TMC pe ecranul hartă este
opţională şi poate fi activată/dezactivată
prin selectarea imaginii „TMC” de pe
icon bar [bară de semne] (vezi
Prezentarea semnelor pe hartă la
pag,54).

Vizualizarea datelor de trafic
Datele privind fluxul traficului sunt
afişate ca benzi rosii pe partea afectată
a drumului (vezi Legenda afişaj trafic la
pag.20).

Când sunteţi în deplasare către desti-
naţie pe un drum, care are date privind
fluxul traficului, culoarea liniei traseului
dvs. este utilizată pentru a afişa traficul
blocat. Într-o zonă blocată, linia traseului
dvs. poate apărea sub formă de seg-
mente roşii (vezi exemplul de hartă) 

Vizualizarea rapoartelor 
de evenimente TMC
Rapoartele privind evenimentele TMC
apar ca semne mici (vezi Legenda
afişare trafic la pag.20 pentru exemple)

Pentru a vizualiza informaţiile privind un
eveniment specific, utilizaţi mansa pen-
tru a poziţiona marcajul ţintă (cerc roşu)
pe imaginea evenimentului TMC de care
sunteţi interesat, şi apoi apăsaţi manşa
pentru a vedea o căsuţă pop-up  care
listează informaţiile privind evenimentul
TMC 

Pentru a vizualiza datele de detaliu
privind evenimentul TMC, apăsaţi din
nou manşa când se afişează căsuţa
pop-up TMC Event Info [informaţii
privind evenimentul TMC]

Pentru a reveni la ecranul hartă anterior
selectaţi Return.

Pentru a viziona o listă a evenimentelor
TMC de pe ecranul hartă, spuneţi „Dis-
play trafic event list” [afişează lista cu
evenimente de trafic], sau selectaţi Traf-
fic Event List după apăsarea butonului
INFO. Se afişează lista cu cele mai
apropiate evenimente aflate în faţă pe
traseu listate primele, şi cu cele mai
apropiate evenimente în afara traseului
listate în continuare.

Selectând o poziţie de eveniment  pe
ecranul hartă se afişează imaginea
corespunzătoare a evenimentului TMC
cu căsuţa pop-up cu detalii privind
evenimentul TMC.

Pornirea
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Puteţi introduce o destinaţie a deplasării
dvs. din ecranul Enter Destination [intro-
duce destinaţia] sau din ecranul hartă.
Pentru a introduce din ecranul hartă,
vezi Din ecranul hartă de la pag.39. Se
dau în continuare explicaţii pentru intro-
ducerea din ecranul Enter Destination.

Când apăsaţi butonul MENU, afişajul se
modifică astfel:

Adresa (vezi pag.23)
Această selectare vă solicită să intro-
duceţi oraşul sau strada (si eventual
ţara), şi adresa la care doriţi să mergeţi.
Când selectaţi „UNITED KINGDOM”
[Regatul Unit] ca ţară, puteţi specifica
adresa şi prin introducerea codului poş-
tal.

Locuri favorite (vezi pag.26)
Această selectare vă permite să selec-
taţi o adresă stocată. Sistemul poate
stoca până la 200 de adrese.

Locuri de interes (POI) (vezi pag.27)
Sistemul a fost programat cu localizarea
multor puncte de afaceri, parcuri, spitale
etc.  Această selectare vă permite să
selectaţi aceste locuri după categorie,
denumire sau număr de telefon.

Intersecţii (vezi pag.31)
Această selectare vă permite să introduceţi
denumirea a două străzi care se intersec-
tează într-un oraş.  Este util când cunoaşteţi
localizarea generală a destinaţiei dvs, dar
nu cunoaşteţi adresa exactă.

Destinaţii anterioare (vezi pag.34)
Când introduceţi o destinaţie cu oricare
din selectările disponibile (cu excepţia
Locurilor favorite şi Casă), sistemul
salvează ultimele 50 de destinaţii.  Uti-
lizaţi această selectare pentru a alege
din nou o destinaţie.

NOTĂ:
Dacă Destinaţiile anterioare este mar-
cată cu nuanţă închisă, nu există intro-
duse Destinaţii anterioare.

Introducerea pe harta (vezi pag.35)
Această selectare vă permite să indicaţi
o destinaţie  pe hartă utilizând manşa.
Aceasta vă permite să introduceţi o des-
tinaţie sau adresă care poate să nu fie
listată în baza de date.

Destinaţiile zilei (vezi pag.37)
Puteţi introduce şi sorta până la cinci
destinaţii şi le puteţi stoca în lista cu
Destinaţiile zilei. Puteţi apoi utiliza se-
lectarea Destinaţia zilei.

NOTĂ:  
Dacă Destinaţiile zilei este marcată cu
nuanţă închisă, nu există introduse Des-
tinaţiile zilei.

Acasă (vezi pag.39)
Această selectare vă permite să selec-
taţi casa dvs. sau un loc obişnuit de
destinaţie.

NOTĂ:  
Dacă nu este introdusă nici o adresă de
casă, se va afişa ecranul Edit Home [in-
troduceţi casa] pentru a introduce
adresa de acasă (vezi Acasă la pag.75).

Introducerea unei destinaţii
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După adresă
După ce aţi selectat Address [adresa]
din ecranul Enter Destination, afişajul se
schimbă astfel:

Recomandare:
De obicei este mai uşor să se introducă
mai întâi strada şi lăsat apoi sistemul să
afişeze oraşul sau oraşele în care apare
strada. Aceasta evită introducerea şi a
străzii şi a oraşului.

NOTĂ:
• Dacă constataţi că oraşul respectiv nu

este listat, acesta poate face parte
dintr-o zonă metropolitană mai mare.
Încercaţi să introduceţi întâi strada. 

• Codul poştal este afişat numai când
din Change Country [schimbă ţara]
se selectează United Kingdom [Re-
gatul Unit].

Selectarea ţarii
Ţara în care vă aflaţi este afişată în
partea de sus a ecranului. Dacă desti-
naţia dvs. este în altă ţară, selectaţi
Change Country [schimbă ţara].

Afişajul se modifică în ecranul Choose a
Country [alege o ţara]

Selectarea oraşului
Această selectare este utilă dacă strada
trece prin mai multe oraşe şi ştiţi în ce
oraş este strada. Selectaţi City/Town, şi
afişajul se modifică în ecranul Enter
City/Town Name [introduceţi denumirea
oraşului]

Oraşul în care vă aflaţi  este indicat în
căsuţa de informaţii. Dacă se afişează
oraşul pe care îl doriţi, selectaţi List şi
selectaţi prima poziţie. Dacă destinaţia
dorită este în alt oraş, introduceţi denu-
mirea acelui oraş utilizând tastatura de
pe ecran. 

Introducerea unei destinaţii
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Sistemul va afişa o listă de denumiri de
oraşe, cu denumirea cea mai apropiată
de denumirea introdusă de dvs. la în-
ceputul listei. Selectaţi din listă oraşul
dorit.

Dacă sistemul nu găseşte o denumire
exactă, selectaţi List când terminaţi de
introdus denumirea oraşului.  Se lis-
tează multe din oraşele din acea ţara.
Selectaţi poziţia oraşului dorit din listă.

După ce aţi selectat denumirea oraşului
dorit, apare ecranul Enter Street Name
[introduceţi denumirea străzii].  Urmaţi
descrierea de la secţiunea care
urmează.

Selectarea străzii
După ce aţi selectat oraşul, sau dacă aţi
selectat Street [strada] la început, afişa-
jul se modifică în ecranul Enter Street
Name [introduceţi denumirea străzii].

Utilizaţi tastatura de pe ecran pentru a
introduce denumirea străzii care este
destinaţia dvs. 

Sistemul va afişa o listă cu denumiri de
străzi, care se potrivesc cel mai bine cu
denumirea pe care aţi introdus-o la în-
ceputul listei. Selectaţi strada dorită din
listă.

Introducerea numărului casei
După ce a terminat denumirea străzii,
afişajul se modifică în ecranul Enter
House Number [introduceţi numărul
casei]. Utilizaţi tastatura de pe ecran
pentru a introduce  numărul casei.

Recomandare:
Dacă nu cunoaşteţi numărul exact al
casei, puteţi selecta de asemenea Any
[oricare] pentru a specifica adresa prin
selectarea oraşului sau localităţii din
listă. 

Introducerea unei destinaţii
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Dacă nu aţi selectat la început un oraş,
denumirea străzii selectate poate
apărea în mai multe oraşe. Sistemul va
prezenta o listă de oraşe în care apare
strada. Selectaţi oraşul dorit din listă.
Apoi sistemul afişează ecranul Calcu-
late Route [calculează traseul] (vezi De-
plasarea la destinaţie la pag.40).

Recomandare:
Dacă adresa pe care o doriţi nu poate fi
găsită, selectaţi Map Input [introducere
de pe hartă] din ecranul Enter Destina-
tion şi utilizaţi manşa pentru a selecta
locaţia corespunzătoare de pe hartă
(vezi După introducere de pe hartă la
pag.35)  

Selectarea codului poştal 
(numai pentru Regatul Unit)
Când selectaţi „United Kingdom” din
Change Country, puteţi selecta Post
Code şi afişajul se modifică:

Introduceţi cele 7 caractere ale codului
poştal în acelaşi mod în care aţi introdus
denumirea străzii.
Când aţi terminat de introdus toate cele
şapte caractere ale codului poştal sau
când selectaţi List, sistemul va afişa o
listă de coduri poştale, care se potrivesc
cel mai bine codului pe care l-aţi intro-
dus la începutul listei. Selectaţi codul
poştal dorit din listă.

Odată selectat codul poştal, sistemul
afişează ecranul Calculate Route (vezi
Destinaţia dvs. la pag.40).

Introducerea unei destinaţii
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După locurile favorite
Această selectare vă permite să alegeţi
ca destinaţie  o introducere de adresă
favorită. După ce aţi selectat Favourite
Places din ecranul Enter Destination,
afişajul se modifică:

Sistemul afişează o listă de locuri intro-
duse în Favourite Places, care este sta-
bilită în setările Edit Saved Places (vezi
pag,71) din ecranul Calculate Route etc.
Selectaţi Category pentru a sorta
adresele afişate pe categorii: ALL,
ALERT, sau după alte categorii pe care
le puteţi crea.

Parcurgeţi lista pentru a găsi destinaţia
dorită.  După ce aţi selectat destinaţia,
sistemul afişează apoi ecranul Calculate
Route (vezi Deplasarea la destinaţie la
pag.40).

Adăugarea de adrese 
la locurile favorite
Există cinci moduri de introducere a
adreselor în Favourite Places:

• Introducerea acestora în caracteristica
Favourite Places din setările Edit
Favourite Places.

• Adăugarea acestora în Favourite
Places direct din ecranul Calculate
Route.

• Adăugarea locaţiei curente în
Favourite Places din ecranul Current
Location (vezi pag.60)

• Adăugarea locaţiei curente în
Favourite Places din ecranul Informaţii
(unu) (vezi pag.66).

NOTĂ:
Destinaţiile alese din Favourite Places
nu apar în lista Destinaţii anterioare. 

Introducerea unei destinaţii
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După locuri (POI Point of interest –
puncte de interes)
După ce aţi selectat Places (POI) din
ecranul Enter Destination, afişajul se
modifică:

Există trei moduri de găsire a unui loc
sau a unui punct de interes (POI), după
Categorie, după Denumire sau după
Numărul telefonic.

Să presupunem că doriţi să găsiţi un
restaurant denumit „Aurora”.

• Dacă ştiţi numărul de telefon al
restaurantului, selectaţi Phone Num-
ber [numărul telefonic], selectaţi o
ţara, şi apoi introduceţi numărul tele-
fonic completat cu codul zonei. Acesta
este cel mai rapid mod de găsire.

• A doua cea mai bună metodă este să
selectaţi Category, apoi Restaurant,
să selectaţi tipul de mâncare şi să in-
troduceţi denumirea „Aurora”. Lista va
include toate magazinele cu denumiri
care încep cu „Aurora”.

• Puteţi încerca să introduceţi „Aurora”
utilizând Name, dar va trebui să cău-
taţi într-o listă care poate include Au-
rora Garage, Aurora Hotel etc. 

Găsirea locului după categorie
Opţiunea Category vă dă o listă de ca-
tegorii sau tipuri de afaceri din care să
selectaţi din ecranul următor:

Recomandare:
Dacă nu sunteţi sigur de ortografierea
unui loc, cele mai bun mod de a-l găsi
este să utilizaţi căutarea după un cuvânt
cheie. Selectaţi Category, alegeţi o cat-
egorie şi o subcategorie din meniuri,
apoi selectaţi Place Name by Keyword
[denumirea locului după cuvântul cheie].
Vezi Place Name by Keyword  la
pag.29.

Introducerea unei destinaţii
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Service Auto
Subcategoriile sunt: Închirieri auto,
Dealer Honda, Staţii de benzină etc.

Banca
Vă direcţionează către bancomate,
bănci etc.

Centrul oraşului
Vă dirijează către centrul oraşului.

Spital 
Vă dirijează  spre spitale etc.

Hotel
Vă dirijează spre hoteluri, moteluri etc.

Timpul liber
Subcategoriile sunt: Distracţie, parc,
bowling, cazinou, cinematograf, golf,
monumente istorice, marină, muzeu,
viaţa de noapte, zona de parc/recreere,
aeroport, staţiune de ski, centre
sportive, complexe sportive, teatru,
atracţii turistice, cramă.

Restaurant
Această categorie este împărţită pe
tipuri de mâncăruri, prezentând o se-
lecţie din fiecare tip: toate tipurile,
francez, italian, japonez etc.

Recomandare:
Când încercaţi să găsiţi un anumit
restaurant, selectaţi categoria „All
Types” [toate tipurile]. Unele restaurante
se poate să nu fie categorisite corect.

Cumpărături
Vă dirijează la magazine, depozite etc.

Călătorie
Subcategoriile sunt: aeroport, staţie de
autobuz, parcare auto, terminal de ferry-
boat, zonă de odihnă, informaţii turis-
tice, staţii de tren, metrou.

Altele
Subcategoriile sunt: trecerea frontierei,
locuri de afaceri, primărie, centru de
conferinţe/expoziţii, universitate/colegiu.

După selectarea unei categorii, sistemul
va prezenta opţiunile Place name by
Keyword [denumirea locului după un
cuvant cheie], Sort by Distance to
Travel [selectare după distanţa de
parcurs], City/Town Vicinity [oraş din
vecinătate] sau Place Name [denu-
mirea locului].

Cu următorul ecran:

Introducerea unei destinaţii
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Denumire loc după un cuvânt cheie
Dacă nu cunoaşteţi denumirea exactă a
destinaţiei, puteţi găsi locul cu un cuvânt
cheie. Când selectaţi această opţiune,
ecranul se modifică astfel:

Puteţi găsi destinaţia cu un cuvânt cheie
utilizând opţiunea Sort by Distance to
Travel [sortare după distanţa de par-
curs]sau opţiunea a City/Town Vicinity
[oraş în vecinătate].

Dacă selectaţi opţiunea Sort by Dis-
tance to Travel, apare ecranul Enter
Keyword [introduceţi cuvântul cheie]. In-
troduceţi cuvântul cheie utilizând tas-
tatura de pe ecran. Sistemul începe să
caute locuri care se potrivesc cu cuvân-
tul cheie introdus. Dacă vedeţi locul
dorit, selectaţi-l din listă. Dacă nu, par-
curgeţi listă pentru a găsi locul dorit.

Dacă selectaţi opţiunea City/Town
Vicinity, apare ecranul Enter City/Town
Name [introduceţi denumirea oraşului].
Introduceţi denumirea oraşului utilizând
tastatura de pe ecran. Sistemul va afişa
o listă de denumiri de oraşe, care se
potrivesc cel mai bine cu denumirea pe
care aţi introdus-o la începutul listei. Se-
lectaţi oraşul dorit din listă. Când aţi se-
lectat denumirea oraşului dorit, apare
ecranul Enter Keyword for Place [intro-
duceţi cuvântul cheie pentru oraş]. Intro-
duceţi cuvântul cheie  utilizând tastatura
de pe ecran pentru a specifica locul
dorit.

Când aţi ales un loc, sistemul afişează
ecranul Calculate Route (vezi De-
plasarea la destinaţie la pag.40)

Sortarea după distanţa de parcurs
Când  selectaţi această opţiune, sis-
temul vă prezintă o listă a tuturor
locurilor din categoria specificată.
Această listă este aranjată după dis-
tanţa de la locaţia dvs. curentă, cu cea
mai apropiată dintre acestea la în-
ceputul listei. 

Pe ecran se prezintă adresa, ţara şi dis-
tanţa şi direcţia până la destinaţie a poz-
iţiei selectate din listă. Distanţa arătată
este distanţa în linie dreaptă, nu dis-
tanţa de parcurs. Selectaţi destinaţia
dorită din listă.  

Odată  selectat un loc, sistemul afişează
apoi ecranul Calculate Route (vezi De-
plasarea la destinaţie la pag.40).
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Puncte în vecinătatea unui oraş
Sistemul permite să gasiţi puncte de in-
teres în vecinătatea oraşului pe care l-
ati introdus. Când selectaţi această
opţiune, afişajul se modifică  în ecranul
Enter City/Town Name [introduceţi denu-
mirea oraşului]. Introduceţi denumirea
oraşului utilizând tastatura de pe ecran.

Când aţi selectat oraşul, afişajul se
modifica în ecranul Enter a Place Name
[introduceţi denumirea unui loc].  Intro-
duceţi denumirea locului utilizând tas-
tatura de pe ecran.  Dacă se găsesc
mai puţin de 20 de poziţii care se
potrivesc, apare în loc ecranul Choose a
Place [alegeţi un loc]. Alegeţi destinaţia
dorită din listă.

Când aţi selectat locul, sistemul
afişează ecranul Calculate Route (vezi
Deplasarea la destinaţie la pag.40).

Denumirea locului
Când selectaţi această opţiune afişajul
se modifica în ecranul Enter a Place
Name [introduceţi denumirea unui loc].
Introduceţi selecţia folosind tastatura de
pe ecran. 

Când aţi selectat locul, sistemul
afişează ecranul Calculate Route (vezi
Deplasarea la destinaţie la pag.40).

Gasirea locului după denumire
Opţiunea Name [denumire] de pe
ecranul Find Place [găseşte locul] vă
permite să introduceţi denumirea unui
punct de interes POI. şi apoi vă prezintă
o listă de POI cu aceeaşi denumire sau
denumiri similare din care să alegeţi.
Utilizaţi opţiunea denumire  numai dacă
cunoaşteţi ortografierea exactă a locu-
lui. Dacă sunteţi în dubiu, utilizaţi opţi-
unea Category [categorie].

