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תוכן ענייינים

סקירה כללית
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סקירה כללית

מבט מבחוץ

1

2

3

5

8

4

6

7

התמונה מיועדת להמחשה. הרכב עלול להיות שונה בפועל	•

מכסה המנוע

יחידות תאורה קדמיות

גלגלים

מראות חוץ

סאנרוף

מגבים

חלונות

חיישני מערכות בטיחות

2-3

02

�� Imagine din față
�• N Line

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.

ONX4EN011001L

1. Capotă ...................................................5-40

2. Lumini față .............................................9-81

3. Jante și anvelope ..................................9-58

4. Oglindă retrovizoare exterioară ............5-27

5. Trapă de plafon panoramică ................ 5-35

6. Lamele ștergătoare de parbriz ............9-50

7. Geamuri ................................................. 5-30

8. Radar față ............................................... 7-15
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דלתות

כיסוי פתח תדלוק

יחידת תאורה אחורית

תא מטען

אור בלם שלישי

מגב אחורי

אנטנה

מצלמת רוורס

2-4

Informații vehicul

�� Imagine din spate

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.

ONX4E010002

PREZENTARE EXTERIOR (II)

1. Ușă ..........................................................5-14

2. Clapetă bușon rezervor de combustibil ...5-51

3. Grup optic spate ................................... 9-87

4. Hayon .....................................................5-41

5. Al treilea stop pe frână spate ................9-91

6. Lamelă ștergător de lunetă ..................9-50

7. Antenă ...................................................5-121

8. Cameră video marșarier.......................7-118

מבט מאחור
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סקירה כללית

ידית פתיחה

שליטה בחלונות חשמליים

נעילת חלונות חשמל

קיפול מראות

שליטה במראות

נעילה מרכזית

כיוון גובה יחידות תאורה

פתיחת תא מטען

נטרול בקרת אחיזה

הגה

כיוון גלגל הגה

תיבת נתיכים

ידית שחרור מכסה מנוע

מושב נהג

19

210

311

513

8

412

614

7

2-6

Informații vehicul

1. Mâner interior ușă .................................5-16

2. Butoane de acționare geamuri electrice ... 5-30

3. Buton de blocare geamuri electrice  ... 5-33

4. Buton de pliere oglinzi retrovizoare  
exterioare  ............................................. 5-29

5. Buton de reglare oglinzi retrovizoare  
exterioare  ............................................. 5-28

6. Buton închidere centralizată  ................5-16

7. Sistem de reglare pe înălțime faruri .... 5-58

8. Buton de acționare electrică hayon ....5-48

9. Buton de dezactivare ESC.................... 6-55

10. Volan .......................................................5-23

11. Manetă de reglare pe înălțime/ 
adâncime volan .................................... 5-24

12. Panou de siguranțe .............................. 9-70

13. Manetă de eliberare capotă motor .....5-40

14. Scaun ........................................................3-2

PREZENTARE INTERIOR (I)
�� Cu volan pe stânga (tip A)