NOTĂ: 
Când se afişează o listă de POI cu
aceeasi denumire sau denumire simi-
lară, identificaţi poziţia corectă după de-
numirea categoriei listată după
denumirea POI. În plus, este recoman-
dat să confirmaţi numărul de telefon
afişat pe ecranul Calculate Route, sau
poziţia pe hartă selectând View
Dest.Map [vedere hartă destinaţie].

Introducerea unei destinaţii

30 Sistem de navigaţie

manual gps:Layout 1  20.07.2007  14:58  Page 30



Găsirea locului după numărul 
de telefon
Opţiunea Phone Number [număr de
telefon] din ecranul Find Place [găseşte
locul] vă permite să selectaţi o desti-
naţie după numărul de telefon al aces-
teia. Selectaţi Phone number, selectaţi
ţara dorită, şi apoi introduceţi numărul
de telefon completat cu codul zonei.

Sunt recunoscute numai numerele de
telefon stocate în sistem la opţiunea
Places [locuri].  Sistemul nu conţine nu-
mere de telefon de la locuinţă, sau nu-
mere pe care poate ca le-aţi introdus la
Favourite Places.

După introducerea numărului de telefon,
selectaţi Find [găseşte].  Dacă numărul
de telefon introdus nu este înregistrat,
sistemul emite un beep şi se va afişa
mesajul „No POI found with this number
[nu s-a găsit nici un POI cu acest
număr], Reintroduceţi numărul corect.

Dacă numărul de telefon introdus este
înregistrat în mai multe locuri, va apărea
ecranul  Choose a Place [alegeţi un loc].
Selectaţi denumirea dorită din listă.

Odată ce aţi specificat un loc, sistemul
afişează ecranul Calculate Route (vezi
Deplasarea la destinaţie la pag.40).

După intersecţie
După ce aţi selectat Intersecţion din
ecranul Enter Destination [introduceţi
destinaţia], afişajul se modifică astfel:

Recomandare:
Când se introduce o intersecţie, este de
obicei mai uşor să se introducă mai întâi
strada. Se va afişa un oraş sau oraşele
în care apare strada. Pentru uşurinţă,
nu va mai fi necesar să introduceţi şi
oraşul şi strada. 

Introducerea unei destinaţii
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NOTĂ:
Dacă constataţi că oraşul dvs. nu este
listat, acesta poate să facă parte dintr-o
zonă metropolitană mai mare. Încercaţi
să introduceţi întâi strada.

Selectarea ţării

Ţara în care vă aflaţi este afişată în
partea de sus a ecranului. Dacă desti-
naţia dorită este în altă ţară, selectaţi
Change Country [schimbaţi ţara].

Afişajul se va modifica în ecranul
Choose a Country [alegeţi o ţară]. Se-
lectaţi ţara.

Selectarea oraşului
Această selectare este utilă dacă strada
trece prin mai multe oraşe şi stiţi în ce
oraş este strada. Selectaţi City/Town, şi
afişajul se modifică în ecranul Enter
City/Town Name [introduceţi denumirea
oraşului]

Oraşul in care va aflati  este indicat in
casuta de informatii. Dacă se afişează
oraşul pe care il doriti, selectaţi List şi
selectaţi prima poziţie. Dacă intersecţia
dorită este in alt oraş, introduceţi denu-
mirea acelui oraş utilizând tastatura de
pe ecran. 

Sistemul va afişa o listă de denumiri de
oraşe, cu denumirea cea mai apropiata
de denumirea introdusa de dvs. la în-
ceputul listei. Selectaţi din listă oraşul
dorit.

Dacă sistemul nu găseşte o denumire
exactă, selectaţi List când terminaţi de
introdus denumirea oraşului.  Se lis-
tează multe din oraşele din acea ţară.
Selectaţi poziţia oraşului dorit din listă.

După ce ati selectat denumirea oraşului
dorit, apare ecranul Enter the 1st Street
Name [introduceţi denumirea străzii 1].
Urmaţi descrierea de la secţiunea care
urmeaza.
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Selectarea străzii
După ce ati selectat oraşul, sau dacă aţi
selectat Street [strada] la început, afişa-
jul se modifică în ecranul Enter the 1st
Street Name [introduceţi denumirea
străzii 1].

Utilizaţi tastatura de pe ecran pentru a
introduce denumirea străzii care este
destinaţia dvs. 

Sistemul va afişa o listă cu denumiri de
străzi, care se potrivesc cel mai bine cu
denumirea pe care aţi introdus-o la în-
ceputul listei. Selectaţi strada dorită din
listă.

După ce ati completat denumirea străzii
1, afişajul se schimbă în ecranul Enter
the 2nd Street Name [introduceţi denu-
mirea străzii 2].

Introduceţi denumirea celeilalte străzi în
acelaşi mod în care aţi introdus denu-
mirea primei străzi. 

Dacă nu aţi selectat la început un oraş,
şi intersecţia apare în mai multe local-
ităţi, veţi vedea ecranul Choose a Local-
ity [alegeţi o localitate]. Sistemul va
prezenta o listă de oraşe în care apare
intersecţia. Selectaţi localitatea dorită
din listă. Dacă în localitate apar mai
multe intersecţii, alegeţi intersecţia
dorită din ecranul Choose an Inter-
secţion [alegeţi o intersecţie]. Apoi sis-
temul afişează ecranul Calculate Route
[calculeaza traseul]  (vezi Deplasarea la
destinaţie la pag.40).

Recomandare:
Dacă intersecţia pe care o doriţi nu
poate fi gasită, selectaţi Map Input [in-
troducere de pe hartă] din ecranul Enter
Destination şi utilizaţi manşa pentru a
selecta locaţia corespunzătoare de pe
hartă (vezi După introducere de pe
hartă la pag.35)  
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După destinaţiile anterioare
De fiecare dată când vă deplasaţi la o
destinaţie, acea destinaţie este salvată
de sistem. Pot fi stocate până la 50 de
destinaţii. Selectaţi Previous Destina-
tions [destinaţii anterioare] din ecranul
Enter Destination [introduceţi destinaţia]
pentru a alege una din aceste destinaţii.

După ce aţi selectat Previous Destina-
tions [destinaţii anterioare], afişajul
prezinta lista ultimelor 50 de destinaţii
introduse, cu cea mai recentă din aces-
tea pe prima poziţie.

NOTĂ:
• După terminarea unei deplasări dintre

„Destinaţiile zilei”, intrările din listă cu
Destinaţiile zilei sunt stocate în
aceasta listă, începând cu data (de
ex. poziţia 1 din figura din stânga).

• Adresele stocate în Acasă şi în Locuri
Favorite nu apar în listă destinaţiilor
anterioare.

Parcurgeţi list şi spuneţi numărul rându-
lui (1-6) al destinaţiei, sau selectaţi des-
tinaţia pe care o doriţi.

Odată ce aţi selectat destinaţia dorită,
sistemul afişează ecranul Calculate
Route [calculează traseul] (vezi De-
plasarea la destinaţie la pag.40).

Introducerea unei destinaţii
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După introducerea pe harta
După ce ati selectat Map Input [intro-
ducere de pe hartă] din ecranul Enter
Destination [introduceţi destinaţia],
afişajul se modifica astfel:

Afişarea hărţii poziţiei curente
Selectarea Current Pozition [poziţia
curenta]  presupune că vă interesează o
destinaţie din zona imediată.  Afişajul se
modifică astfel:

Săgeata roşie indică poziţia vehiculului
dvs. Gasiţi destinaţia dorită deplasând
manşa la stânga, dreapta, sus, jos.
Harta şi marcajul ţintă (cercul roşu) se
vor deplasa în aceeaşi direcţie.

Când pe ecran se afişează dreptunghiul
galben, apăsarea pe manşă modifică
scara hărţii pentru a prezenta o vedere
mai apropiată a zonei selectate. Dacă
doriţi, utilizaţi şi butoanele ZOOM
IN/OUT pentru modificarea scării hărţii.

Când dreptunghiul galben a dispărut,
utilizaţi manşa pentru a deplasa marca-
jul ţintă pe imaginea caracteristică hărţii
sau drumul dorit, apoi apăsaţi manşa.
La partea superioară a ecranului  va
apărea adresa segmentului de drum
sau denumirea POI.

NOTĂ:
Adresa va apărea pe hartă la scara de
50, 100 sau 200 metri (50, 100 sau 200
mile)
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Dacă aceasta este adresa sau denu-
mirea POI dorită, apăsaţi manşa. Sis-
temul afişează ecranul Calculate Route
[calculează traseul]  (vezi Deplasarea la
destinaţie la pag.40).
Dacă nu este destinaţia dorită, utilizaţi
manşa pentru repoziţionarea marcajului
ţintă, apoi apăsaţi manşa din nou pentru
a afişa noua adresă.

Afişarea hărţii oraşului
Cu selecţia City/Town, afişajul se modi-
fică în ecranul Enter City/Town Name
[introduceţi denumirea oraşului]

Când ati introdus oraşul dorit, afişajul se
modifică într-o hartă. Locaţia de plecare
va fi poziţia centrală din oraşul selectat. 

Vezi Afişarea hărţii poziţiei curente de la
pag.35 pentru instrucţiuni privind
găsirea şi introducerea destinaţiei
dorite.

Afişarea hărţii ţării
Cu selecţia Country [ţară], afişajul se
modifică în ecranul Choose a Country
[alegeţi o ţară]

După ce selectaţi ţara dorită, afişajul se
schimbă în harta ţării, cu marcajul ţintă
localizat aproape de mijloc

Vezi Afişarea hărţii poziţiei curente de la
pag.35 pentru instrucţiuni privind
găsirea şi introducerea destinaţiei
dorite.

Introducerea unei destinaţii
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Afişarea hărţii întregii Europe
Cu selecţia All Europe [toată Europa],
afişajul se modifică astfel:

Vezi Afişarea hărţii poziţiei curente de la
pag.35 pentru instrucţiuni privind
găsirea şi introducerea destinaţiei
dorite.

După destinaţiile zilei
Puteti crea o”excursie” prin combinarea
destinaţiilor selectate anterior pe
ecranul Calculare Route etc.

Selectaţi Today’s Destination [desti-
naţia zilei] din ecranul Enter Destination
[introduceţi destinaţia] şi afişajul se
modifică astfel:

.......

Editarea listei cu destinaţiile zilei 
Dacă vă schimbaţi planurile, puteţi mod-
ifica ordinea din listă cu destinaţia zilei
în funcţie de distanţa sau în funcţie de
ordinea de introducere.

Selectaţi Entry [intrare] pentru a sorta
lista în ordinea intrării, şi selectaţi Dis-
tance [distanţa] pentru a sorta listă în
ordinea distanţei. 

Pentru a şterge o destinaţie, selectaţi
Delete Mode [modul ştergere] şi sis-
temul se modifică în ecranul Choose a
Destination to Delete [alegeţi o desti-
naţie în vederea ştergerii]. Selectaţi
destinaţia de şters. Selectaţi Done
[efectuat] pentru a efectua ştergerea, şi
afişajul revine la ecranul precedent.
Pentru anularea ştergerii, apăsaţi  bu-
tonul (Cancel) [anulare].
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Adăugarea de destinaţii la listă
După ce a utilizat oricare din celelalte
selecţii din ecranul Enter Destination [in-
troduceţi destinaţia] pentru a selecta o
destinaţie, afişajul se modifică astfel:

Pentru a adauga aceasta la listă desti-
naţiilor zilei, selectaţi Today’s Dest.
[destinaţia zilei].

NOTĂ:
Dacă Today’s Dest. este închis la cu-
loare, aţi introdus deja numărul maxim
(5) de destinaţii ale zilei.

Ecranul se modifică pentru a vă arăta
intrările curente din lista de destinaţii ale
zilei. Selectaţi Done [efectuat] pentru a
reveni la ecranul Enter Destination [in-
troduceţi destinaţia].

Sistemul sortează automat destinaţiile
introduse în listă de destinaţii ale zilei
pentru a realiza traseul optim.

Dacă lista afişată corespunde planurilor
dvs., selectaţi prima destinaţie. Sistemul
vă va ghida la destinaţie în functie de
ordinea de pe listă. 

.

Când ajungeti la destinaţie, aceasta va
disparea automat de pe listă şi va fi
afişat un meniu pentru a specifica deter-
minarea rutei la „Next Destination”[ur-
mătoarea destinaţie]

NOTA:
La terminarea itinerariului  din „Desti-
naţiile zilei”, intrările din lista „Destinaţiile
zilei sunt stocate în lista cu Destinaţiile
precedente, începând cu data (de ex.
poziţia 1 prezentată mai jos). Această
intrare conţine toate destinaţiile care au
fost incluse în itinerariul Destinaţiile
Zilei.  Aceasta vă permite să reselectaţi
întregul conţinut al Destinaţiilor zilei la o
dată ulterioară.

Introducerea unei destinaţii
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După adresa de acasa
Selectand Home [acasa] din ecranul
Enter Destination [introduceţi destinaţia]
va duce acasa sau la o adresa frecvent
utilizata pe care ati ales-o. Sistemul
afişează ecranul Calculate Route [cal-
culeaza traseul]  (vezi Deplasarea la
destinaţie la pag.40).

Dacă selectaţi Home [acasa] când in
sistem nu este stocata nici o adresa de
acasa, va fi afişat ecranul Edit Home [in-
troduceţi adresa de acasa] pentru a in-
troduce adresa de acasa. Pentru a
introduce adresa de acasa, vezi Home
[acasa] la pag.75.

NOTA:
Pentru a introduce adresa de acasa,
vezi Home din setarile Edit Saved
Places [editati locurile salvate] la
pag.75. 

Din harta de pe ecran

Puteti introduce destinaţia şi direct din
ecranul map [harta]

Cu ecranul map [harta] afişat, utilizaţi
mansa pentru a deplasa poziţia imaginii,
şi va aparea un marcaj tinta deasupra
sagetii care marcheaza poziţia vehiculu-
lui.
Utilizaţi mansa pentru a poziţiona mar-
cajul tinta pe destinaţia dorită, apoi
apăsaţi mansa. Va fi afişata adresa
segmentului de drum sau denumirea
POI din marcajul tinta.

Dacă aceasta este adresa sau denu-
mirea POI dorită, apăsaţi mansa. Sis-
temul afişează ecranul Calculate Route
[calculeaza traseul]  (vezi Deplasarea la
destinaţie la pag.40).
Dacă nu este destinaţia dorită, utilizaţi
mansa pentru repoziţionarea marcajului
tinta, apoi apăsaţi manşa din nou pentru
a afişa noua adresa.

NOTA:
Când parcurgeti ecranul map [harta],
unele comenzi vocale nu vor functiona.
Acestea includ:
• Afişare North Up
• Afişare Heading Up

Introducerea unei destinaţii
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Deplasarea la destinaţie
Un traseu are in mod tipic 3 faze.

• Calculul rutei initiale (ecranul Calcu-
late Route [calculeaza traseul])  (vezi
pag.40).

• Indicatii de ghidare in timpul deplasarii
(vezi pag.43 la 59)

• Modificarea rutei in cursul deplasarii.

NOTA:
Când reporniti vehiculul, fara sa fi termi-
nat ruta anterioara, sistemul calculeaza
automat ruta până la destinaţia ante-
rioara. Pentru a anula ruta curenta,
apăsaţi butonul (Cancel)[anulare] şi
selectaţi Stop Guidance [incetare ghi-
dare] (vezi Modificarea rutei la pag.61).

Ecranul Calculul rutei
Odata ce ati selectat destinaţia dorită,
sistemul afişează urmatorul ecran:

Selectaţi Set as Dest.[fixat ca desti-
naţie]. Sistemul calculeaza ruta utilizând
metoda aratata in partea din dreapta jos
a casutei de informatii de sus (vezi
Metoda de modificare a rutei la pag.41).

Alte selectari din ecranul Calculate
Route includ:

Locuri favorite
Va permite sa adaugati destinaţia la
Locurile dvs. favorite. Vezi După locurile
favorite la pag.26

NOTA:
Dacă butonul este inchis la culoare,
destinaţia este deja in locurile dvs. fa-
vorite, sau listă de locuri favorite este
deja plina (au fost stocate 200 de
adrese).

Destinaţia zilei
Va permite sa adaugati destinaţia la listă
de destinaţii ale zilei. Vezi După Desti-
naţiile Zilei la pag.37.

NOTA:
Dacă butonul este inchis la culoare, listă
cu destinaţiile zilei  este deja plină (au
fost stocate 5 destinaţii).

Harta vizionare destinaţie
Afişează harta vecinatatilor destinaţiei.
Apăsaţi butonul (Cancel) pentru
revenire. 
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Calc.5 Rute
Arata rutele calculate cu diferite metode
de calcul pentru destinaţia dorită. Puteti
selecta metoda de stabilire a rutei dorită
cu vizualizarea liniilor rutei. Vezi
Vizualizarea rutei la pag.42.

Fixat ca haltă.
Puteţi fixa destinaţia specificata ca o
„halta”, care este o oprire intermediară
in deplasarea către o destinaţie. Vezi
Halte la pag.62

NOTA:
Acest buton devine inchis la culoare
când nu este fixata nici o destinaţie sau
destinaţia este introdusa prin Destinaţia
Zilei.

Schimbarea metodei
Vezi Modificarea metodei de stabilire a
traseului la pag.41

După calcularea rutei cu metoda specifi-
cata, sistemul afişează o harta a locaţiei
dvs. curente. Ruta calculata va fi evi-
dentiata ca o linie albastra, şi un mesaj
vocal va va spune cum sa procedati pe
ruta evidentiata. Selectaţi (butonul
de voce) pentru repetarea indicatiei.

Modificarea metodei de stabilire 
a traseului
Sistemul va permite sa selectaţi modul
in care doriti sa va deplasaţi la desti-
naţie. Selectaţi Change Method
[schimba metoda]  şi metoda de stabilire
a rutei afişata in partea din dreapta jos a
casutei de informatii de sus.

Pentru stabilirea rutei până la destinaţia
dvs. sunt disponibile urmatoarele
metode:

Ruta rapida – Calculeaza o ruta care
este cea mai directa şi ia cel mai putin
timp. Aceasta este fixata din fabrica. 

Ruta scurta – Calculeaza cea mai
scurta ruta indiferent de numărul de in-
toarceri. Este eficienta in deplasarile
mai scurte de 80 km (sau 50 mile).

Ruta usoara – Calculeaza o ruta care
minimizeaza numărul de intoarceri
necesare. 

Minimizarea autostrăzii – Calculeaza o
ruta care evita sau minimizeaza de-
plasarea pe autostrada (metoda
nedisponibilă dacă deplasarea este mai
mare 400 kilometri (sau 250 mile). 
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Minimizarea deplasarii pe drumuri cu
plata – Calculeaza o ruta care evita sau
minimizeaza deplasarea pe drumuri cu
plata.

NOTA:
• Ruta rapida este de obicei cea mai

buna alegere. Dacă alegeţi orice alta
metoda, aceasta devine noua metoda
setata initial. Verificati metoda de sta-
bilirea rutei dacă ruta afişata nu este
ceea ce va asteptati sa vedeti. 

• Puteţi schimba metoda de stabilire a
rutei şi după ce aţi stabilit o destinaţie
(in cursul deplasarii). Vezi Modificarea
metodei de stabilire a traseului la
pag.61 

Vizualizarea traseelor
Selectand Calc.5 Routes [calculul celor
5 rute] va permite sa parcurgeţi şi să
vizionaţi diferite rute (rapida, scurta,
usoara etc.) spre destinaţia dvs. Dacă
selectaţi Calc.5 Routes, afişajul se
modifica astfel:

Selectaţi metoda ce calcul al rutei.  Sis-
temul va afişa o alta ruta calculata.

NOTA: 
• Poate sa dureze cateva minute (sis-

temul afişează o clepsidra in timp ce
calculeaza) pentru a arata toate
metodele de stabilire a rutei, şi este
uzual ca diferite metode sa aleaga
aceeaşi ruta. Comenzile vocale nu pot
fi utilizate cat timp sistemul calculeaza .

• Dacă deplasarea este mai mare de 80
km (sau 50 mile), „Ruta scurta” prez-
inta aceeaşi ruta ca şi „Ruta rapida”.

• Dacă deplasarea este mai mare de
400 km (sau 250 mile), „Minimizare au-
tostrada” prezinta aceeaşi ruta ca şi
„Ruta rapida”. 

• Dacă toate rutele altele decat „Mini-
mizare drumuri cu plata” nu includ dru-
muri cu plata „Minimizare drumuri cu
plata”  prezinta aceeaşi ruta ca şi „Ruta
rapida”.

Recomandare:
Mişcarea manşei şi utilizarea butoanelor
ZOOM vă permite să vedeţi in detaliu
rutele calculate. Pentru a reveni la
ecranul precedent, apăsaţi butonul
(Cancel).

Odata ce confirmati ca ruta este cea pe
care doriti să o utilizaţi, selectaţi Done
[efectuat]. 
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Pop-up [anunturi] şi declinarea 
de răspundere
Când selectaţi Set as Dest. [fixat ca
destinaţie], din ecranul Calculate Route
[calcul ruta] sau dacă schimabti ruta,
sistemul verifica ruta şi va furnizează
mesaje „pop-up”[anunţuri] pentru urmă-
toarele situaţii:

• Când ruta dvs. include English Chan-
nel, trebuie sa selecati ruta planificata
dacă utilizaţi trenul pentru autove-
hicule prin Euro Tunnel sau  dacă uti-
lizaţi ferryboat  pentru autovehicule. 

Recomandare:
Puteti schimba şi aceasta setare după cal-
culul rutei. Apăsaţi butonul (Cancel),
selectaţi Changing Routing Method
[schimbati metoda de stabilire a rutei] şi
apoi selectaţi Ferry/Tunnel (vezi pag.61).

• Ruta trece in apropiere de zone nev-
erificate sau le ocoleste (vezi Despre
stabilirea rutei in zona neverificata la
pag.56).

• Ruta include zone neverificate (vezi
Despre stabilirea rutei in zona neverifi-
cata la pag.56).

In afară de anunţurile menţionate mai
sus, după calculul rutei pot să apară ur-
mătoarele anunţuri:

• Când ruta include utilizarea car ferry
[transportul autovehiculului cu bacul]:
Ruta ghidată include car ferry 

• Când ruta include drumuri cu plată:
Ruta ghidată include drumuri cu plată.

• Când ruta include Zona cu taxa de de-
scongestionare din centrul Londrei:
Ruta ghidată include Zona cu taxa de
descongestionare

• Când destinaţia este situata intr-o
zonă restricţionata sau privată:
Destinaţia este situata intr-o zona re-
strictionata sau privata. Este posibil sa
aveţi nevoie de permisiune. 
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In timpul deplasarii, poat sa apara urma-
toarele anunturi, in functie de situaţie:

• Sunteţi aproape de trecerea frontierei

• Sunteti aproape să intraţi intr-o zona
neverificată. (vezi Despre stabilirea
rutei in zona neverificată la pag.56).

• Intrati efectiv intr-o zona neverificata
(vezi Despre stabilirea rutei in zona
neverificata la pag.56).

• Ajungeti lângă un loc favorit cate-
gorisit „ALERT” (vezi locuri favorite la
pag.71)

• Sistemul detectează un eveniment
TMC de evitat in faţă pe traseu la o
distanta de 50 km (30 mile).  Puteti
specifica să se calculeze ruta ocoli-
toare (vezi  Despre dirijarea dinamică
in cazul evenimentelor TMC la
pag.59).

Recomandare:
Puteti modifica setarea astfel ca sis-
temul să recalculeze automat o rută
ocolitoare fără să afişeze aceasta că-
suţa de anunţ sau ca sistemul nici să nu
afişeze căsuţa de anunţ nici să nu cal-
culeze ruta ocolitoare. Vezi Ghidarea di-
namica pe traseu la pag.78.
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Mesaje de ghidare
Pe măsură ce vă apropiaţi de punctul de
manevră, veţi auzi un avertisment vocal,
şi veţi vedea o căsuţă care vă arată
manevra. Timpul acestor anunţuri vari-
ază, în funcţie de tipul de drum pe care
vă aflaţi, şi distanţa până la următoarea
manevră. 

Dacă distanţa între cele două manevre
de conducere este foarte mică, ambele
manevre sunt afişate pe ecran într-o
singură fereastră, şi vocea vă va anunţa
cu privire la ambele în acelasi moment. 

NOTĂ:
Puteţi spune „Voice” [voce] în orice mo-
ment, sau puteţi atinge (butonul
voce) pentru a vi se reaminti manevra
care urmează. 

Ecranul hartă
Când  selectaţi Set as Dest. [fixat ca
destinaţie] din ecranul Calculate Route,
apare ecranul map [hartă] cu linia rutei
calculate. Pentru detalii ale poziţiilor
afişate pe ecranul map [hartă] vezi Leg-
enda ecranului hartă (în timpul de-
plasării) de la pag.46.

Traseul
Când vă deplasaţi către o destinaţie pe
drumuri verificate din o zonă metropoli-
tană, linia rutei este afişată ca linie al-
bastră. Când vă deplasaţi în zone rurale
pe străzi neverificate (culoare maro de-
schis), linia rutei se modifică fie sub
forma unei „linii vector” albastre punc-
tate îndreptată spre destinaţie, fie sub
forma unei linii albastru-roz. Vezi Ruta în
zone neverificate la pag.79 pentru o ex-
plicaţie detaliată cu privire la deplasarea
în zone neverificate, şi atenţionările şi
declinările de răspundere aferente.

NOTĂ:
Când linia rutei utilizează străzi care
afişează date privind fluxul traficului,
linia rutei poate fi formată din segmente
albastre sau roşii. Acest lucru este nor-
mal. Vezi Legenda Afişajului de Trafic la
pag.20. 

„Linia vector” (dirijarea în zone neverifi-
cate dezactivată)

Linia rutei neverificate albastru-roz (diri-
jarea în zone neverificate activată).
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Legenda hărţii de pe ecran (în timpul deplasării)
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LEGENDĂ 

TĂRIA SEMNALULUI GSP

:RECEPŢIE OPTIM

:RECEPTIE BUNA

Lipsă: Recepţie slabă/lipsă recepţie

: ÎN PRIMIRE

: ÎN SCANARE

SITUAŢIA RECEPTĂRII TMC

DIRECŢIA DESTINAŢIEI/HALTĂ

DISTANŢA PÂNĂ LA DESTINAŢIE/HALTĂ
(vezi pagina 49)

TIMPUL PÂNĂ LA DESTINAŢIE/HALTĂ
(vezi pagina 49)

SCARA HĂRŢII
(vezi pagina 47)

BUTON SEMN [ICON]
(vezi pagina 54)

BUTONUL DE VOCE
Anunţă instrucţiunea 
următoare

STRADA CURENTĂ

BUTON LISTA
CU DIRECŢII

POZIŢIA VEHICULULUI

„BREADCRUMBS” [FIRIMITURI]
(vezi pagina 55)

LINIA RUTEI
Rută calculată

ICON MANEVRA URMĂTOARE 
(Afişează acţiunea şi distanţa până la următoarea
manevră)

LANDMARK ICON [BORNĂ TOPOGRAFICĂ] 
(vezi pagina 52)

STRĂZI
(vezi Revista hărţii la pagina 6, sau Dirijarea în zona
neverificată la pag.79)
Galben cu margini roşii: Autostradă
Roşu; Drumuri principale
Negru:  Stradă verificată
Maro deschis: Stradă neverificată 

ORIENTAREA HĂRŢII
(vezi pagina 47)

HALTE (vezi pagina 62)

SEMN [ICON] 
DESTINAŢIE 
(vezi pagina 47)

NOTĂ:  
Vezi Legenda hărţii pe ecranul Information (al doilea) pentru alte explicaţii

„NORDUL ÎN SUS”

”CAP COMPAS 
ÎN SUS”

CARACTERISTICILE HĂRŢII
Verde: Parc
Maro:  Mall
Gris: Aeroport
Albastru: Zona de apă
Albastru mat: Spital/Teren de golf/Cimitir/Universitate

NOTĂ:
Dacă mişcaţi manşa la o zona (caracteristicile hărţii
arătate mai sus), pe ecran este afişată denumirea.

manual gps:Layout 1  20.07.2007  14:58  Page 46



Semnul de destinaţie
Semnul de destinaţie arată numai lo-
caţia aproximativă a destinaţiei. Aceasta
se întâmplă deoarece un bloc într-un
oraş poate avea până la 100 de adrese
posibile (de exemplu, blocul 1400 este
urmat de blocul 1500). Deoarece multe
oraşe utilizează numai o parte din cele
100 de adrese posibile (de exemplu, în
blocul 1400, adresele pot să meargă
numai până la 1425 înainte să înceapă
blocul 1500).Prin urmare, o adresă din
1425 va fi arătată de sistem un sfert din
drumul la bloc în loc de în apropiere de
sfârşitul blocului unde destinaţia este lo-
calizată de fapt. 

Orientarea pe hartă
În cele patru cele mai detaliate scări ale
hărţii (50, 100, 200, 500 metri, 1 km şi 2
km, sau 50, 100, 200, 500 yarzi, 1/2 şi 1
milă), harta poate fi orientată cu nordul
în sus (North Up) sau după drumul pe
care îl vedeţi prin parbriz (Heading Up)

NOTĂ:
Indicatorul roşu arată nordul pe un
ecran hartă.

Puteţi comuta între cele două spunând
„Display North Up”[afişează cu nordul în
sus]. Puteţi de asemenea să atingeţi
semnul Map Orientation [orientare
hartă] de pe ecranul hartă.

La scările de hartă mai mari (peste 5 km
sau 3 mile), harta este întotdeauna ori-
entată cu nordul spre în sus. Nu puteţi
schimba orientarea.

Scara hărţii
Apăsaţi butoanele ZOOM sau o co-
mandă vocală precum „Display 2 kilo-
metre scale” [afişează scara 2 km] (vezi
pag.93) pentru a schimba scara hărţii.
Bara cu scara hărţii apare în partea din
stânga a ecranului.

ZOOM IN măreşte detaliul, iar ZOOM
OUT  va reda imaginea unei arii mai
mari. După schimbarea scării, lăsaţi sis-
temului câteva momente pentru actu-
alizarea afişajului.
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Funcţii disponibile la diferite scări ale hărţii

*  Staţiile de benzină sunt afişate până la scara de 500 m (500 yard), spitalele până la scara de 1 km (1/2  mile), şi zonele de odihnă la scări până la 10 km (6 mile).

NOTĂ:
• Puteţi schimba între mile sau kilometri în setările Configuration (vezi Unit la pag.76).
• Pentru informaţii privind comenzile vocale disponibile, vezi Indexul comenzi vocale la pag.20.

Deplasarea la destinaţie
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Scara hărţii (metrică şi imperială)
Pentru unităţi, vezi pag. 76

50 m 100m 200m 500m 1 km 2 km 5 km 10 km 20 km 50 km 100 km 200 km

50 yd 100 yd 200 yd 500 yd ½ mi 1 mi 3 mi 6 mi 12 mi 30 mi 60 mi 120 mi

Simboluri semne POI (de ex. 
Bănci)*

pag.52 X X X

Simboluri pentru locuri favorite pag.71 X X X X X X X X

Simbol semn acasă pag.75 X X X X X X X X

Liniuţe pentru rute în teren 
accidentat

pag.55 X X X X X

Afişaj drum neverificat 
(maro deschis)

pag.6 X X X

Orientarea hărţii „Heading Up” pag.47 X X X X X X

Orientarea hărţii „North Up” pag.47 X X X X X X X X X X X X

Caracteristici hartă (parc, golf) pag.17 X X X X X X

Semne steag pentru halte pag.62 X X X X X X X X X X X X

Flux trafic pag.20 X X X X X X

Semne eveniment trafic pag.20 X X X X X X X X X
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Distanţa şi timpul până 
la destinaţie / haltă
Când selectaţi o destinaţie sau o haltă,
pe ecranul mapă apar indicaţii privind
distanţa până la destinaţie/haltă şi tim-
pul până la destinaţie/haltă.

Puteţi comuta indicaţiile distanţa/timp la
destinaţie şi indicaţiile distanţa/timp la
haltă (următoarea haltă) din setările
Guidance [ghidare] (vezi Informatii ghi-
dare la pag.81).

Mai mult, pentru indicaţiile privind timpul
până la destinaţie/haltă, puteţi comuta la
indicaţia pentru timpul rămas şi indicaţia
privind timpul de sosire din setările
Guidance (vezi Timpul estimat la
pag.81)

Pentru detalii privind indicaţiile, vezi
Map Legend [legenda hărţii]  din
ecranul Information [informaţii] (doi)

Distanţa până la destinaţie/haltă este
distanţa efectiva pe drum a rutei calcu-
late, şi nu „în linie dreaptă”. Când se
vizualizează o listă de destinaţii (puncte
de interes), precum restaurante, dis-
tanţa este „în linie dreaptă” (vezi
Sortarea după distanţa de parcurs la
pag.29)

Timpul până la destinaţie/haltă afişat
poate diferi de timpul efectiv de de-
plasare deoarece timpul este calculat pe
baza datelor privind viteza drumului
afişate şi viteza dvs. curentă. Dacă o
porţiune a rutei dvs. include drumuri
neverificate, „distanţa” şi „timpul de de-
plasare” pentru acea porţiune sunt esti-
mate utilizând o viteză medie de 40
km/h. Pentru autostrăzi, drumuri rurale
şi drumuri urbane, puteţi schimba
setările iniţiale din fabrică ale vitezei
medii individual din setările Guidance
(vezi Editarea vitezei la pag.82)

Parcurgerea hărţii
Pentru a vizualiza alte zone pe hartă,
deplasaţi mansa la stânga, la dreapta,
în sus sau în jos.  Marcajul ţintă apare
în centru ecranului şi harta se va de-
plasa în acea direcţie.
Pentru a reveni la hartă cu locaţia dvs.
curentă, apăsaţi fie MAP/ fie butonul

(Cancel).

NOTĂ:
• Dacă sunteţi pe drum şi manşa este

deplasată, „Direcţion of
Destination/Waypoint” [direcţia desti-
naţiei/haltei] este înlocuit cu un indica-
tor care arată direcţia de la locaţia
curentă a vehiculului.

• Dacă sunteţi pe drum şi manşa este
deplasată, „Time to Destination/Way-
point”[timpul până la destinaţie/haltă]
şi „Distance to Destination/Way-
point”[distanţa până la
destinaţie/haltă]  este înlocuit cu un in-
dicator care arată distanţa de la lo-
caţia curentă a vehiculului.
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Ecran de ghidare
Ecranul ghidare oferă un mod alternativ
de vizualizare a informaţiilor privind ruta
dvs.  Multe din semnele (icon) şi sim-
bolurile de pe ecran sunt similare cu
cele din ecranul hartă. Când vă de-
plasaţi către destinaţie, apăsaţi butonul
MAP/ pentru a comuta la ecranul
ghidare. Ecranul ghidare prezintă:

Capul compas al vehiculului – partea
roşie  a simbolului  compas arată nor-
dul.  

Bornele kilometrice până la destinaţie
– poziţia micilor semne circulare va
arăta derularea itinerariului. Pe măsura
ce vă apropiaţi de destinaţie indicatorul
se va apropia de semnul de destinaţie.

Ecranul se modifică automat  în ecran
hartă când ajungeţi la destinaţie.

NOTĂ: 
Harta şi ghidarea vocală în zonele nev-
erificate diferă de cele din zonele verifi-
cate. 

Legenda ecranului de ghidare 
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SITUAŢIA RECEP-
TĂRII TMC

CAP COMPAS VEHICUL (ROŞU INDICĂ NORDUL) (vezi pag.47)

DIRECŢIA  DESTINAŢIEI/HALTEI, „ÎN LINIE DREAPTĂ” (vezi pag.49)

BORNELE KILOMETRICE PÂNĂ LA DESTINAŢIE

DISTANŢA PÂNĂ LA URMĂTOAREA MANEVRĂ DE CONDUCERE

DENUMIREA STRĂZII PENTRU URMĂ-
TOAREA MANEVRĂ DE CONDUCERE

SEMNUL  [ICON]
PENTRU URMĂ-
TORUL EVENIMENT
TMC (vezi pag.20)
(afişat în zonă Bor-
nele kilometrice până
la destinaţie

BUTONUL LISTA
DE DIRECŢII
(vezi pag.51)

STRADA
CURENTĂ

BUTONUL PENTRU
VOCE. Anunţa in-
strucţiunea de con-
ducere care urmează

TIMPUL PÂNĂ LA DESTINAŢIE/HALTĂ (vezi pag.49)

DISTANŢA LA DESTINAŢIE/HALTĂ (vezi pag.49)
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Lista cu direcţii
Spuneţi „Directions”  [directii] sau
apăsaţi (Butonul cu lista de direcţii)
de pe ecranul map sau ghidare.
Afişajul se modifică astfel:

NOTĂ: 
Harta şi ghidarea vocală în zonele nev-
erificate diferă de cele din zonele verifi-
cate. Vezi Parcurgerea zonelor
neverificate la pag.79

Puteţi vedea lista de direcţii şi distanţă
până la fiecare manevră. Selectaţi Re-
turn pentru a reveni la ecranul anterior.
Când ruta include autostrăzi, se
afişează de asemenea zonele de odi-
hnă şi distanţa până la fiecare zonă de
odihnă. Puteţi să dezactivaţi această
funcţie. (vezi Zone de odihnă pe direcţii
la pag.81).