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.
ONX4E010003

פנים הרכב



7

ת
לי

כל
ה 

יר
ק

ס

1

לוח שעונים

כרית אוויר-נהג

START/STOP לחצן

מערכת מידע ובידור

איתות חירום

בקרת אקלים

איוורור מושב

חימום מושב

מתג הפעלת חימום לגלגל ההגה

בקרת ירידה במדרון

סייען חניה

מצלמה

בורר הילוכים

בלם חניה אלקטרוני

בלם חניה אלקטרוני אוטומטי

בורר מצבי נהיגה

הנעה כפולה

ביטול דימום מנוע בעצירה

כרית אוויר נוסע

תא אחסון

USB שקע

שקע חשמלי

USB שקע טעינת

משטח טעינה אלחוטית

שליטה בבקרת אקלים אחורית

1

9

2

18

10

3

19

11

5

21 

22 

23 

24 

25 

13

16

8

4

20

12

15

6

14

17

7

תא נהג

2-10

Informații vehicul

1. Grup de instrumente .............................. 4-4 

2. Airbag frontal șofer ............................... 3-52 

3. Buton de pornire/oprire motor ..............6-9 

4. Sistem multimedia .............................. 5-123

5. Buton lumini de avarie ........................... 8-3

6. Sistem de climatizare ............................ 5-71

7. Scaun cu funcție de ventilație ..............3-23

8. Sistem de încălzire scaune ................... 3-21

9. Buton volan încălzit .............................. 5-24

10. Buton DBC .............................................6-61

11. Buton siguranță la parcare .................. 7-149

12. Buton parcare/vizualizare ..........7-119, 7-125

13. Butoane de comandă transmisie ...6-23, 6-33

14. Buton frână de parcare electrică (EPB)  ...6-45

15. Buton de frânare automată .................6-49

16. Buton mod de condus ...........................6-81

17. Buton de blocare diferențial central ...6-65

�� Cu volan pe stânga (tip A)

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.

ONX4E010004

PREZENTARE PLANȘĂ DE BORD (I)
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סקירה כללית

2-12

Informații vehicul

1. Grup de instrumente .............................. 4-4 

2. Airbag frontal șofer ............................... 3-52 

3. Buton de pornire/oprire motor ..............6-9 

4. Sistem multimedia .............................. 5-123

5. Buton lumini de avarie ........................... 8-3

6. Sistem de climatizare ............................ 5-71

7. Scaun cu funcție de ventilație ..............3-23

8. Sistem de încălzire scaune ................... 3-21

9. Buton volan încălzit .............................. 5-24

10. Buton DBC .............................................6-61

11. Buton siguranță la parcare .................. 7-149

12. Buton parcare/vizualizare ..........7-119, 7-125

13. Manetă schimbător de viteze .. 6-17, 6-20, 6-23

14. Buton frână de parcare electrică (EPB)  ...6-45

15. Buton de frânare automată .................6-49

16. Buton mod de condus ...........................6-81

17. Buton de blocare diferențial central ...6-65

18. Buton de dezactivare sistem ISG  
(pornire și oprire la ralanti) ....................6-72

19. Airbag frontal pasager.......................... 3-52

20. Torpedo ................................................5-108

21. Port USB ................................................5-121

22. Priză .......................................................5-112

23. Priză USB ...............................................5-113

24. Suport sistem de încărcare wireless ...5-113

25. Sistem de climatizare banchetă spate ... 5-87

�� Cu volan pe stânga (tip B)

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.

ONX4E010006

תא נהג

לוח שעונים

כרית אוויר-נהג

START/STOP לחצן

מערכת מידע ובידור

איתות חירום

בקרת אקלים

איוורור מושב

חימום מושב

מתג הפעלת חימום לגלגל ההגה

בקרת ירידה במדרון

סייען חניה

מצלמה

בורר הילוכים

בלם חניה אלקטרוני

בלם חניה אלקטרוני אוטומטי

בורר מצבי נהיגה

הנעה כפולה

ביטול דימום מנוע בעצירה

כרית אוויר נוסע

תא אחסון

USB שקע

שקע חשמלי

USB שקע טעינת

משטח טעינה אלחוטית

שליטה בבקרת אקלים אחורית

1

9

2

18

10

3

19

11

5

21 

22 

23 

24 

25 

13

16

8

4

20

12

15

6

14

17

7
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ת
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כל
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יר
ק

ס

1

2-16

Informații vehicul

PREZENTARE PLANȘĂ DE BORD (III)

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.

ONX4E010005

1. Manetă de comandă lumini ................. 5-54

2. Manetă de comandă ștergătoare și 
spălător ................................................. 5-67

3. Padele .....................................................6-31

4. Butoane de comandă sistem audio 
amplasate pe volan ............................. 5-122

5. Buton telefon hands-free Bluetooth®  ... 5-123

6. Comandă ecran LCD ............................ 4-32

7. Buton de asistență privind banda de 
deplasare ......................................7-31, 7-108

8. Buton asistență la condus ............7-65, 7-81

9. Buton distanță între vehicule............... 7-86

לוח מחוונים

ידית תאורה

ידית מגבים/מתזים

בורר הילוכים

בקרת מערכת שמע

קישוריות בלוטות’

בקרת תצוגת מידע

סייען שמירת נתיב

בקרת שיוט אקטיבית

בקרת שמירת מרחק

1

9

2

3

5

8

4

6

7
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סקירה כללית

בהתאם לרמת הגימור ולשוק היעד	•

2-17

02

�� Smartstream G1,6 T-GDi/Smartstream G1,6 T-GDi (48 V) MHEV
     - Cu volan pe stânga

    - Cu volan pe dreapta

Compartimentul motor prezent pe vehicul poate fi diferit de cel din imagine.