Recomandare:
Pentru poziţiile din lista de destinaţie,
halte şi zone de odihnă, se indică şi tim-
pul rămas de parcurs sau timpul de
sosire. Dacă se afişează timpul rămas
sau timpul de sosire depinde de setarea
Estimated Time [timp estimat] din
setarea Guidance (vezi Timpul estimat
la pag.81).

Ecran de ghidare divizat
Când sunteţi în deplasare către o desti-
naţie, aveţi două opţiuni de afişare:
modul Ecran unic (fixat din fabrică) şi
modul Ecran divizat:

Modul Ecran unic – se afişează o hartă
cu ferestre ocazionale de anunţuri pe
măsură ce vă apropiaţi de o manevra

Modul ecran divizat - se afişează întot-
deauna o hartă în partea stângă a
ecranului, şi lista de manevre sau di-
recţii este afişată în partea dreaptă a
ecranului.

Modul de ghidare  poate fi modificat din
setările Ghidare (vezi Modul ghidare la
pag.81). 
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Când ajungeţi aproape de o manevră,
ecranul hartă se modifică astfel:

Pe ecranul hartă, localizarea manevrei
este marcată cu un mic pătrat galben.
Fereastra de ghidare este pur şi simplu
o mărire a zonei indicate de pătratul gal-
ben.

După ce aţi efectuat manevra, afişajul
revine la ecranul hartă completă când
este fixat modul Ecran unic, sau la un
ecran cu hartă şi listă de direcţii când
este fixat modul Ecran divizat. 

Semne pentru repere
Semnele pentru repere sunt prezentate
pe ecranul hartă.
Pentru scările hărţii ale căror semne
sunt afişate, vezi Scara hărţii la pag.47

Semne  [icon] de repere

Dealer Honda
Parcaj
Dealer auto
Zonă de odihnă
Spital
Restaurant
Hotel
Magazine
Parc
Bancă
Staţie de benzină 

Unele semne  [icon] pot fi activate sau
dezactivate; puteţi de asemenea fie să
le afişaţi fie să le ascundeţi prin atin-
gerea butonului Icon (vezi pag.54), sau
prin utilizarea comenzilor vocale (vezi
Comenzi pentru afişajul de navigaţie la
pag.93).

Puteţi selecta cu manşa multe din sem-
nele de repere pentru a afişa informaţii
privind semnul.  Vezi tabelul de la pag-
ina următoare pentru excepţii.

NOTĂ: 
• Aceeaşi listă de semne poate fi vizual-

izată pe ecran prin selectarea Map
Legend [legenda hărţii] din ecranul
Information (doi)

• Când există semne de repere care se
suprapun, se afişează o listă cu
puncte de interes (POI). 
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Hospital

Hotel

Park and Ride

Petrol station

Car park

Rest area

Restaurant

Shopping
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Pentru unele semne puteţi opta fie să le arătaţi fie să le ascundeţi pe hartă, în timp ce altele precum Dealerii Honda, sunt ară-
tate întotdeauna. Tabelul de mai jos prezintă caracteristicile pentru fiecare tip de semn  [icon]. Unele puncte de interes (POI)
precum Centre Sportive nu sunt arătate ca semne  [icon], dar totusi puteţi să îl localizaţi pe cel mai apropiat selectând Sort by
Distance to Travel [sortează după distanţa de parcurs] după specificarea subcategoriei „Centre sportive” din Places (POI)
[locuri] (vezi După Locuri (POI) la pag.27)

*1. Când se selectează unele staţii de benzină pentru vizualizare pe hartă, unele semne sunt prezentate ca „semne de brand”.
*2. Când se selectează Restaurant pe ecranul Choose Category for Icon Settings [alege categoria pentru setare semne] (vezi

Opţiuni privind semnele la pag.54), se pot afişa sau ascunde individual tulurile de specialitate ale restaurantelor , de ex.
Chinezesc, Italian. Vezi de asemenea Indexul comenzilor vocale de la pag.92 pentru comenzile  „Display” [afişează], „Hide”
[ascunde] şi „Find Nearest” [caută cel mai apropiat]

*3. Aceste semne sunt afişate/ascunse simultan prin activarea/dezactivarea „Other Icons  [alte semne] din Icon Bar  [bară de
semne].
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Tip de POI
Semnul poate fi afişat/ as-
cuns din bara de semne

Selectarea semnului prin
voce

Semnul poate fi ales ca des-
tinaţie cu mansa

POI poate fi găsit utilizând
comanda vocala „Find near-

est...” 

Spital Da*3 Da Da Da

Staţie de benzină*1 Da Da Da Da

Zonă de odihnă Da Da Da Da

Dealer Honda Da*3 Da Da Da

Parcaj Da Da Da Da

Hotel Da*3 Da Da Da

Parc Da*3 Da Da Da

Restaurant*2 Da Da Da Da

Cumpărături Da Da Da Da

Bancă Da Da Da Da

Dealer auto Da*3 Da Da Da

Eveniment TMC Da Da Nu Nu
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Afişarea semnelor  [icon]  pe hartă
Puteţi afişa sau ascunde semnele uti-
lizând comenzile vocale “Display”
[afişează] sau “Hide”  [ascunde] (vezi
pag.93).
Puteţi de asemenea să afişaţi sau să
ascundeţi semne prin atingerea butonu-
lui Icon [semn]. Când apare Icon Bar
[bară de semne], puteţi să modificaţi (în
albastru) semnele pe care doriţi să le
afişaţi pe ecranul hartă. Pentru semnele
“Restaurant” şi “Other Icons  [alte
semne], puteţi alege subcategoria de
semne care să fie afişate prin se-
lectarea Icon Options.

NOTĂ: 
Pentru a se afişa semnele de eveni-
mente TMC şi date TMC de flux de trafic
trebuie selectat “TMC”

Opţiuni privind semnele 
Această funcţie vă permite să “reglaţi
fin” unele din semne de pe bara de
semne. Cele două opţiuni de semne,
“Restaurant” (tip specific sau tip de
mâncare) şi “Other Icons”  [alte semne]
(spitale, Dealeri Honda etc.) pot fi ajus-
tate fiecare după nevoile dvs.

Când selectaţi semnul corespunzător
din bara de semne, harta va afişa opţi-
unea dvs. personalizată. Aceasta vă
poate ajuta să evitaţi dezordinea de
semne pe hartă, şi să facă mai uşoară
afişarea doar a POI pe care le doriţi.

NOTĂ: 
• Când vizualizaţi ecranul hartă, puteţi

activa unele semne utilizând comanda
vocală.

• Vezi Comenzile afişajului de navigare
la pag.93 pentru comenzile disponibile
pentru semnele “Display”  [afişează] şi
“Hide”  [ascunde] 

Deplasarea la destinaţie

54 Sistem de navigaţie

manual gps:Layout 1  20.07.2007  14:58  Page 54



Părăsirea rutei
Dacă părăsiţi ruta calculată, în partea
de sus a ecranului se afişează „Recal-
culating...”  [se recalculează ...]. Sis-
temul va recalcula ruta de la locaţia şi
direcţia dvs. curentă către destinaţia
dorită şi apoi vă va da o noua instrucţi-
une de drum. Aceasta se face automat
dacă aţi setat  Reroute [redirijare] pe
Auto în setarea Routing  [dirijare] (vezi
pag.78).

Dacă opţiunea Reroute din setarea
Routing este fixată la Manual, la partea
de sus a ecranulului apare „Off Route”
[părăsit rută] când părăsiţi ruta calcu-
lată. Selectaţi Recalc. Oricând doriţi ca
sistemul să efectueze o recalculare.

Traseu în afara drumului 
Dacă conduceţi mai mult de o jumătate
de milă pe un drum care nu este pe
hartă, în partea de jos a ecranului pare
„Not on the Digitized Road”  [nu sunteţi
pe un drum aflat pe hartă].

Ecranul hartă începe să afişeze o serie
de liniuţe (breadcrumbs – firimituri) pen-
tru a arăta direcţia pe care aţi luat-o
dacă funcţia Off-road Tracking [traseu
în afara drumului] din setarea Vehicle
este pusa pe On [activat] (vezi pag.84).
Urmând liniuţele, puteţi reveni la drumul
de pe hartă pe care l-aţi părăsit iniţial. 

„Breadcrumbs  [firimituri] pot să fie
afişate ocazional  în zone urbane, pre-
cum în parcajele mari din mall-uri sau în
subdiviziuni noi pentru care drumurile
nu sunt încă introduse în baza de date.
În alte cazuri puteţi vedea liniuţe, dacă
sistemul iese temporar de pe rută, ca
într-un garaj în parcare unde nu ajunge
semnalul GPS. 

Aceste liniuţe apar numai pe hărţile la
scara 50, 100, 200 şi 500 m (sau
50,100,200 şi 500 mile). Utilizâti bu-
toanele ZOOM pentru a schimba scara
dacă este necesar. 

Urmărirea traseului continuă aproximativ
250 km (sau 150 mile); când depăşiţi
această distanţă liniuţele de la începutul
traseului încep să dispară.
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Despre trasee în zona neverificată
Când vă deplasaţi către destinaţie, aveţi
opţiunea de a utiliza sau a nu utiliza dru-
murile „neverificate”. Faceţi această
opţiune în setarea Routing.  Urmă-
toarele câteva pagini conţin un  exemplu
al unei rute la o destinaţie dintr-o zonă
neverificată, explicând diferenţele de
trasare constatate în zonele neverifi-
cate.

Cu Unverified Area Routing Off
[trasarea în zona neverificată dezacti-
vată], sistemul încearcă de câte ori este
posibil să utilizeze drumurile verificate.
În acest exemplu, deoarece se uti-
lizează numai străzi verificate, sistemul
a creat o rută mai lunga decât era nece-
sar.

Cu Unverified Area Routing On
[trasarea în zona neverificată activată],
ruta este mai scurtă, dar constă din
străzi neverificate (colorate deschis)care
pot să nu fie exacte.  Deoarece străzile
sunt neverificate, pot exista erori privind
localizarea străzii, a denumirii sau a
adresei. În aceste zone se recomandă o
atenţie sporită. Respectaţi întotdeauna
restricţiile de trafic afişate. 

Deoarece ambele rute ocolesc sau uti-
lizează străzi neverificate, se prezintă
iniţial o declinare de răspundere. Se re-
comandă să vă opriţi şi să verificaţi
harta.

Unverified Area Routing Off [trasarea
în zona neverificată dezactivată]

Unverified Area Routing On [trasarea
în zona neverificată activată]

NOTĂ: 
Drumurile neverificate sunt arătate
numai când se vizualizează hărţi la
scara 50, 100 şi 200 m sau 50, 100 şi
200 yard.
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Cu Unverified Area Routing Off
[trasarea în zona neverificată dezacti-
vată], conducătorul auto alege să o ia
pe o scurtătură, şi să evite ruta lungă. În
momentul în care intraţi pe o stradă
neverificată, pe ecran apare o căsuţă de
atenţionare, şi aceasta este citită de
voce. Vă informează că sunteţi pe cale
să intraţi într-o zonă neverificată şi că
veţi fi urmat de un „vector linie” punctat,
orientat în direcţia destinaţiei dvs.

Unverified Area Routing On [trasarea
în zona neverificată activată], pe ecran
apare o căsuţă de atenţionare, şi
aceasta este citită de voce. În acest caz
vi se prezintă o linie punctată albastru-
roz în locul liniei albastre obişnuite.  Nu
puteţi considera că ghidarea în ansam-
blu este corespunzătoare. Acesta este
un semnal că trebuie să fiţi atent la re-
stricţiile de trafic afişate.

În ambele cazuri, când intraţi efectiv pe
strada neverificată,  o scurtă atenţionare
vă va reaminti aceasta. Veţi vedea şi
auzi acest scurt mesaj de atenţionare
ori de câte ori intraţi în zone neverifi-
cate.  

Unverified Area Routing Off [trasarea
în zona neverificată dezactivată]

Unverified Area Routing On [trasarea
în zona neverificată activată]
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Cu Unverified Area Routing Off
[trasarea în zona neverificată dezacti-
vată], vi se atribuie un „vector linie” al-
bastru care este orientat permanent
către destinaţie. Trebuie să alegeţi man-
ual străzile de pe hartă care vor con-
duce la destinaţia dvs. Nu este
asigurată nici o ghidare, şi nu există di-
recţionari către destinaţie.

Cu Unverified Area Routing On
[trasarea în zona neverificată activată],
pentru segmentele neverificate este
afişată o linie de rută albastru/roz.
„Sageata” din fereastra de manevră
arată orice schimbări de direcţie never-
ificate cu liniuţe în culoare albastru/roz

Aceste manevre de ghidare sunt numai
o propunere. Trebuie întotdeauna să
confirmaţi că manevra este posibilă. Se
asigură şi o listă de direcţii care arată
toate drumurile neverificate în culoare
albastră, cu săgeţi roz orientate către
manevra următoare. 

Unverified Area Routing Off  [trasarea
în zona neverificată dezactivată]

NOTĂ: 
(Butonul voce) si (Butonul culista

trasee) nu apar. Cu Unverified Area Rout-
ing Off  [trasarea în zona neverificată
dezactivată], nu se prezintă nici o listă
de direcţii 

Unverified Area Routing On [trasarea
în zona neverificată activată]
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Despre dirijarea dinamică în legătură
cu evenimentele TMC
Când vă deplasaţi pe ruta către desti-
naţia dvs., dacă sistemul detectează un
eveniment TMC care trebuie evitat în
faţă pe drum la o distanţă de 50 km (sau
30 mile), sistemul poate răspunde la o
astfel de condiţie cu următoarele trei
tipuri de acţiuni:

• Sistemul afişează o căsuţă de anunţ
„Dynamic Route Guidance”  [ghidarea
dinamică a rutei], care vă prezintă in-
formaţiile privind evenimentul TMC şi
confirmă dacă să vă abateţi pentru a
evita zona sau nu.

• Sistemul calculează automat ruta de
deviere fără să prezinte căsuţa de
anunţ.

• Sistemul nu afişează căsuţa şi nu cal-
culează ruta de ocolire.

Puteţi alege anticipat una din cele trei
acţiuni de mai sus de răspuns al sis-
temului prin setarea Dynamic Route
Guidance în setarea Routing (vezi
pag.78)

Când fixaţi această setare la Manual,
dacă sistemul detectează un eveniment
TMC de evitat înainte pe traseu, va
apărea următoarea căsuţă de anunţ Dy-
namic Route Guidance:

Sir de maşini de 3 km

Dacă doriţi să ocoliţi pentru a evita
zona, selectaţi Detour [ocolire]. Sis-
temul va calcula o rută ocolitoare.

Când selectaţi Return [retur] în căsuţa
de anunţ Dynamic Route Guidance,
sau când setarea Dynamic Route Guid-
ance a fost fixată la Off [dezactivat], în
partea dreaptă a ecranului hartă va
apărea „Next TMC Event Icon”  [semnul
evenimentului TMC următor] (vezi Leg-
enda Afişajului de Trafic de la pag.20).

Chiar şi în acest caz, puteţi să specifi-
caţi sistemului să efectueze o recalcu-
lare a rutei de ocolire. Apăsaţi  butonul

(Cancel) pentru a afişa ecranul
Change Route  [schimbă ruta], şi selec-
taţi Detour Traffic Event [ocoleşte
evenimentul de trafic] (vezi Ocolirea la
pag.64).

NOTĂ: 
• Deoarece criteriul privind evitarea sau

nu a evenimentului TMC este inclus
chiar în datele privind evenimentul
TMC, dirijarea dinamică nu se real-
izează pentru toate evenimentele TMC
aflate în faţă pe traseu.

• Chiar dacă se efectuează recalcularea
rutei  în cazul unui eveniment TMC,
dacă sistemul nu poate găsi nici o rută
de ocolire sau nu poate găsi o rută de
ocolire mai rapidă, locaţia evenimentu-
lui nu este evitată întotdeauna.

• Dacă nu răspundeţi la căsuţa de anunţ
Dynamic Route Guidance, aceasta va
dispărea după 30 de secunde şi recal-
cularea rutei de ocolire nu se
efectuează. Chiar şi în acest caz, puteţi
efectua şi recalcularea.  Apăsaţi  bu-
tonul (Cancel) şi selectaţi Detour
Traffic Event [ocoleşte evenimentul de
trafic] (vezi Ocolirea la pag.64).
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Vizualizarea / Salvarea locaţiei
curente
Când sunteţi pe ecranul hartă, puteţi să
obţineţi întotdeauna locaţia dvs. curentă
fie prin atingerea semnului Poziţie Ve-
hicul, fie prin utilizarea sistemului de co-
mandă vocală spunând „Display current
location”  [afişează locaţia curentă]. 

Se afişează următorul ecran, care arată
adresa locaţiei dvs curente, precum şi
latitudinea, longitudinea şi altitudinea.

NOTĂ: 
Altitudinea nu va apărea când sistemu-
lui îi lipsesc temporar informaţii GPS
corespunzătoare.  Altitudine indicată de
sistem poate să nu corespundă cu alti-
tudinile arătate pe semnele de altitudine
de pe marginea drumului, şi poate fluc-
tua plus sau minus 30 de metri sau mai
mult. 

Puteţi stoca locaţia curentă ca Loc Fa-
vorit pentru o utilizare ulterioară.
Aceasta nu modifică şi nu anulează ruta
curentă.

De exemplu, urmaţi indicaţiile sistemului
pentru a ajunge la o destinaţie. În timp
ce staţi la stop, observaţi pe colţ un
magazin de curiozitaţi, dar nu aveţi timp
sa-l vizitaţi chiar acum. Puteţi salva lo-
caţia în Locuri Favorite pentru a o alege
ca destinaţie la o dată ulterioara. 

Pentru a salva locaţia, spuneţi „Save
current location”  [salvează locaţia
curentă], sau selectaţi Save  [salvează]
pe ecranul Current Location. Va apărea
afişajul cu datele locaţiei curente. Puteţi
edita denumirea, numărul de telefon,
sau categoria, care să se seteze în
Locuri Favorite. 

După ce locaţia este salvată, selectaţi
Return pentru a reveni la ecranul hartă.
Puteţi apoi folosi Locuri Favorite din
ecranul Enter Destination pentru a se-
lecta locaţia salvată şi a reveni la ace-
lasi punct. 

Recomandare:
Puteţi vizualiza sau salva adresa locaţiei
curente şi prin afişarea ecranului Infor-
mation (unu) (vezi Ecranul informaţii
(unu) la pag.66).
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Schimbarea traseului
În timp ce sunteţi pe traseu, puteţi dori
să modificaţi ruta, să adăugaţi o „haltă”
intermediară (pit stop), să alegeţi o altă
destinaţie, sau să anulaţi destinaţia
curentă. Pentru a accesa ecranul
Change Route  [schimba ruta], apăsaţi
pur şi simplu butonul (Cancel). 