ONX4090001/ONX4E090001R

1. Vas de expansiune ................................ 9-42

2. Rezervor lichid de frână/ambreiaj* .....9-45

3. Filtru de aer ...........................................9-48

4. Jojă ulei de motor ................................. 9-38

5. Bușon de completare nivel ulei  
de motor ................................................ 9-38

6. Rezervor lichid de spălare parbriz ....... 9-47

7. Panou de siguranțe ...............................9-74

8. Baterie ...................................................9-54

*: dacă există în dotare

COMPARTIMENT MOTOR

2-20

Informații vehicul

�� Smartstream D1,6/Smartstream D1,6 (48 V) MHEV
     - Cu volan pe stânga

    - Cu volan pe dreapta

Compartimentul motor prezent pe vehicul poate fi diferit de cel din imagine.

ONX4E090002/ONX4E090002R

1. Vas de expansiune ................................ 9-42

2. Rezervor lichid de frână/ambreiaj* .....9-45

3. Filtru de aer ...........................................9-48

4. Jojă ulei de motor ................................. 9-39

5. Bușon de completare nivel ulei de  
motor .....................................................9-40

6. Rezervor lichid de spălare parbriz ....... 9-47

7. Panou de siguranțe ...............................9-74

8. Baterie ...................................................9-54

*: dacă există în dotare

תא מנוע

מאגר נוזל קירור מנוע

מאגר נוזל בלם

מסנן אוויר

מדיד שמן מנוע

מכסה פתח מילוי שמן מנוע

מאגר נוזל ניקוי שמשות

תיבת נתיכים

מצבר*

CRD מנוע

1

2

3

5

8

4

6

7
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ת
לי

כל
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יר
ק

ס

1 גלגלים וצמיגים

מומנט 
הידוק 
)ניוטון 
מטר(

)KPA/psi( לחץ ניפוח

מידעצמיגחישוק עמוס מרביעמוס רגיל

קדמיאחוריקדמיאחורי

107-127)275( 40)240( 35)240( 35)240( 35

17 X 7.0J215/65R17צמיג רגיל
18 X 7.5J235/55R18צמיג רגיל
19 X 7.5J235/50R19N LINE
19 X 7.5J235/50R19N LINE

)420( 60)420( 60)420( 60)420( 6017 X 4.0TT135/90D17 גלגל
חלופי צר

חשוב: 
• אין לחרוג מהמלצת היצרן	
• יש להקפיד על שימוש בצמיגים במידות ובמפרט העונים על דרישות היצרן	

מדבקה הכוללת את לחצי ניפוח הצמיגים מותקנת על הקורה הסמוכה למושב הנהג
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לוח המחוונים

מד סיבובי מנוע

מד מהירות

מד טמפרטורה

מד דלק

נורות מידע ואזהרה

צג מידע מרכזי

4-4

Grup de instrumente

�� 4,2 inch

�� 10,25 inch

Este posibil ca grupul de instrumente prezent pe vehicul să fie diferit de cel din imagine.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Instrumente și indicatoare” în 

acest capitol.
ONX4040001/ONX4040002 

1. Turometru
2. Vitezometru
3. Indicator de temperatură lichid de 

răcire motor

4. Indicator de nivel combustibil
5. Lămpi de avertizare și control
6. Ecran LCD

GRUP DE INSTRUMENTE לוח מחוונים

1

2

3

5

6

4
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ם
ני

חוו
מ

ה
ח 

לו

2

ניתן לכוון את עוצמת תאורת לוח 
המחוונים באמצעות תפריט ההגדרות בצג 

המידע. 

• 	NO יש לוודא כי מתג ההתנעה במצב
• יש לעבור למצב תאורה – אורות	

כיוון תאורת לוח המחוונים משפיע גם על 
עוצמת תאורת המתגים הפנימיים ותאורת 

האווירה.