Pentru a schimba ruta curentă, puteţi
face oricare din următoarele acţiuni:

• Sa anulaţi ruta curentă. Selectaţi Stop
Guidance. Se şterg şi haltele.

• Sa modificaţi metoda de stabilirea a
rutei. Vezi pag.61.

• Sa adăugaţi/ştergeţi o haltă (pit stop).
Vezi pag.62.

• Sa ocoliţi
Puteţi să evitaţi ruta care urmează, şi
care are un eveniment TMC, sau o an-
umită stradă.. Vezi pag.64.

Pentru a reveni la ecranul hartă fără a
schimba ruta, apăsaţi fie MAP/ fie
butonul (Cancel).

Schimbarea metodei de stabilire a
traseului
Selectaţi Change Routing Method
[schimbă metoda de stabilire a traseului]
din ecranul Change Route şi va apărea
următorul ecran:

Pentru detalii privind fiecare metodă de
stabilire a traseului vezi Schimbarea
metodei de stabilire a traseului de la
pag.41.

NOTĂ: 
• Dacă deplasarea este mai mare de 80

km (sau 50 mile), este posibil să se în-
negrească „Short Route”  [rută scurtă]

• Dacă deplasarea este mai mare de 400
km (sau 250 mile), este posibil să se în-
negrească „Minimizare autostrăzi”  [rută
scurtă]

• Dacă ruta curentă nu include drumuri
cu plată, este posibil să se înnegrească
„Minimizare drumuri cu plată”
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Recomandare:
Când ruta dvs. include English Channel,
puteţi să schimbaţi ruta fie utilizând
trenul pentru autovehicule prin Euro
Tunnel, fie utilizând ferryboat pentru au-
tovehicule selectând Ferry/Tunnel.

Halte
Haltele vă permit să adăugaţi un „pit
stop” intermediar în cursul deplasarii
către o destinaţie. De exemplu, fie puteţi
să optaţi pentru benzină fie pentru mân-
care, şi apoi să continuaţi către desti-
naţie. Deşi puteţi introduce până la 5
halte o dată, în mod obişnuit nu veţi
folosi mai mult de una o dată.

Haltele sunt introduse în traseu în or-
dinea în care au fost introduse (numărul
1 mai întâi etc.), cu destinaţia finală in-
trodusa la sfârsit. Dacă doriţi să creaţi o
rută obişnuită a câtorva destinaţii, şi
apoi să controlaţi ordinea de parcurg-
ere, funcţia Destinaţiile Zilei este proba-
bil o alegere mai bună (vezi Destinaţiile
zilei la pag.37).

Când introduceţi halte, acestea apar pe
ecranul hartă ca mici steguleţe roşii nu-
merotate 1-5.

Recomandare:
Sistemul nu va permite să selectaţi dru-
murile pe care doriţi să le utilizaţi pentru
a ajunge la o destinaţie. Însa, după ce
aţi introdus o destinaţie, puteţi selecta
drumuri sau halte POI, pe care sistemul
le va utiliza pentru a vă „croi” ruta. 

Adăugarea de puncte de haltă
Există următoarele trei metode de intro-
ducere a haltelor:

• Introduceţi un loc din ecranul Enter
Destination şi apoi selectaţi Set as
Waypoint [fixat ca haltă] (vezi secţiu-
nile din Introducerea unei destinaţii la
pag.22).

• Introduceţi un loc direct din ecranul
hartă utilizând manşa (vezi Din
ecranul hartă la pag.39)

• Introduceţi un loc prin căutarea POI
dea-lungul rutei sau în jurul desti-
naţiei.

Această secţiune explică a treia metodă
de mai sus. Pentru detalii privind cele-
lalte metode vezi paginile corespunză-
toare. 
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Din ecranul Change Route, selectaţi
Search Places on Route [caută locuri
pe traseu], şi apoi se afişează ecranul
Choose a Search Method. Selectaţi fie
Places Along the Route [puncte de-
alungul traseului], fie Places Around
the Destination [puncte în jurul desti-
naţiei]. 

Selectaţi  „Waypoint Catergory”  [cate-
gorie haltă], apoi urmaţi indicaţiile meni-
ului pentru a selecta o destinaţie.

Când sistemul efectueză o căutare din
Places Along the Route [puncte de-
alungul traseului], acesta afişează
puncte aflate într-un coridor de o parte
şi de alta şi în faţă de-alungul rutei. Din
Places Around the Destination
[puncte în jurul destinaţiei], sistemul
afişează puncte în stil spirală de la des-
tinaţie spre exterior. Valoarea distanţei
„coridor” de căutare poate fi schimbată
în Edit Waypoint Search Area din
setarea Routing (vezi pag.80). 

Pentru a adăuga un alt punct de haltă,
apăsaţi butonul (Cancel) şi repetaţi
procedura.
Dacă Search Places on Route [caută
locuri pe traseu] este înnegrit, cele max-
imum 5 puncte de haltă au fost intro-
duse.

Ştergerea punctelor de haltă
Din ecranul Change Route, dacă selec-
taţi Delete, se afişează Choose a Way-
point to Delete  [alege un punct de haltă
în vederea ştergerii].  Selectaţi
punctul(le) de haltă pe care vreţi să îl(le)
ştergeţi, şi Done [efectuat] pentru a
efectua ştergerea, şi a reveni la ecranul
hartă.
Pentru a anula ştergerea, apăsaţi bu-
tonul (Cancel).

Ruta este recalculată pentru a reflecta
schimbările pe care le-aţi făcut cu privire
la punctele de haltă. 
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Ocolire
Dacă selectaţi Detour [ocolire] din
ecranul Change Route, sistemul cal-
culează o rută ocolitoare atunci când în-
tâmpinaţi un obstacol neaşteptat
precum un drum închis sau o conges-
tionare de trafic extrem de dură. Sis-
temul va încerca să recalculeze o noua
rută, evitând următorii 8 km sau 5 mile
(dacă sunteţi pe autostradă), sau 1,6 km
sau 1 milă (dacă sunteţi pe o strada). 

Ocolirea unui eveniment de trafic
Această opţiune este activată când pe
ecran se afişează semnul  [icon] Next
TMC Event  [urmatorul eveniment TMC]
dar sistemul nu a efectuat recalcularea
prin Dynamic Routing (vezi pag.59).
Dacă selectaţi Detour Traffic Event
[ocoleşte evenimentul de trafic] din
ecranul Change Route, sistemul recal-
culează ruta evitând drumul cu semnul
eveniment TMC.

Evitarea unei străzi
Din ecranul Change Route, dacă selec-
taţi Avoid a Street [evită o stradă], sis-
temul afişează o listă de străzi care vă
vor conduce la destinaţie. Această
funcţie vă permite să evitaţi o stadă sau
străzi de-a lungul traseului dvs. Este
utilă dacă şti de existenţa de construcţii
de drumuri, închideri sau trafic excesiv
de-a lungul traseului. 

Pur şi simplu selectaţi strada sau
străzile din listă pe care doriţi să le evi-
taţi. Nu puteţi evita strada pe care vă
aflaţi sau străzile pe care se afla
punctele de haltă sau destinaţia (sis-
temul emite un beep dacă sunt selec-
tate).  

NOTĂ: 
Desi puteţi alege strazile de evitat, nu
puteţi alege străzi specifice pe care
doriţi să le utilizaţi (vezi Puncte de halta
la pag.62).

Schimbarea destinaţiei 
În timp ce urmaţi ruta calculată, puteţi
selecta o nouă destinaţie utilizând
manşa sau comenzile vocale.

NOTĂ: 
Când schimbaţi destinaţia, toate
punctele de haltă pe care le-aţi stabilit
sunt şterse automat.

Găseşte cel mai apropiat 
(comandă vocală)
Din ecranul hartă, spuneţi una din
comenzile vocale „Caută cel mai
apropiat.... „  pentru a localiza cea mai
apropiată staţie de benzină, bancă,
restaurant sau alte puncte de interes.
Vezi Comenzile de găsire locuri de la
pag.122.

Acasă (comandă vocală)
Din ecranul hartă, spuneţi „Go home”
[acasă]. Dacă aţi introdus o adresă
„Home” [acasă], sistemul va afişa un
ecran Calculate Route. 
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Introducerea unei destinaţii din
ecranul meniu (pe drum)
Dacă apasaţi butonul MENU, sistemul
afişează ecranul Enter Destination.  Ur-
maţi procedura descrisa în Introducerea
unei destinaţii, care începe la pag.22. 

Când vedeţi ecranul Calculate Route,
selectaţi Set as Dest [fixează ca desti-
naţie] pentru a fixa locaţia dvs. ca desti-
naţie înlocuitoare, sau Set as Waypoint
[fixează ca punct de haltă] pentru a o
fixa ca punct de hală. 

Introducerea unei destinaţii din
ecranul meniu
Cu ecranul hartă afisat, utilizaţi manşă
pentru a muta marcajul ţintă pe desti-
naţia dorită de dvs. şi apoi apasati pe
manşă. Adresa sau denumirea POI va fi
afisată pe hartă. Dacă adresa este des-
tinaţia dorită de dvs., apăsaţi din nou pe
manşă. Apare atunci ecranul Calculate
Route.  Vezi  Din ecranul hartă de la
pag.39.

Puteţi selecta fie Set as Dest fie Set as
Waypoint pentru poziţia specificată.
Sistemul va reveni la ecranul hartă al
poziţiei curente, şi va recalcula ruta la
noua destinaţie specificată sau noul
punct de haltă specificat. 
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Ecranul de informare (unu)
Când spuneţi „Information” sau apăsaţi
butonul INFO, afişajul se modifică astfel:

Acest ecran arată adresa locaţia
curentă şi destinaţia, şi si oferă urmă-
toarele două selectări:

CURRENT LOCATION Save –
Stochează adresa locaţiei curente ca
Loc Favorit pentru utilizare ulterioară
(aceeaşi funcţie ca şi Save din ecranul
Current Location; vezi pag.60).

Traffic Event List [lista evenimentelor
de trafic] – Afişeaza lista evenimentelor
de trafic TMC (vezi Vizualizarea
rapoartelor de trafic TMC la pag.21)

Ecranul de informare (doi)
Când selectaţi More {încă] din ecranul
Informaţii (unu), afişajul se modifică ast-
fel:

Legenda harţii
Puteţi utiliza ecranele Map Legend  [leg-
enda hărţii] pentru a afla înţelesul sim-
bolurilor, culorilor, semnelor etc. hârtii
utilizate în acest sistem. Când selectaţi
Map Legend, afişajul se modifică astfel:

Selectaţi poziţia dorită sau numărul poz-
iţiei pentru a vedea fiecare secţiune a
legendei hărţii.

Probleme de informare
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Ghid pentru comandă vocală
Când selectaţi Voice Command Help
[ghid pentru comandă vocală], veţi
vedea următorul ecran:

NOTĂ: 
Puteţi selecta o poziţie fie spunând
numărul rândului fie denumirea poziţiei

Când faceţi o selecţie, veţi vedea
comenzile de ghidare care pot fi utilizate
cu comandă vocală. Puteţi selecta
„Read List”  [citeste listă], şi sistemul va
citi lista.

Pentru lista tuturor comenzilor vocale,
vezi Indexul comenzilor vocale la
pag.92.
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Setarea  modului
Funcţia setare constă în două ecrane
principale, care vă permit să modificaţi
şi să actualizaţi informaţiile din sistem.

Pentru a afişa Setteing Screen (first)
[setare (unu)], selectaţi Setting [setare]
din ecranul Enter Destination [intro-
duceţi destinaţia]. Dacă selectaţi 2 din
Setting Screen, apare Setting Screen
(second) 

Setarea ecranului (unu)
Spuneţi „Display Setting” din orice ecran
sau selectaţi Setting din ecranul Enter
Destination, şi apare următorul ecran:

Strălucire
Strălucirea ecranului are 11 setări. Pen-
tru a modifica strălucirea, selectaţi bara
Bright şi mişcaţi cursorul prin de-
plasarea manşei la stânga sau la
dreapta, sau prin atingerea sageţii din
bară.

Strălucirea poate fi setată individual
pentru modul Day [zi]  şi modul Night
[noapte]

Recomandare:
Dacă aveţi probleme să vedeţi ecranul
în condiţii de lumină strălucitoare, încer-
caţi să măriţi strălucirea.

Volum
Volumul vocii pentru navigare poate fi
reglat. Selectaţi bara Volume şi mişcaţi
cursorul prin deplasarea manşei la
stânga sau la dreapta, sau prin atin-
gerea sageţii din bară.  După reglarea
volumului, veţi auzi beep-urile la noul
nivel al volumului. Puteţi şi să selectaţi
dezactivarea volumului.

NOTĂ: 
Dacă dezactivaţi volumul, nu veţi auzi
ghidarea pe traseu sau confirmările
comenzilor vocale. 

Setările sistemului
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Afişare
Există două moduri de afişare a ecranu-
lui:Day [ziua] şi Night [noaptea]

Setarea recomandată este Auto, care
comută automat ecranul între modurile
Zi şi Noapte după cum activaţi sau
dezactivaţi farurile. 

Puteţi selecta modul Zi sau Noapte
pentru a ocoli modul Auto. Aceasta este
o funcţie utilă pentru conducătorul auto
căruia îi place să utilizeze farurile pe
timp de zi, şi nu doreşte să comute pe
modul Noapte. Însa, ecranul în modul Zi
va fi extrem de strălucitor noaptea. 

Setările sistemului
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Day Mode Night ModeDay Mode Night Mode

Modul de
afişare

Cum afectează
setarea modul de
afişare:

Pentru ocolirea
setării în cursul de-
plasarii:

Dar nu uitaţi:

Auto (ini-
ţial din fab-
rică)

Comută automat între
modul Zi şi Noapte
prin sesizarea dacă
farurile sunt aprinse

Repetaţi apăsarea pe
butonul (Display
Mode) până când
ecranul se modifică în
modul dorit de dvs.

Setarea de ocolire
este anulată când
farurile sunt
aprinse/stinse

Ziua Rămâne în modul Zi Apăsaţi butonul 
(Display Mode) şi
apoi apăsaţi-l din nou
in 3 secunde.

Nu există comutare
automata a modului
Zi/Noapte în funcţie
de activarea sau
dezactivarea farurilor.
Trebuie să se comute
manual.

Noaptea Rămâne în modul
Noapte

Apăsaţi butonul 
(Display Mode) şi
apoi apăsaţi-l din nou
în 3 secunde.

Nu există comutare
automată a modului
Zi/Noapte în funcţie
de activarea sau
dezactivarea farurilor.
Trebuie să se comute
manual
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Difuzor
Puteţi selecta ca sunetul să vină de la
unul din difuzoarele Stanga sau
Dreapta, sau de la ambele difuzoare.

Contrast
Selectaţi Adjust [reglare] pentru a seta
contrastul ecranului şi nivelul de negru.
Apare următorul ecran:

Contrastul ecranului are 11 setări. Pen-
tru a regla contrastul, selectaţi bara
Contrast şi mişcaţi cursorul prin de-
plasarea manşei la stânga sau la
dreapta, sau prin atingerea săgeţii din
bară.  Schimbările afişajului sunt foarte
subtile – este normal. Setările pot fi fix-
ate individual pentru modul Zi şi
Noapte. 

Nivelul de negru al ecranului are 11
setări. Pentru a regla nivelul de negru,
selectaţi bara Black Level [nivel de
negru] şi mişcaţi cursorul prin de-
plasarea manşei la stânga sau la
dreapta, sau prin atingerea săgeţii din
bară.  Schimbările afişajului sunt foarte
subtile – este normal. Setările pot fi fix-
ate individual pentru modul Zi şi
Noapte. 

Setarea ecranului (doi)
Selectaţi 2 din Setting Screen (unu)
pentru a vedea alte funcţii de setare, şi
apare următorul ecran:

Setările sistemului
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Editarea locurilor salvate
Din ecranul Setting Screen (second),
selectaţi Edit Saved Places [editare
locuri salvate] şi apare următorul ecran:

Locuri favorite
Funcţia Locuri Favorite vă permite până
la 200 de întrări. După 200 de întrări,
New Addresses din ecranul Choose an
Address, şi Favourite Places din
ecranul Calculate Route se înnegresc.
Puteţi adăuga, modifica şi şterge infor-
maţii în lista Locuri Favorite.

Puteţi specifica categoria dorită pentru
fiecare întrare de adresa în Locuri Fa-
vorite, şi să o afişaţi pe hartă cu semnul
[icon] atribuit fiecărei categorii. Când ve-
hiculul dvs. se apropie de o adresă cat-
egorisită „ALERT”, care este setată din
fabrică, sistemul va emite un beep şi pe
ecran va fi afişată o căsuţă de anunţ
[pop-up box] (vezi pag.44.)

Accesarea listei de Locuri Favorite.
După selectarea Favourite Places, sis-
temul afişează lista cu Locuri Favorite:

NOTĂ: 
Locurile Favorite nu pot fi dublate [back
up] şi nu pot fi transferate în alt sistem
de navigaţie. 

Setările sistemului
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Introducere Locuri Favorite
După ce selectaţi Favourite Places
apare lista cu Locuri Favorite.

Selectaţi New Address [adresa nouă] în
colţul din dreapta sus al ecranului, şi
apare următorul ecran:

NOTĂ: 
Puteţi să re-Introduceţi, edita sau modi-
fica oricând orice adresă. „Address” este
singurul câmp necesar. 

Editare denumire
Puteţi folosi câmpul „Name”[denumire]
pentru a da întrării o denumire sau un
titlu pe care îl veţi recunoaşte mai târziu,
precum „Doctor Smith” sau „Brodway
Theater”. Dacă nu daţi adresei o denu-
mire, sistemul îi va atribui una (Adresa
001 etc.) 

Selectaţi Edit Name [editare denumire],
apoi utilizaţi tastatura de pe ecran pen-
tru introducerea denumirii. Selectaţi
Done [efectuat] când aţi terminat. 

Editare adresă
Când selectaţi Edit Address, afişajul se
modifică astfel:

Current Position [poziţia curentă] –  Vă
permite să utilizaţi poziţia curentă ca
adresă.

Address [adresă] – Cere să Introduceţi
adresa pe care doriţi să o stocaţi prin
selectare City/Town, Street sau Post
Code.  Operaţia este la fel cu selectarea
Address din ecranul Enter Destination
(vezi pag.23).
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Places (POI) [locuri] – Vă permite să
selectaţi una din locaţiile Points of Inter-
est (POI) deja stocate în sistem ca unul
din Locurile Favorite. Această operaţie
este la fel cu selectare Places (POI) din
ecranul Enter Destination (vezi pag.27)

Previous Destination [destinaţia ante-
rioară] – Vă permite să alegeţi una din
locaţiile din listă Previous Destination
pentru lista cu Locuri Favorite. Această
operaţie este la fel cu selectare Previ-
ous Destination din ecranul Enter Des-
tination (vezi pag.34)

După ce aţi utilizat una din aceste patru
opţiuni de a introduce o adresă, ecranul
iniţial pentru introducerea Locului Fa-
vorit este re-afişat, cu adresă arată în
câmpul „Addess”.
Dacă aţi introdus adresa utilizând
Places (POI), în câmpul „Phone Num-
ber” [număr telefon] apare de asemenea
numărul de telefon corespunzător adre-
sei.