04

4-5

Reostat iluminare grup de instru-
mente
Iluminare planșă de bord

OCN7040019L

Dacă este cuplat contactul, puteți regla 
luminozitatea planșei de bord din modul 
User Settings (setări utilizator) al ecranului 
LCD („Lights (lumini) → Illumination 
(iluminare)”). Dacă pozițiile sau farurile 
vehiculului sunt aprinse, intensitatea 
iluminării butoanelor din habitaclu și a 
luminii ambientale este, de asemenea, 
reglată.
Dacă vehiculul este echipat cu sistem 
suplimentar de navigație, consultați 
manualul sistemului multimedia, 
disponibil separat.

 AVERTISMENT
Nu reglați niciodată grupul de 
instrumente în timpul deplasării. Există 
pericolul de a pierde controlul asupra 
vehiculului și de a provoca un accident 
cu urmări precum decesul, rănirea gravă 
sau deteriorarea vehiculului.
• Se afișează intensitatea iluminării 

planșei de bord.
• Dacă luminozitatea atinge nivelul 

maxim sau minim, se activează un 
avertizor sonor.

Instrumente și indicatoare
Vitezometru
�� 4,2 inch
�• km/h

ONX4040003

�• km/h, MPH �• MPH, km/h

ONX4E040003 ONX4E040018

�� 10,25 inch
�• km/h �• MPH, km/h

OCN7040005 OCN7040005L

Vitezometrul indică viteza vehiculului și 
este calibrat în kilometri pe oră (km/h) și/
sau mile pe oră (mph).

04

4-5

Reostat iluminare grup de instru-
mente
Iluminare planșă de bord

OCN7040019L

Dacă este cuplat contactul, puteți regla 
luminozitatea planșei de bord din modul 
User Settings (setări utilizator) al ecranului 
LCD („Lights (lumini) → Illumination 
(iluminare)”). Dacă pozițiile sau farurile 
vehiculului sunt aprinse, intensitatea 
iluminării butoanelor din habitaclu și a 
luminii ambientale este, de asemenea, 
reglată.
Dacă vehiculul este echipat cu sistem 
suplimentar de navigație, consultați 
manualul sistemului multimedia, 
disponibil separat.

 AVERTISMENT
Nu reglați niciodată grupul de 
instrumente în timpul deplasării. Există 
pericolul de a pierde controlul asupra 
vehiculului și de a provoca un accident 
cu urmări precum decesul, rănirea gravă 
sau deteriorarea vehiculului.
• Se afișează intensitatea iluminării 

planșei de bord.
• Dacă luminozitatea atinge nivelul 

maxim sau minim, se activează un 
avertizor sonor.

Instrumente și indicatoare
Vitezometru
�� 4,2 inch
�• km/h

ONX4040003

�• km/h, MPH �• MPH, km/h

ONX4E040003 ONX4E040018

�� 10,25 inch
�• km/h �• MPH, km/h

OCN7040005 OCN7040005L

Vitezometrul indică viteza vehiculului și 
este calibrat în kilometri pe oră (km/h) și/
sau mile pe oră (mph).

תאורת לוח מחוונים

מד מהירות

מד המהירות מציג את מהירות הרכב בקילומטרים לשעה.

04

4-5

Reostat iluminare grup de instru-
mente
Iluminare planșă de bord

OCN7040019L

Dacă este cuplat contactul, puteți regla 
luminozitatea planșei de bord din modul 
User Settings (setări utilizator) al ecranului 
LCD („Lights (lumini) → Illumination 
(iluminare)”). Dacă pozițiile sau farurile 
vehiculului sunt aprinse, intensitatea 
iluminării butoanelor din habitaclu și a 
luminii ambientale este, de asemenea, 
reglată.
Dacă vehiculul este echipat cu sistem 
suplimentar de navigație, consultați 
manualul sistemului multimedia, 
disponibil separat.

 AVERTISMENT
Nu reglați niciodată grupul de 
instrumente în timpul deplasării. Există 
pericolul de a pierde controlul asupra 
vehiculului și de a provoca un accident 
cu urmări precum decesul, rănirea gravă 
sau deteriorarea vehiculului.
• Se afișează intensitatea iluminării 

planșei de bord.
• Dacă luminozitatea atinge nivelul 

maxim sau minim, se activează un 
avertizor sonor.