Editare număr telefon
Puteţi introduce numărul de telefon al
locaţiei.  Dacă adresa a fost aleasă cu
Places (POI), şi aceasta are un număr
de telefon, acel număr este afişat au-
tomat

Selectaţi Edit Phone No. [editează nr.
telefon] , pentru a afişa ecranul Enter
New Phone Number. Introduceţi
numărul de telefon, inclusiv codul de
zonă, şi apoi selectaţi Done când aţi ter-
minat.

Editare categorie
Daca doriţi, puteţi specifica categoria
acestei întrări de adresă. Selectaţi Edit
Category [editează categorie] pentru a
afişa ecranul Choose a Category
[alegeţi o categorie].

Selectaţi o categorie.
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Dacă doriţi să setaţi, să adăugaţi, sau
să editaţi o categorie nouă, selectaţi
Edit Option din coltul din dreapta sus.
Sistemul va arată ecranul Choose Cate-
gory Edit Option [opţiune de editare
alege categoria]

Add [adăugaţi] – Introduceţi noua denu-
mire de categorie şi selectaţi Done când
aţi terminat. Puteţi adăuga până la opt
categorii . 

Change Name [schimbare denumire] –
Selectaţi o categorie în vederea schim-
bării denumirii, şi apoi selectaţi Done
când aţi terminat.

Change Icon [schimbaţi semnul] – Se-
lectaţi o categorie în vederea schimbării
semnului, şi apare următorul ecran:

Selectaţi o imagine semn în vederea
atribuirii, şi apoi selectaţi Done. Dacă
selectaţi Off, nu se atribuie nici un semn
şi Locurile Favorite specificate la
această categorie nu se afişează pe
hartă.

Delete [şterge] – Sistemul categoriile de
şters. Pentru a efectua ştergerea, selec-
taţi Done. Pentru a anula ştergerea
apăsaţi butonul (Cancel).  Când
ştergeţi o categorie, intrările de adrese
specificate la această categorie sunt
adăugate automat la categoria „UN-
FILED” [neînregistrat]

NOTĂ: 
• Opţiunile Change Name,Change

Icon şi Delete sunt înnegrite dacă nu
se adaugă o nouă categorie selectând
Add.

• Categoriile „ALERT” şi „UNFILED”
sunt fixate iniţial din fabrică, şi nu pot
fi editate sau şterse.

• Puteţi adăuga până la opt categorii,
excluzând categoriile stabilite iniţial în
fabrică. 

Recomandare:
Când vehiculul se apropie de o adresă
categorisită ca „ALERT”, sistemul va
emite un beep  şi va fi afişată pe ecran
căsuţa de anunţ Alert. (vezi pag.44).   
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Sistemul va afişa apoi tot ce aţi introdus. 
Dacă toate informaţiile sunt corecte, se-
lectaţi Done. Se va reveni la lista Locuri
Favorite.

Dacă doriţi să introduceţi o alta adresă,
selectaţi New Address în coltul din
dreapta sus al ecranului şi apoi repetaţi
procedurile de mai sus. Dacă nu apăsaţi
butonul (Cancel).

Acasă
Puteţi înregistra adresa  de acasă ca
simplă destinaţie (vezi După adresa de
acasă la pag.39).

Introduceţi adresa şi numărul de telefon
în acelaşi mod în care se introduc
Locurile Favorite, apoi selectaţi Done.
Pentru a părăsi ecranul, apăsaţi butonul

(Cancel).

Puteţi să schimbaţi semnul acasă de pe
hartă. Selectaţi Change Icon, selectaţi
o imagine de semn, şi apoi selectaţi
Done. Dacă selectaţi Off, pe hartă nu
se afişează nici un semn.

Când selectaţi Delete, toate întrările:
adresa, număr de telefon şi semn [icon]
sunt  şterse. 

Setările sistemului
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Previous Destination 
[destinaţia anterioară]
Vă permite să ştergeţi unele din desti-
naţiile anterioare sau toate destinaţiile
anterioare.

1. Selectaţi această opţiune şi ecranul
va arăta astfel:

2. Parcurgeţi lista şi găsiţi adresa pe
care doriţi să o ştergeţi

3. Selectaţi adresa.

NOTĂ: 
Pentru a anula ştergerea Destinaţiilor
Precedente, apăsaţi butonul (Can-
cel). înainte de a efectua pct.4.

4. Selectaţi Done. Afişajul revine la
ecranul  precedent. 

Recomandare:
Puteţi şterge toate adresele simultan se-
lectând Delete all [şterge tot].

Configuraţie
Din Setting Screen (second) [setare
ecran (doi)], selectaţi Configuration şi
va apărea următorul ecran:

Unit [unitatea] (mile sau km)
Vă permite să alegeţi unităţile pentru în-
tregul sistem (mile sau km)

Voice Recognition Feedback 
[controlul recunoaşterii a vocii]
Vă permite să treceţi sistemul de control
vocal pe On [activat] sau Off [dezacti-
vat]. Când este pe Off, nu veţi auzi con-
firmările sau solicitările sistemului de
comandă vocală. 
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Auto Vol. for speed 
[reglarea automată a volumului 
în funcţie de viteză]
Acest sistem de navigaţie creşte au-
tomat volumul vocal al sistemului în
funcţie de viteza autovehiculului.
Această setare vă permite să reglaţi
rata creşterii volumului.
Când selectaţi Off, volumul nu este
mărit de viteza autovehiculului. Setarea
iniţială din fabrică este Mid

Modificare culoare harta 
Atingeţi Edit pentru a modifica culoarea
harţii.  Această setare vă permite să
alegeţi o culoare pentru modul Zi şi
Noapte.

Apăsaţi butonul CANCEL pentru a
reveni la ecranul anterior.

NOTĂ: 
• Alegeţi Beige [bej] pentru culoarea de

Zi pentru a obţine cel mai bun contrast
al afişajului pe timp de zi.

• Alegeţi Black [negru] pentru culoarea
de Noapte pentru a obţine cel mai
bun contrast al afişajului pe timp de
noapte.

Modificare culoare meniu 
Atingeţi Edit pentru a modifica culoarea
meniului. Această setare vă permite să
alegeţi o culoare pentru modul Zi si
Noapte.

Apăsaţi butonul CANCEL pentru a
reveni la ecranul anterior.

NOTĂ: 
• Alegeţi Black [negru] (setat din fab-

rică) pentru culoarea de bază pentru a
obţine cel mai bun contrast al afişaju-
lui.

• Alegeţi White [alb] (setat din fabrică)
pentru culoarea ferestrei pentru a
obţine cel mai bun contrast al afişaju-
lui.
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Stabilire rută 
Din Setting Screen (second), selectaţi
Routing [stabilire rută]  şi apare urmă-
torul ecran:

Stabilirea unei noi rute
Dacă câmpul Reroute este pus pe Auto
şi vă abateţi de la rută, veţi vedea „Re-
calculating...” [se recalculează] câteva
secunde în parte de sus a ecranului cât
timp sistemul calculează o nouă rută.
După aceasta urmează noi instrucţiuni
de parcurgere a traseului.

Dacă Reroute este pus pe Manual, veţi
auzi un ton când se afişează mesajul
„Off Route” [în afara rutei] şi apare un
meniu temporar [pop-up]. Selectaţi Re-
calc. pe ecran pentru a determina sis-
temul să recalculeze noua rută.

NOTĂ: 
• Dacă locuiţi într-o zonă  pentru care

hărţile sunt slabe, puteţi dori să treceţi
Reroute pe Manual pentru a evita re-
calcularea permanentă. Însă, va trebui
să selectaţi manual Recalc. pe ecran
pentru a determina sistemul să real-
izeze altă rută.

• Se recomandă insistent să lăsaţi sis-
temul setat cu setarea din fabrica
(Auto).  

Ghidare dinamică pe itinerariu
Când vă deplasaţi pe itinerariu către
destinaţie, dacă sistemul detectează un
eveniment TMC care trebuie ocolit pe
drum înainte la distanţă de 50 km (sau
30 mile), vă apare o căsuţă temporara
[pop-up], care va arăta conţinutul eveni-
mentului TMC şi confirmă să ocoliţi pen-
tru a evita zona sau nu. Această setare
vă permite să modificaţi această proce-
dură.

Când sunteţi pe Auto, sistemul va cal-
cula automat ruta de ocolire fără să
arate căsuţa temporară. Când treceţi
această funcţie pe Off, sistemul nici nu
va arată căsuţa temporară şi nici nu va
calcula ruta de ocolire. Setarea iniţială
din fabrică este Manual.

Recomandare:
Chiar când nu se efectuează recalcu-
larea rutei ocolitoare, puteţi selecta De-
tour Traffic Event [ocolire eveniment
trafic] e Change Route  din ecranul
afişat prin apăsarea butonului (Can-
cel) (vezi Ocolire eveniment trafic la
pag.64). 

Setările sistemului

78 Sistem de navigaţie

manual gps:Layout 1  20.07.2007  14:58  Page 78



Deplasarea în zona neverificată 
Permite să primiţi una după alta harta şi ghidarea vocală în zonele neverificate  când vă deplasaţi către o destinaţie (vezi Re-
vista hărţii la pag.6 şi Despre trasee în zona neverificată la pag 56).  Tabelul de mai jos ilustrează diferenţele de traseu cu
această setare Off [dezactivată] sau On [activată]
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Deplasarea în zona neverificată: Off Deplasarea în zona neverificată: On

Decizie:
De ce se
alege On
sau Off?

Conducătorul  auto doreşte să navigheze manual uti-
lizând harta de navigaţie şi alegând străzile care duc
la destinaţie. Conducătorul înţelege că drumurile nev-
erificate pot să nu fie exacte şi pot conţine erori de lo-
caţie, denumire şi adresă.

Conducătorul auto alege să lase sistemul de navigaţie să
sugereze ruta posibilă0. Conducătorul înţelege că în unele
cazuri ghidarea poate să nu fie corespunzătoare. Dru-
murile neverificate pot să nu fie exacte, şi pot conţine erori
de locaţie, denumire şi adresă.

Ce veţi
vedea...

Pe hartă este afişată o linie vector punctată care
arată permanent către destinaţia dvs. Conducătorul
trebuie să oprească şi apoi să folosească harta pen-
tru a selecta străzile care duc la destinaţie.

O linie albastru-roz punctată indică străzile neverificate
sugerate pe hartă pe durata deplasării către destinaţie.
Aceasta este în contrast evident cu linia albastră normală
prezentată în zonele verificate. 

Mesaje de
atenţionare

Există anunţuri temporare pe ecran şi anunţuri vocale
de atenţionare înainte de pornire şi în timpul de-
plasării. Acestea servesc pentru a vă reaminti că tre-
buie să respectaţi toate restricţiile de circulaţie.

Există anunţuri temporare pe ecran şi anunţuri vocale de
atenţionare înainte de pornire şi în timpul deplasării. Aces-
tea servesc pentru a vă reaminti că trebuie să exercitaţi o
atenţie sporită şi să  respectaţi toate restricţiile de circu-
laţie.

Ghidare
(harta/voce)

Nu există hărţi prezentate una după alta sau ghidare
vocală.

Ghidarea vocală emite manevre ca de ex. „La 500 metri în
faţă curbă la dreapta 

Lista 
de indicaţii

În mod tipic nu există o listă de indicaţii. Însă, în
funcţie de rută, se dau indicaţii pentru a vă ajuta să
ajungeţi pe primul drum verificat disponibil. 

Este prezentată o listă de indicaţii cu denumirile străzilor
şi simbolurile de întoarceri în roz.
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Editarea zonei de căutare puncte 
de haltă
Această setare vă permite să selectaţi
distanţa zonei de căutare puncte de
haltă faţă de linia rutei dvs. (vezi Adău-
gare puncte de haltă la pag.62). Selec-
taţi Edit in Edit Waypoint Search Area
[editare zona de cautare puncte de
haltă]. Apare următorul ecran:

Selectaţi distanţa dorită pentru „Motor-
ways” [autostrăzi] sau „Roads” [dru-
muri]. 

Diagrama de mai jos arată cum
efectuează sistemul căutarea locurilor
„Along the Route” [de-a lungul rutei] sau
„Around the Destination” [în jurul desti-
naţiei] (vezi pag.62).

Pentru „Along the Route” [de-a lungul
rutei], sistemul priveşte înaintea dvs.
într-un coridor cu lăţimea specificată de
valorile dvs. pentru „Motorways” [au-
tostrăzi] sau „Roads” [drumuri]. Sistemul
verifică un coridor cu distanţa specifi-
cată pe ambele părţi ale rutei curente.

Pentru  „Around the Destination” [în jurul
destinaţiei], sistemul caută dinspre des-
tinaţie înspre exterior pe o spirală. În
acest caz, nu sunt necesare distanţe
specifice de căutare; punctele găsite
sunt afişate în ordinea distanţei faţă de
destinaţie. 

NOTA: 
Aceste setări nu afectează zonele de
căutare utilizate pentru comenzile vo-
cale precum „Find nearest petrol station”
[găseşte cea mai apropiată staţie de
benzină], care de asemenea sunt
disponibile când se vizualizează ecranul
hartă.  
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Ghidare
Din Setting screen (second), selectaţi
Guidance [ghidare] şi va apărea urmă-
torul ecran:

Guidance Info. [informaţii ghidare]
Când se fixează Destination (setat din
fabrică), indicatorii de distanţă şi timp
până la destinaţie sunt afişati pe ecranul
hartă sau ecranul guidance. Când se
alege Next Point se afişează indicaţii
privind distanţa şi timpul până la punctul
următor (punct de haltă, tunel etc.) (vezi
Distanţa şi timpul până la
destinaţie/punct de haltă la pag.49).

Timpul estimat
Pentru idicaţii privind timpul până la
destinaţie/punct de haltă pe ecranul
hartă sau ecranul guidance, puteţi se-
lecta ca să se afişeze timpul de sosire
sau timpul rămas (timp de deplasare)
(vezi Distanţa şi timpul până la desti-
naţie/punct de haltă la pag.49).  Setarea
iniţială din fabrică este Remaining. 

Zone de odihnă 
Vă permite să selectaţi dacă informaţiile
privind zonele de odihnă de-a lungul
rutei pe o autostradă să se afişeze sau
nu în Lista de Indicaţii (vezi Lista de in-
dicaţii la pag.51). Setarea iniţială din
fabrică este On [activat]. 

Modul ghidare
Selectaţi Edit în modul ghidare şi apare
următorul ecran:

Această setare vă permite să selectaţi
modul afişajului de ghidare: Single
Screen sau Split Screen.

Setarea iniţială din fabrică este Single
Screen. 

Setările sistemului
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Editarea vitezei
Selectaţi Edit in Edit Speed şi apare ur-
mătorul ecran:

Această setare vă permite să editaţi
viteza vehiculului dvs. pe Motorways,
Rural Roads, sau Urban Roads pentru
a calcula timpul până la destinaţie/punct
de haltă.

Selectaţi poziţia pe care doriţi să o edi-
taţi, modificaţi valoarea selectând + sau
– şi apoi selectaţi Done când aţi termi-
nat.

NOTĂ: 
Timpul până la destinaţie/punct de haltă
afişat nu este timpul efectiv. 

Reglarea ceasului
Din Setting Screen (second), selectaţi
Clock Adjustment [reglare ceas] şi
apare următorul ecran:

Setarea ceasului vă permite să fixaţi
Auto Summer Time [schimbarea au-
tomată la ora de vară], Auto Time Zone
[stabilirea automată a zonei orare],
Clock Type [tip ceas] şi Time Adjustment
[reglare ceas].

Când toate setarile pentru Set Clock
[setare ceas] sunt terminate, selectaţi
Done pentru a reveni la ecranul prece-
dent. 

Auto Summer Time 
[schimbarea automată la ora de vară]
Setează schimbarea automată la ora de
vară On [activat] sau Off [dezactivat].
Daca locuiţi într-o ţară sau zonă unde
nu se utilizează ora de vară, se poate
să doriţi să dezactivaţi această funcţie.
Setarea iniţială din fabrică este On [acti-
vat].

NOTĂ: 
Dacă setaţi funcţia Auto Summer Time
la On, funcţia este activată chiar în zone
unde nu este adoptat sistemul de
schimbare automată a orei de vară.

Auto Time Zone 
[stabilirea automată a zonei orare]
Setează selectarea automată de către
GPS a zonei orare pe On [activat] sau
Off [dezactivat].
Dacă vă deplasaţi într-o ţară şi par-
curgeţi fuse orare, atunci această
funcţie va seta automat timpul pentru
zona prin care vă deplasaţi. Însă, daca
locuiţi şi munciţi în două fuse orare
diferite, se poate să vreţi să dezactivaţi
această funcţie. 
Setarea iniţială din fabrică este On [acti-
vat].
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NOTĂ: 
Când vă deplasaţi la langă limita dintre
două fuse orare, timpul afişat poate fluc-
tua între cele două fuse.

Clock Type [tip ceas] 
Vă permite să selectaţi sistemul orar:
12h/24 h. Setarea iniţială din fabrică
este 24h.

Time Adjustment [reglare ceas].
Reglează ora curentă în ore şi minute.
Sistemul + sau – pentru Hour [ora] şi
Minute [minut] pentru a regla ceasul.

NOTĂ: 
Reset readuce Auto Summer Time
[schimbarea automată la ora de vară],
Auto Time Zone [stabilirea automată a
zonei orare] şi Clock Type [tip ceas] la
setările iniţiale din fabrică. În funcţie de
locaţia dvs. se poate să aveţi nevoie să
reglaţi aceste setări.

Vehiculul
Din Setting Screen (second), selectaţi
Vehicle [vehicul] şi apare următorul
ecran:

Deplasarea în afara rutei
Cu această funcţie On [activată], sis-
temul va genera liniuţe albe de traseu în
afara rutei („breacrumbs” [firimituri]) pe
ecranul harta când vă deplasaţi într-o
zonă în care harta nu arată nici un
drum. Vezi Deplasarea în afara rutei la
pag.55. 

NOTĂ: 
Pentru a elimina liniuţele existente, tre-
ceţi această funcţie pe Off [dezactivat] şi
iesiţi din Setting Screens. Pentru a reac-
tiva această funcţie, reveniţi la acest
ecran şi treceţi-l din nou pe On [activat].
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Corecţia de locaţie
Sistemul se bazează pe sateliţi pentru
informaţiile de poziţionare. Clădirile,
tunelele şi alte obiecte pot bloca sau re-
flecta aceste semnale, făcând ca sis-
temul să utilizeze „dead reckoning”
pentru determinarea locaţiei şi direcţiei
dvs. Aceasta poate uneori să conducă
la mici erori privind localizarea. 