Instrumente și indicatoare
Vitezometru
�� 4,2 inch
�• km/h

ONX4040003

�• km/h, MPH �• MPH, km/h

ONX4E040003 ONX4E040018

�� 10,25 inch
�• km/h �• MPH, km/h

OCN7040005 OCN7040005L

Vitezometrul indică viteza vehiculului și 
este calibrat în kilometri pe oră (km/h) și/
sau mile pe oră (mph).
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לוח המחוונים

מד סיבובי מנוע

1000 X מד סיבובי המנוע מציג את סיבובי המנוע לדקה

Grup de instrumente

4-6

Turometru
�� 4,2 inch
�• Motor pe benzină �• Motor diesel

ONX4040004 ONX4040005

�� 10,25 inch
�• Motor pe benzină �• Motor diesel

OCN7040007 ONX4040006

Turometrul indică numărul aproximativ 
de rotații pe minut (rpm) ale motorului.
Utilizați turometrul pentru a selecta 
punctele corecte de schimbare a treptelor 
de viteză și pentru a preveni subturarea 
și/sau supraturarea motorului.

NOTĂ
Nu turați motorul astfel încât acul 
turometrului să intre în ZONA ROȘIE. 
Acest lucru poate provoca defectarea 
gravă a motorului.

Indicator de temperatură lichid de 
răcire motor
�� 4,2 inch
�• Tip A �• Tip B

ONX4040007 ONX4E040007

�� 10,25 inch
�• Tip A �• Tip B

OTM040010 OTM040010L

Dacă este cuplat contactul, acest 
indicator prezintă temperatura lichidului 
de răcire motor.

NOTĂ
Dacă indicatorul depășește zona 
normală și se mișcă spre poziția „H 
(fierbinte) sau 130”, acest lucru indică o 
supraîncălzire a motorului, care poate 
duce la defectarea acestuia.
Nu vă continuați călătoria cu un 
motor supraîncălzit. Dacă motorul s-a 
supraîncălzit, consultați secțiunea 
„Dacă motorul se supraîncălzește” în 
capitolul 8.

Grup de instrumente

4-6

Turometru
�� 4,2 inch
�• Motor pe benzină �• Motor diesel

ONX4040004 ONX4040005

�� 10,25 inch
�• Motor pe benzină �• Motor diesel

OCN7040007 ONX4040006

Turometrul indică numărul aproximativ 
de rotații pe minut (rpm) ale motorului.
Utilizați turometrul pentru a selecta 
punctele corecte de schimbare a treptelor 
de viteză și pentru a preveni subturarea 
și/sau supraturarea motorului.

NOTĂ
Nu turați motorul astfel încât acul 
turometrului să intre în ZONA ROȘIE. 
Acest lucru poate provoca defectarea 
gravă a motorului.

Indicator de temperatură lichid de 
răcire motor
�� 4,2 inch
�• Tip A �• Tip B

ONX4040007 ONX4E040007

�� 10,25 inch
�• Tip A �• Tip B

OTM040010 OTM040010L

Dacă este cuplat contactul, acest 
indicator prezintă temperatura lichidului 
de răcire motor.

NOTĂ
Dacă indicatorul depășește zona 
normală și se mișcă spre poziția „H 
(fierbinte) sau 130”, acest lucru indică o 
supraîncălzire a motorului, care poate 
duce la defectarea acestuia.
Nu vă continuați călătoria cu un 
motor supraîncălzit. Dacă motorul s-a 
supraîncălzit, consultați secțiunea 
„Dacă motorul se supraîncălzește” în 
capitolul 8.

Grup de instrumente

4-6

Turometru
�� 4,2 inch
�• Motor pe benzină �• Motor diesel

ONX4040004 ONX4040005

�� 10,25 inch
�• Motor pe benzină �• Motor diesel

OCN7040007 ONX4040006

Turometrul indică numărul aproximativ 
de rotații pe minut (rpm) ale motorului.
Utilizați turometrul pentru a selecta 
punctele corecte de schimbare a treptelor 
de viteză și pentru a preveni subturarea 
și/sau supraturarea motorului.