NOTĂ: 
Utilizarea acestei funcţii pentru
corectarea poziţiei nu este recoman-
dată. Când sistemul primeşte un semnal
GPS, acesta va plasa automat vehiculul
în locaţia corectă.

Dacă alegeţi să faceţi această corecţie,
procedaţi în modul următor:

1. Opriţi vehiculul.

2. Selectaţi Adjust, şi sistemul va afişa
un ecran de ajustare pe hartă.

3.   Utilizaţi manşa pentru a deplasa
săgeata de locaţie pentru a corecta lo-
caţia. Dacă doriţi, utilizaţi butoanele
ZOOM pentru a schimba scara hărţii.
Atingeţi butoanele săgeată din partea
de jos a ecranului pentru a roti
săgeţile de direcţie astfel încât poziţia
vehiculului să fie în direcţia corectă.

NOTĂ: 
Dacă trebuie să faceţi mereu această
corecţie,  atunci fie există erori în baza de
date fie există probleme de recepţie GPS.

4.Când aţi terminat, apăsaţi manşa sau
selectaţi Done pentru a reveni la
ecranul precedent.

5.Pe masură ce conduceţi, drumul
curent va fi afişat în partea de jos a
ecranului. 

Informaţii privind sistemul
Din Setting Screen (second), selectaţi
System Information [informaţii privind
sistemul] şi apare următorul ecran:

NOTĂ: 
Ecranul arătat mai sus este un exemplu
Numărul versiunii poate diferi de cel al
sistemului dvs. de navigaţie

Afişează informaţii privind programul in-
formatic al sistemului de navigaţie.
Aceste informaţii sunt numai pentru uzul
dealerului. Pentru actualizarea comen-
zii, utilizaţi numărul versiunii imprimat pe
etichetă (sub forma Ver. X.XX) al DVD-
ul cu sistemul de navigaţie.

Când aţi terminat, selectaţi Return pen-
tru a reveni la ecranul precedent.   
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Limba
Din Setting Screen (second), selectaţi
Language [limba] şi apare următorul
ecran:

Această opţiune vă permite să selectaţi
una din cele 11 limbi de operare: En-
gleza din Regatul Unit, Germană, Ital-
iană, Franceză, Spaniolă, Portugheză,
Olandeză, Daneză, Suedeză, Norveg-
iană şi Finlandeză. 

Selectaţi o limbă de operare pe care
vreţi să o utilizaţi. Dacă selectaţi alte
limbi decât UK English, Dueutsch, Ital-
iano, Fracais sau Espanol, puteţi
specifica limba comenzilor vocale din
Engleza UK, Germană, Italiană,
Franceză sau Spaniolă. Apoi, ecranul se
modifică în ecranul Unit. Selectaţi uni-
tatea de lungime: Metric (km/m) sau Im-
perial (mile/yard)

După selectarea unităţii de lungime, sis-
temul de navigare va reporni cu limba
de operare indicată.  
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Iniţializarea sistemului
Dacă din orice motive, aţi pierdut ali-
mentarea sistemului de navigaţie (de
exemplu bateria a fost deconectată),
sistemul de navigaţie va necesita
reiniţializarea. Odată finalizată, sistemul
va fi gata de utilizare.

Această iniţializare necesită urmă-
toarele:

• Selectarea limbii de operare, limba
comenzii vocale şi unitatea de
lungime utilizate de sistemul de navi-
gaţie. Pentru procedura de operare,
vezi Limba la pag.85.

• Iniţializarea GPS (poate să nu fie
necesar în funcţie de durată cât sis-
temul a rămas nealimentat)

• Potrivirea hărţii pentru alinierea coor-
donatelor GPS la locul de pe hartă.

Iniţializarea GPS
În funcţie de timpul cât bateria a fost de-
conectată, sistemul dvs. poate necesita
iniţializarea GPS. Dacă da, apare urmă-
torul ecran:

** Aşteaptă**
Sistemul primeşte semnalul GPS.
Aceasta poate dura până la 10
minute.
*  Motorul trebuie să meargă
*  Vehiculul trebuie să fie parcat afară
departe de clădiri
*  Nu mişcaţi vehiculul în acest timp.

Dacă procedura nu este necesară sis-
temul afişează direct ecranul Disclaimer
(vezi pag.16). Pe durata iniţializării, sis-
temul căutători sateliţii disponibili, şi
obţine informaţiile orbitale ale acestora.
Pe durata acestei proceduri vehiculul
trebuie să fie la loc deschis cu vedere
liberă spre cer. 

Dacă sistemul găseşte sateliţii în mod
corespunzător, această căsuţă se
goleşte şi apare ecranul Disclaimer.
Dacă în zece minute sistemul nu local-
izează un număr suficient de sateliţi
pentru a vă localiza poziţia, apare urmă-
torul ecran:

Sistemul de navigaţie nu poate 
obţine un semnal GPS corespunzător
-  Mutaţi vehiculul în alt loc
-  Scoateţi cheia de contact  
-  Deconectaţi bateria 30 de minute
pentru a goli memoria receptorului
GPS
-  Reconectaţi bateria şi urmaţi indi-
caţiile ecranului.

După 30 de minute cu ecranul afişat,
opriţi motorul şi reporniţi maşina. Dacă
nu vedeţi ecranul Disclaimer, in-
iţializarea GSP este realizată. Semnul
GPS verde va arăta în colţul din stânga
sus al ecranului. 
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NOTĂ: 
• Timpul mediu de realizare este sub 10

minute, dar poate lua şi 45 de minute.
• Dacă sistemul tot nu poate să obţină

semnal, urmaţi instrucţiunile de pe
ecran sau contactaţi dealerul local
pentru asistenţă

Potrivirea hărţi
Această parte a iniţializării potriveşte co-
ordonatele GPS găsite mai sus cu un
drum de ecranul harta. Pentru a realiza
această parte a procedurii, verificaţi
dacă sistemul de navigaţie afişează o
hartă şi conduceţi vehiculul pe o stradă
de pe hartă (un drum arătat pe ecranul
hartă). Nu introduceţi o destinaţie de
data aceasta. Când denumirea străzii
curente pe care vă deplasaţi apare în
partea de jos a ecranului, întreaga pro-
cedură este finalizată. Sistemul dvs.
este faţa de utilizare.
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Deşi Sistemul de Navigaţie Honda este
unul dintre cele mai sofisticate echipa-
mente care poate fi găsit într-un auto-
mobil modern,  este posibil să constataţi
pe parcursul utilizării că acesta are
unele limitări

Sistemul utilizează semnale de la
Global Positioning System [sistemul
global de poziţionare] (GPS) pentru a
ajuta la determinarea locaţiei sale
curente. GPS este operat de Departa-
mentul Apărării al S.U.A.. Din motive de
securitate, există unele inexactităţi in-
corporate în GPS pe care Sistemul de
navigaţie trebuie să le compenseze per-
manent. Aceasta poate produce erori
ocazionale de poziţionare de până la
câteva sute de yarzi.

De exemplu,  în zonele urbane unde
străzile sunt apropiate, aceasta ar putea
face ca sistemul să arate ca dvs. sunteţi
pe o stradă paralela cu cea pe care vă
aflaţi de fapt. Sistemul, în multe circum-
stanţe, se va corecta el însuşi după
câteva secunde.

De asemenea, în funcţie de modul în
care vedeţi cerul în acel moment şi poz-
iţia sateliţilor, altitudinea poate să fie in-
corectă. Puteţi de asemenea să
observaţi o anumită întârziere a semnu-
lui de poziţie a vehiculului la intersecţii;
este normal.

Deşi sistemul vă va direcţiona către des-
tinaţia selectată, se poate ca nu tot-
deauna acesta să sugereze ceea ce
dvs. consideraţi că este cea mai directă
rută.

Veţi constata că listele de puncte de in-
teres în opţiunea „Places” nu sunt la fel
de complete pentru zonele periferice ca
şi cele pentru zonele metropolitane. De
exemplu, în zonele periferice se include
numai un număr limitat de staţii de ben-
zină, restaurante, hoteluri, bănci etc.
Aceasta înseamnă că puteţi găsi locuri
nelistate despre care ştiţi că există. La
fel şi pentru spitale. În zonele periferice,
facilităţile listate pot să nu fie cele mai
apropiate. Verificaţi întotdeauna cu
sursele locale dacă aveţi nevoie de ser-
vicii spitaliceşti.

Honda a făcut toate eforturile pentru a
verifica că baza de date a sistemului era
exactă la data la care a fost creată.
Însă, afacerile se pliază sau se mută în
noi locaţii, şi încep alte afaceri în vechile
locaţii. Din acest motiv, se poate
ocazional să constataţi informaţii”inex-
acte” când selectaţi şi vă deplasaţi la un
punct de interes (de exemplu, un
restaurant poate să fi devenit magazin
de bijuterii). Aceste inexactităţi vor
creşte cu timpul.

Puteţi constata că sistemul ocazional
„reboots”. Aceasta este indicat de faptul
că afişajul revine la ecranul logo. Un re-
boot poate fi cauzat de un număr de lu-
cruri, inclusiv introducerea prea rapidă a
datelor sau căldura excesivă sau şoc.
Un reboot nu indică în mod necesar o
problemă care necesită service. După
ce sistemul definitivează operaţia de re-
boot, acesta vă va permite să finalizaţi
orice funcţii pe care le efectuaţi înainte
de operaţia de reboot. 
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NOTĂ: 
Baza de date digitizată reflectă condiţiile
astfel cum acestea existau la diferite
date în timp înainte de producerea bazei
de date. În consecinţă, copia dvs. poate
conţine date sau informaţii inexacte sau
incomplete ca urmare a trecerii timpului,
a construcţiei de drumuri, a schimbării
condiţiilor sau a altor cauze.

În plus, această bază de date nu in-
clude, nu analizează, procesează, con-
sidera sau reflecta nici una din
următoarele categorii de informaţii:
• Calitatea sau securitatea vecinătăţilor
• Densitatea populaţiei
• Disponibilitatea sau apropierea or-

ganelor de aplicare a legii
• Asistentă de urgenţă, de salvare,

medicala sau de alt fel
• Lucrări de construcţii, riscuri
• Închideri de drumuri sau de benzi de

circulaţie
• Restricţii legale (restricţii privind tip de

vehicul, greutate, sarcină, înălţime şi
viteză)

• Panta drumului
• Înălţimea/lăţimea podurilor, restricţii de

greutate sau alte restricţii
• Condiţii de siguranţă trafic
• Condiţii climatice
• Starea suprafeţei drumului
• Evenimente speciale
• Congestionare trafic
• Timp de deplasare

Nu ne asumăm nici o răspundere pentru
nici un incident care poate avea loc ca
urmare a oricărei erori în program, sau
din schimbarea condiţiilor ne notate mai
sus.
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Obţinerea unui DVD Navigaţie 
actualizat
Honda extinde permanent aria sistemu-
lui de navigaţie. Periodic se vor pune la
dispoziţie pentru cumpărare programe
actualizate cu date topografice îm-
bunătăţite, de  obicei în toamna fiecărui
an.

Dacă doriţi să cumpăraţi un DVD actual-
izat sau să înlocuiţi DVD-ul, apelaţi la
dealerul dvs. 

Schimbarea DVD

NOTĂ: 
Baza de date a sistemului este stocată
într-un DVD schimbabil. Sistemul nu lu-
crează fără DVD.

1. Scoateţi DVD când cheia de contact
este în poziţia Accessory II) sau în
poziţia ON (II).

2. Localizaţi unitatea de comanda.
Aceasta se află în compartimentul
consolei.

3. Deschideţi uşa unităţii.

4.   Apăsaţi butonul (Eject). DVD va ieşi
automat afară şi va fi afişat un mesaj
de eroare pe ecran. Este normal.

......

5. Trageţi DVD drept în afară. Ţineţi
DVD de margini. Amprentele digitale,
zgârieturile sau alţi contaminanţi pe
suprafaţa utilă pot face DVD necitibil

Pentru a instala DVD Navigation, asigu-
raţi-vă că eticheta este în sus. Glisaţi
DVD în fantă pentru DVD. DVD este
tras automat în sistemul de navigaţie. 

Pentru clienţii din Regatul Unit
Când sunteţi în Regatul Unit, dacă aveţi
orice întrebare sau cerere pentru servi-
ciul TMC, puteţi contacta direct la:

Traffic Master Customer Service
Telefon: (0870) 240-5752 (9:00-17:00)

Asistarea clientului

90 Sistem de navigaţie

manual gps:Layout 1  20.07.2007  14:58  Page 90



*  Dacă problema persistă, apelaţi la dealer. 

Căutarea defectelor

Sistem de navigaţie 91

Mesaj de eroare pe ecran Soluţia

Sistemul de navigaţie nu poate să obţină
un semna GPS corespunzător

Asiguraţi-vă că nu se află nimic pe habitaclu care să blocheze antena GPS, precum
ecran metalic, detectoare radar, telefon mobil, sau lucruri împrăştiate. Dacă nu este
cazul, deplasaţi vehiculul într-un loc deschis departe de clădiri înalte, copaci etc.

Discul DVD nu este instalat. 
Instalaţi discul

Verificaţi dacă discul DVD de navigaţie este inserat cu eticheta în sus (pag.90).
Dacă problema persistă, apelaţi la dealer

Eroare de citire DVD (Disc DVD nefor-
matat/incorect). Consultaţi dealerul

Verificaţi suprafaţa DVD să nu aibă zgârieturi sau deteriorări. Verificaţi că folosiţi un
DVD de navigaţie. Sistemul nu poate citi alte baze de date sau DVD video. Dacă
problema persistă, apelaţi la dealer

Temperatura ecranului este prea mare.
Ecranul se va închide până când se
răceşte

Acest mesaj va apărea scurt timp când temperatura este prea mare, şi atunci afişa-
jul va deconecta până scade temperatura. Sistemul va reveni când temperatura
afişajului scade.

Temperatura exterioară este prea joasă.
Sistemul va mai aştepta până să
pornească.

Temperatura este  sub -30 °C si ECU navigation are dificultăţi să citească DVD.
Sistemul va porni când temperatura creste.

Ruta nu a fost terminată. Încercaţi din nou
dintr-o altă locaţie.

Acest mesaj va apărea când vă deplasaţi către sau de la un loc (zonă nouă) care
nu se află în baza de date. Încercaţi o rută dintr-o altă locaţie.*

Destinaţia nu se află în această versiune
a bazei de date

Destinaţia nu a fost găsită în baza de date. Încercaţi altă destinaţie în apropiere,
sau selectaţi o destinaţie cu manşa.*

Porniţi motorul înainte de a acţiona
comenzile de climatizare.

Motorul trebuie să meargă pentru a funcţiona comanda climatizării.
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Comenzi globale
Sistemul acceptă aceste comenzi în
orice ecran

Ajutor
(Citeşte lista comenzilor pentru 
ecranul afişat)

Setare
(Afişează Ecranul Setare (unu)

Afişaj hartă
(Afişează ecranul hartă)

Afişaj meniu
(Afişeaza ecranul: introduceţi 
destinaţia)

Afişaj ecran audio
Afişaj ecran A/C
Informaţii

(Afişează ecranul Informaţii (unu))
Înapoi

(Înapoi la ecranul precedent, la fel 
cu butoanele (Anulare) 

Anulează
(Anulează activitatea curentă)

Cât este ceasul?

Opţiunea Voice Command Help [ajutor
comenzi vocale] de pe ecranul Informa-
tion listează multe din comenzile care
urmează. Pentru a evita distragerea
atenţiei cât timp conduceţi, sistemul
poate citi comenzile pentru dvs.

Comenzile sunt accesibile în orice mo-
ment în timpul conducerii şi vă pot fi
citite astfel încât să nu trebuiască să le
memorizaţi.

Comenzi generale de navigare
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
ecranul map/guidance [hartă/ghidare]

Afişaj meniu
(Afişează ecranul introduceţi 
destinaţia)

Afişaj navigaţie
(Afişează ecranul schimbă ruta)

Afişaj Harta
Afişaj Setare
Afişaj Informaţii
Afişaj Ecran audio
Afişaj Ecran Control Climatizare
Anulează
Înapoi
Cât este ceasul?
Repetă voce
Ajutor

(Citeşte lista comenzilor Afişaj 
navigaţie generală şi Afişaj Navigaţie

Ajutor comandă vocală

Indexul comandă vocală
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Cât [timp] mai este până 
la destinaţie?*

(Pe traseu, spune timpul până 
la destinaţie)

Spune-mi timpul de sosire 
la destinaţie.*

(Pe traseu, spune timpul de sosire 
la destinaţie)

La ce distanţă este destinaţia?*
(Pe traseu, spune distanţa până 
la destinaţie)

Cât [timp] mai este până la următorul 
punct?*

(Pe traseu, spune timpul până 
la următorul punct)

Spune-mi timpul de sosire 
la următorul punct.*

(Pe traseu, spune timpul de sosire 
la următorul punct)

La ce distanţă este următorul punct?*
(Pe traseu, spune distanţa până 
la următorul punct)

Înregistrează locaţia curentă
(Pune locaţia curentă în 
Locuri Favorite)

* Aceste comenzi nu sunt disponibile
dacă parcurgeţi harta în timp ce sunteţi
în deplasare spre o destinaţie

Comenzi afişaj navigaţie
Sistemul acceptă aceste comenzi pe un
ecran map/guidance 

Afişează locaţia curentă
Afişează nordul în sus
Afişează cap compas în sus
Afişează Zoom In
Afişează Zoom Out
Afişează scara de 50 metri (50 yarzi)
Afişează scara de 100 metri 

(100 yarzi)
Afişează scara de 200 metri 

(200 yarzi)
Afişează scara de 500 metri 

(500 yarzi)
Afişează scara de 1 km  (1/2 mile)
Afişează scara de 2 km (1 mila)
Afişează scara de 5 km  (3 mile)
Afişează scara de 10 km  (6 mile)
Afişează scara de 20 km  (12 mile)
Afişează scara de 50 km  (30 mile)
Afişează scara de 100 km  (60 mile)
Afişează scara de 200 km  (120 mile)
Max Zoom In
Max Zoom Out
Acasă
Afişează lista evenimentelor de trafic

Afişează semnul selectat pe ecranul
hartă

Afişează dealerul auto
Afişează dealerul Honda
Afişează statie de benzina
Afişează banca 
Afişează spital
Afişează hotel
Afişează restaurant
Afişează zona de cumparaturi
Afişează parcare auto
Afişează parc
Afişează zona de odihna
Afişează TMC

Ascunde semnele selectate de pe
ecranul harta

Ascunde dealerul auto
Ascunde dealerul Honda
Ascunde statie de benzina
Ascunde banca 
Ascunde spital
Ascunde hotel
Ascunde restaurant
Ascunde zona de cumpărături 

Indexul comandă vocală
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Ascunde parcare auto
Ascunde parc
Ascunde zona de odihnă
Ascunde TMC

Comenzi de căutare a unui loc
Sistemul acceptă aceste comenzi pe 

ecranul map/guidance [hartă/ghidare]
Găseşte cel mai apropiat dealer auto
Găseşte cel mai apropiat dealer Honda
Găseşte cea mai apropiată staţie 

de benzină
Găseşte cea mai apropiată bancă 
Găseşte cel mai apropiat spital
Găseşte cel mai apropiat hotel
Găseşte cel mai apropiat restaurant
Găseşte cea mai apropiată zonă de 

cumpărături
Găseşte cea mai apropiată parcare auto
Găseşte cel mai apropiat parc
Găseşte cea mai apropiată 

zonă de odihnă
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

african
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

american
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

asiatic
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

austriac
Găseşte cel mai apropiat bistrou

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
britanic 

Găseşte cel mai apropiat restaurant  
chinezesc

Găseşte cel mai apropiat restaurant  
continental

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
este european

Găseşte cel mai apropiat Fast food
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

francez 
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

german
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

grecesc
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

grill
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

indian
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

internaţional
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

italian
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

japonez
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

mexican
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

gen estul mijlociu
Găseşte cel mai apropiat restaurant 

public

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
rusesc

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
cu sandwich

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
scandinav

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
unde se servesc moluşte

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
sud american

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
spaniol

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
portughez

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
elveţian

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
Thai

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
vegetarian

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
vest european

Găseşte cel mai apropiat alt 
restaurant 

Găseşte cel mai apropiat restaurant 
Găseşte cel mai apropiat alt restaurant 

Indexul comandă vocală
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Comenzi de control al climatizării
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
multe dintre ecrane

Comandă climatizare complet automat
Comandă climatizare automat 

(comandă temperatura 
la alegerea dvs.)

Comandă climatizare pornită
Comandă climatizare oprită 
Aer condiţionat pornit 
Aer condiţionat oprit
Dezgheţare lunetă pornit
Dezgheţare lunetă oprit
Comandă climatizare aer proaspăt
Comandă climatizare recirculaţie
Comandă climatizate prize de aer
Comandă climatizare bi-nivel

(prize de aer şi podea)
Comandă climatizare podea
Comandă climatizare podea 

şi dezgheţare
Creşte turaţia ventilatorului
Scade turaţia ventilatorului
Turaţia ventilatorului nr (nr:1-7)

(Pentru comandă vocală mai bună 
ţineţi turaţia ventilatorului la 1 sau 2) 

Comenzi vocale pentru temperatură
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
multe dintre ecrane

Temperatura #  grade 
(#:15 la 29 grade C)

Creşte temperatura
Scade temperatura
Temperatura max. cald
Temperatura max rece
Echilibrare temperatură
Mod dual temperatură pornit
Mod dual temperatură oprit
Mod dual temperatură
Temperatura şofer # grade 

(#:15 la 29 grade C)
Temperatura pasageri # grade 

(#:15 la 29 grade C)

Comenzi vocale pentru radio
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
multe dintre ecrane

Audio pornit
Audio oprit
Audio
Radio pornit
Radio oprit
Radio
Radio FM1
Radio FM2
Radio AM unde medii
Radio AM unde lungi
Radio #FM (#:87,50 – 108,00)
Radio # AM unde medii (#:531-1602)
Radio # AM unde lungi (#:153-281)
Radio caută în sus
Radio caută în jos
Radio postul următor
Radio presetare # (#:1-6)
Radio auto selectare
Radio scanare

NOTĂ: 
Dacă sistemul emite un beep după uti-
lizarea comenzilor vocale radio, spuneţi
„Radio Play”[pornire radio] pentru a
trece la modul radio. Încercaţi din nou
comenzile radio.

Indexul comandă vocală
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Comenzi vocale pentru CD
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
multe dintre ecrane

Redare CD
Redare CD  Disc # (#1-6)
Redare CD pista # (#:1-30)
Salt CD inainte
Salt CD inapoi
Redare CD  Discul următor
Redare CD  Discul precedent
Pistă CD aleatoriu*
Pistă CD repetare*
Pistă CD scanare*
CD aleatoriu*
CD repetare*
CD scanare*
Redare normala CD

(Reia „redarea” de la aceste 
comenzi: ”Pista CD aleatoriu” şi 
„Pista CD repetare”).

* Repetarea acestor comenzi comută
funcţia între pornit şi oprit.

NOTĂ: 
Dacă sistemul emite un beep după uti-
lizarea comenzilor vocale pentru CD,
spuneţi „CD Play” pentru a comuta în
modul CD. Încercaţi din nou comanda
CD. 

Comenzi vocale pentru 
ecrane informaţii 
Acestea sunt comenzi suplimentare
care nu se găsesc pe ecranele Voice
Command Help [Ajutor comenzi vocale]
disponibile când se vizualizează
ecranele Information. Urmăriţi indicaţiile
vocale.

Salvează locaţia curentă
Listă evenimente de trafic
Ajutor comandă vocală

(Sistemul citeşte şi listează toate 
comenzile, începând cu Comenzi 
generale de navigaţie)

Legendă hartă

Comenzi pe ecran
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
orice ecran. Sunt peste 100 de comanzi
pe ecran. Este suficient doar să spuneţi
ce este scris pe ecran (poziţiile din liste
sunt excluse).

Următorul / Jos
Precedent / Sus
Retur
OK
Sterge
Gata
Lista gata

(etc.)

Indexul comandă vocală
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Acasă 22,39,64,75
Activităţi recreative 28
Adaptarea hărţii 88
Adăugare destinaţii la listă 38
Adresă 22,23,72
Afişaj 69
Ajutor Comandă vocală 67
Altele 28
Ameliorarea recunoaşterii vocii 13
Anunţuri inf. evenimente TMC 20
Anunţuri [pop-up] si declinări 

de răspundere 43
Asistentă client 91

Banca 28
Bara semne [icon] 54
Bazele comenzii vocale 12
Breadcrumbs [firimituri] 17,46,55
Butoane ZOOM IN/OUT 11
Butonul Afişare mod 11
Butonul anulare 11,12
Butonul CLOSE [închis] 10,91
Butonul ENT 10,11
Butonul INFO 11,66
Butonul MAN/ 11,50
Butonul MENIU 11
Butonul vorbire 12

Calcul 5 rute 42
Categorie 27,73
Centrul oraşului 28
Channel Tunnel/Ferry 43
Citire listă 67
Cod poştal 25
Comenzi generale 92                                                                                    
Comenzi pentru găseşte locul 94 
Comenzi reglare climatizare 95
Comenzi vocale CD 96
Comenzi vocale pentru ecranele 

de informaţii 96
Comenzi vocale radio 95                                                                                      
Comenzi vocale temperatură 95
Comenzile afişajului de navigaţie 93
Comenzile generale de navigaţie 92
Comenzile pe ecran 96
Comenzile sistemului 10
Configuraţie 76
Contrast 70
Corectarea locaţiei 84
Cumpărături 41

Denumire 27,30
Denumire loc 28,30
Denumire loc după 29
Depanare 93
Deplasare 28

Deplasarea în afara rutei 55,84
Deplasarea în zonele neverificate 56,79
Deplasarea la destinaţie 40
Destinaţie 22,40,64
Destinaţii precedente 22,34,73
Destinaţiile zilei 22,37,40
Detalii evenimente TMC 20
Difuzor 70
Direcţia destinaţiei/punctului de halta 46
Distanţa până la destinaţie/punct 

de haltă 49
După adresă 23
După adresa de acasă 39
După destinaţiile precedente 34
După destinaţiile zilei 37
După intersecţie 31
După introducere pe hartă 35
După Locuri (POI) 27
După Locuri Favorite 26

Ecran 11
Ecranele de informaţii 66
Ecranul Calcul rută 40
Ecranul ceas 82
Ecranul ghidare 50
Ecranul harta 17,45,46
Ecranul introducere destinaţie 22,65
Ecranul setări 28
Editează lista destinaţiilor zilei 37
Editează locuri salvate 71

E

D

C

B

A

Index
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Editează viteza 82
Editează zona de căutare puncte 

de halta 80
Evitarea unei străzi 64

Feedback recunoaştere voce 76
Ferry/Tunnel 43,61
Fixat ca destinaţie 68,70
Flux trafic 20,21

Găseşte  cel mai apropiat.. 64
Ghidare 81
Ghidare pe ecranul divizat 51
Ghidarea dinamică pe traseu 44,59,78

Hartă vizualizare destinaţie 40
Hotel 28

In afara rutei 55
Index comandă vocală 94
Indicaţii ghidare 45
Informaţii 22,31
Informaţii ghidare 81
Informaţii privind sistemul 85

Iniţializarea GPS 87
Iniţializarea sistemului 86
Introducere destinaţie 22
Introducere Locuri Favorite 72
Introducere număr casa 24
Introduceri pe harta 22,35

Legenda afişaj trafic 20
Legenda harţii 17,46,47
Limba 85
Limitările sistemului 88
Linia rutei 45
Lista de direcţii 51
Lista destinaţiilor zilei 37
Lista eveniment trafic 21,66
Locaţia curenta 18,60,66
Locuri 73
Locuri (POI) 22,27
Locuri favorite 22,26,71

Manşa 10,11
Mesaj de eroare 93
Metoda de stabilire ruta 41
Microfon 12
Minimalizare autostrăzi 41
Minimizare drumuri cu plata 42
Modul ghidare 81

Număr de telefon 27,31

Obţinerea unui DVD de navigaţie 
actualizat 91

Ocolire 64
Ocolire eveniment de trafic 59,64
Opţiuni semne [icon] 54
Ora de vara 83
Ora fusului orar 83
Oraş 23,32,36
Orientarea harţii 17,46,47

Parcurgerea hărţii 49
Părăsirea rutei 55
Pornire 10
Pornirea sistemului 16
Poziţia curenta 35,72
Poziţia vehiculului 17,46
Puncte de halta 46,62,80
Puterea semnalului GPS 17,46

Recalculare 55,78
Redirecţionare 78
Reglare automata vol. cu viteza 77
Reglarea ceasului 16,83
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Reglarea orei 83
Restaurant 28
Ruta 40,45,55,61
Ruta rapida 41
Ruta scurta 41
Ruta uşoara 41

Salvează locaţia curenta 60,66
Scara harţii 47
Schimbare semn [icon] 74
Schimbare tara 23,32
Schimbarea destinatiei 64
Schimbarea DVD-ului 91
Schimbarea metodei de stabilire 

a rutei 41,61
Schimbarea rutei 61
Selectare cod poştal 24,33
Selectare oraş 23,32
Selectare strada 40
Selectare tara 25
Semn [icon] destinaţie 46,47
Semne evenimente trafic 20
Semne pentru incidente 17,46,52
Semnul de borna kilometrica 17,46,52
Semnul evenimentului TMC următor 20
Semnul manevrei următoare 46
Service auto 28
Setare ceas 83
Setările sistemului 68
Sil ceas 83

Simbolurile harţii 17,46
Sortare după distanta de parcurs 29
Spital 28
Stabilire ruta 78
Starea recepţiei TMC 20
Strada 24,33
Strălucire 11,68
Străzi neverificate 7
Străzi verificate 7
Şterge destinaţiile precedente 76
Şterge puncte de halta 63

Tara 32,36
Timpul estimat 81
Timpul până la destinaţie/punct 

de haltă 49
Tip ceas 83
TMC [Canalul mesaje trafic] 20
Toata Europa 37

Unităţi (mile sau km) 76
Utilizarea sistemului de comenzi 

vocale 13

Vecinătate oraş 30
Vehicul 84

Volum 68

Zone de odihnă pe direcţie 81

Z

V
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Notă privind licenţa

Aţi achiziţionat un dispozitiv (“DISPOZI-
TIV”) care include software [produs in-
formatic] licenţiat de ALPINE
ELECTRONICS, INC., de la un afiliat al
Microsoft Corporation (împreuna “MS”).
Acest produs informatic de origine MS,
precum şi mediile, materialele tipărite şi
documentaţia “online” sau electronică
aferente (“SOFTWARE”) este protejat
de legi şi tratate internaţionale privind
proprietatea intelectuala. SOFTWARE
este licenţiat, nu vândut. Toate drepturile
sunt rezervate.

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEST CON-
TRACT DE LICENŢA PENTRU UTILIZATOR FINAL
(“EULA”), NU UTILIZAŢI DISPOZITIVUL ŞI NU
COPIAŢI MATERIALUL INFORMATIC. ÎN SCHIMB,
CONTACTAŢI PROMPT ALPINE ELECTRON-
ICS, INC. PENTRU INSTRUCŢIUNI PRIVIND RE-
TURNAREA DISPOZITIVULUI NEUTILIZAT ÎN
VEDEREA RAMBURSĂRII PREŢULUI. ORICE UTI-
LIZARE A SOFTWARE , INCLUSIV DAR NELIMITAT
LA UTILIZAREA DISPZITIVULUI, VA CONSTITUI
ACORDUL DVS. CU PRIVIRE LA PREZENTUL
EULA (SAU LA RATIFICAREA ORICĂRUI CONSIM-
TAMANT PREALABIL).

ACORDAREA LICENŢEI PENTRU
SOFTWARE
Acest EULA va acorda următoarea li-
cenţa:

Puteţi utiliza SOFTWARE numai pe
DISPOZITIV. 

NETOLERANT LA DEFECTE.  SOFTWARE NU
ESTE TOLERAT LA DEFECTE. ALPINE ELEC-
TRONICS, INC. A STABILIT INDEPENDENT
CUM SA SE UTILIZEZE SOFTWARE ÎN DISPOZI-
TIV, ŞI MS S-A BAZAT PE CELE ALPINE
ELECTRONICS, INC. PENTRU A EFECTUA
TESTE SUFICIENTE CARE SA STABILEASCĂ
FAPTUL CA SOFTWARE ESTE ADECVAT PENTRU
ACEASTA UTILIZARE.

NU SE OFERĂ GARANŢIE PENTRU SOFTWARE.
Software-ul este furnizat „AŞA CUM ESTE”
şi cu toate defectele. ÎNTREGUL RISC CU
PRIVIRE LA CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, PER-
FORMANTA, EXACTITATEA ŞI EFORTUL (INCLU-
SIV LIPSA NEGLIJENTEI) VA APARŢIN. DE
ASEMENEA, NU EXISTA NICI O GARANŢIE FATA
DE INTERFERENTA SOFTWARE CU DEŢINEREA
DE CĂTRE DVS.  SAU FATA DE INCĂLCAREA
VREUNUI DREPT DE PROPRIETATE. DACA AŢI
PRIMIT VREO GARANŢIE PRIVIND DISPOZITIVUL
SAU SOFTWARE, ACEA GARANŢIE NU PROVINE
DE LA MS ŞI NU OBLIGA MS. 

Nici o răspundere pentru unele daune.
ÎN MĂSURA ÎN CARE NU ESTE INTERZIS PRIN
LEGE, MS NU ARE NICI O RĂSPUNDERE PEN-
TRU NICI UN FEL DE DAUNE INDIRECTE, SPE-
CIALE, PRIN CONSECINŢA SAU INCIDENTALE
DECURGÂND DIN SAU ÎN LEGĂTURA CU UTI-
LIZAREA SAU PERFORMANTELE SOFTWARE.
ACEASTA LIMITARE SE APLICA CHIAR ŞI ÎN
CAZUL ÎN CARE O REMEDIERE NU ÎŞI REAL-
IZEAZĂ SCOPUL ESENŢIAL. ÎN NICI O SITUAŢIE
MS NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI O
SUMA MAI MARE DE DOUA SUTE CINCIZECI
DOLARI SUA (250,00 USD).

Limitări privind modificarea constructiva,
decompilarea şi dezasamblarea. Nu
puteţi modifica constructiv, decompila
sau dezasambla software decât în mă-
sura în care aceasta activitate este în
mod expres permisa de legea aplicabila
independent de aceasta limitare.

Software/Servicii suplimentare.  Soft-
ware poate permite ALPINE ELEC-
TRONICS, INC., MS, Microsoft
Corporation sau afiliaţilor acestora sa
asigure sau să vă pună la dispoziţie ac-
tualizări, completări, componente
adiţionale ale Software sau componente
ale Software bazate pe servicii pe Inter-
net, după data la care aţi obţinut copia
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iniţiala Software. („Componente supli-
mentare”)

• Dacă ALPINE ELECTRONICS, INC.
vă furnizează sau vă pune la dispoz-
iţie Componente Suplimentare şi nu
se prevăd alte condiţii ale EULA îm-
preună cu Componentele Supli-
mentare, atunci se aplică clauzele
prezentului EULA.

• Dacă MS, Microsoft Corporation sau
afiliaţii acestora vă pun la dispoziţie
Componente Suplimentare, şi nu se
prevăd alte condiţii ale EULA, atunci
se aplică clauzele prezentului EULA,
cu excepţia faptului ca MS, Microsoft
Corporation sau afiliaţii acestora care
asigură Componentele Suplimentare
ar fi licenţiatorul Componentelor Supli-
mentare.

ALPINE ELECTRONICS, INC., MS, Mi-
crosoft Corporation şi afiliaţii acestora îşi
rezervă dreptul de a întrerupe orice ser-
vicii bazate pe Internet asigurate dvs.
sau puse la dispoziţia dvs. prin utilizarea
Software. 

MEDII  DE RESTABILIRE. Dacă Soft-
ware este asigurat de ALPINE ELEC-
TRONICS, INC. pe medii separate şi
sunt etichetate „Recovery Media”[medii
de restabilire], puteţi utiliza Recovery
Media numai pentru a restabili şi rein-
stala Software instalat iniţial pe Dispozi-
tiv. 

TRANSFERUL SOFTWARE ESTE
PERMIS DAR CU RESTRICŢII. Puteţi
transfera definitiv drepturile conform
prezentului EULA numai în cadrul unei
vânzări sau transfer definitiv al Dispozi-
tivului şi numai daca primitorul accepta
prezentul EULA. Dacă Software este o
actualizare, orice transfer va include
toate versiunile precedente ale Soft-
ware.

RESTRICŢII DE EXPORT. Confirmaţi
ca Software este de origine din SUA.
Acceptaţi sa vă conformaţi tuturor legilor
internaţionale şi naţionale aplicabile
care se aplică Software, inclusiv Regle-
mentările Administraţiei pentru Export a
SUA, precum şi restricţiile privind utiliza-
torul final, utilizarea finală şi ţara de des-
tinaţie emise de guvernul SUA sau de
alte guverne.
Pentru informaţii suplimentare privind

exportul Software, vezi http://www.mi-
crosoft.com/exporting/ 
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