NOTĂ
Nu turați motorul astfel încât acul 
turometrului să intre în ZONA ROȘIE. 
Acest lucru poate provoca defectarea 
gravă a motorului.

Indicator de temperatură lichid de 
răcire motor
�� 4,2 inch
�• Tip A �• Tip B

ONX4040007 ONX4E040007

�� 10,25 inch
�• Tip A �• Tip B

OTM040010 OTM040010L

Dacă este cuplat contactul, acest 
indicator prezintă temperatura lichidului 
de răcire motor.

NOTĂ
Dacă indicatorul depășește zona 
normală și se mișcă spre poziția „H 
(fierbinte) sau 130”, acest lucru indică o 
supraîncălzire a motorului, care poate 
duce la defectarea acestuia.
Nu vă continuați călătoria cu un 
motor supraîncălzit. Dacă motorul s-a 
supraîncălzit, consultați secțiunea 
„Dacă motorul se supraîncălzește” în 
capitolul 8.

מד טמפרטורת מנוע

מד טמפרטורת המנוע מציג את טמפרטורת נוזל הקירור )עשוי להשתנות בהתאם 
לרמת הגימור ולשוק היעד(.

שים לב: 
• אין להמשיך בנהיגה כאשר מד טמפרטורת המנוע מצביע על התחממות קיצונית.	
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מד דלק

מד הדלק מציין את כמות הדלק אשר נותרה במיכל. כמות הדלק בפועל עשויה להיות 
שונה מעט מן המוצג על ידי מד הדלק.

04

4-7

 AVERTISMENT
Nu scoateți niciodată bușonul vasului de 
expansiune dacă motorul este fierbinte. 
Lichidul de răcire este presurizat și 
poate provoca arsuri grave. Înainte de a 
completa cu lichid de răcire, așteptați ca 
motorul să se răcească.

Indicator de nivel combustibil
�� 4,2 inch
�• Tip A �• Tip B

ONX4040008 ONX4E040008

�� 10,25 inch
�• Tip A �• Tip B

OTM040012 OTM040012L

Acest indicator arată cantitatea 
aproximativă de combustibil rămasă în 
rezervor.

 Info
• Capacitatea rezervorului de combustibil 

este prezentată în capitolul 2.
• Indicatorul de nivel combustibil este 

completat de lampa de avertizare nivel 
scăzut combustibil, care se aprinde dacă 
rezervorul este aproape gol.

• Pe pante sau în curbe, indicatorul de 
nivel combustibil poate fluctua, iar 
lampa de avertizare se poate aprinde 
mai repede decât de obicei, din cauza 
deplasării combustibilului în rezervor.

 AVERTISMENT
Pana de combustibil poate pune în 
pericol pasagerii din vehicul.
După aprinderea lămpii de avertizare 
sau dacă indicatorul de nivel ajunge 
aproape de „E (gol) sau 0”, trebuie să 
opriți și să realimentați cât mai curând 
posibil.

NOTĂ
Nu conduceți cu un nivel foarte scăzut 
de combustibil în rezervor. Pana de 
combustibil poate provoca rateuri ale 
motorului și defectarea catalizatorului.

כאשר מפלס הדלק במיכל נמוך, נורת אזהרה תופיע.
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לוח המחוונים

כדי לעבור בין צלזיוס לפרנהייט

• 	SETUP-יש לבחור ב
• 	TEMPERATURE UNIT-יש לבחור ב
• 	C/F-יש לבחור ב
• יש ללחוץ על לחצן AUTO ועל לחצן OFF בבקרת האקלים במשך 3 שניות	

מד טמפרטורת חוץ

מד טמפרטורת החוץ מציג את הטמפרטורה החיצונית במעלות צלזיוס. הטמפרטורה 
החיצונית בפועל עשויה להיות שונה מזו המוצגת על ידי מד הטמפרטורה החיצונית.

Grup de instrumente

4-8

Indicator temperatură exterioară
�� 4,2 inch �� 10,25 inch

OTM040015 OTM040013

Acest indicator prezintă temperatura 
exterioară curentă, în gradații de 1°C (1°F).
Rețineți că temperatura indicată pe 
ecranul LCD este posibil să nu se modifice 
la fel de rapid ca temperatura exterioară 
(este posibil să existe o ușoară întârziere 
în modificarea temperaturii).
Unitatea de măsură pentru temperatură 
poate fi modificată din meniul Settings 
(setări) al grupului de instrumente. 
Selectați:
 - Setup (setare) → Unit (unitate de 

măsură) → Temperature Unit (unitate 
de măsură temperatură) → °C/°F

La vehiculele echipate cu climatizare 
automată, puteți, de asemenea:
 - Să apăsați butonul AUTO în timp ce 

țineți apăsat 3 secunde butonul OFF 
(oprit) al sistemului de climatizare

Unitatea de măsură pentru temperatură 
de pe ecranul LCD al grupului de 
instrumente și ecranul de control al 
climatizării se modifică.

Kilometraj
�� 4,2 inch �� 10,25 inch

OTM040017 OTM040019

Kilometrajul indică distanța totală 
parcursă de vehicul și trebuie utilizat 
pentru a stabili momentul în care trebuie 
efectuată revizia periodică.

Autonomie
�� 4,2 inch �� 10,25 inch

OTM040018 OTM040020

• Autonomia indică distanța estimată 
pe care o poate parcurge vehiculul cu 
combustibilul rămas.

• Dacă distanța estimată este mai mică 
de 1 km (1 milă), autonomia indicată de 
computerul de bord va fi „---”.

Grup de instrumente

4-8

Indicator temperatură exterioară
�� 4,2 inch �� 10,25 inch

OTM040015 OTM040013

Acest indicator prezintă temperatura 
exterioară curentă, în gradații de 1°C (1°F).
Rețineți că temperatura indicată pe 
ecranul LCD este posibil să nu se modifice 
la fel de rapid ca temperatura exterioară 
(este posibil să existe o ușoară întârziere 
în modificarea temperaturii).
Unitatea de măsură pentru temperatură 
poate fi modificată din meniul Settings 
(setări) al grupului de instrumente. 
Selectați:
 - Setup (setare) → Unit (unitate de 

măsură) → Temperature Unit (unitate 
de măsură temperatură) → °C/°F

La vehiculele echipate cu climatizare 
automată, puteți, de asemenea:
 - Să apăsați butonul AUTO în timp ce 

țineți apăsat 3 secunde butonul OFF 
(oprit) al sistemului de climatizare

Unitatea de măsură pentru temperatură 
de pe ecranul LCD al grupului de 
instrumente și ecranul de control al 
climatizării se modifică.

Kilometraj
�� 4,2 inch �� 10,25 inch

OTM040017 OTM040019

Kilometrajul indică distanța totală 
parcursă de vehicul și trebuie utilizat 
pentru a stabili momentul în care trebuie 
efectuată revizia periodică.

Autonomie
�� 4,2 inch �� 10,25 inch

OTM040018 OTM040020

• Autonomia indică distanța estimată 
pe care o poate parcurge vehiculul cu 
combustibilul rămas.

• Dacă distanța estimată este mai mică 
de 1 km (1 milă), autonomia indicată de 
computerul de bord va fi „---”.

Grup de instrumente

4-8

Indicator temperatură exterioară
�� 4,2 inch �� 10,25 inch

OTM040015 OTM040013

Acest indicator prezintă temperatura 
exterioară curentă, în gradații de 1°C (1°F).
Rețineți că temperatura indicată pe 
ecranul LCD este posibil să nu se modifice 
la fel de rapid ca temperatura exterioară 
(este posibil să existe o ușoară întârziere 
în modificarea temperaturii).
Unitatea de măsură pentru temperatură 
poate fi modificată din meniul Settings 
(setări) al grupului de instrumente. 
Selectați:
 - Setup (setare) → Unit (unitate de 

măsură) → Temperature Unit (unitate 
de măsură temperatură) → °C/°F

La vehiculele echipate cu climatizare 
automată, puteți, de asemenea:
 - Să apăsați butonul AUTO în timp ce 

țineți apăsat 3 secunde butonul OFF 
(oprit) al sistemului de climatizare

Unitatea de măsură pentru temperatură 
de pe ecranul LCD al grupului de 
instrumente și ecranul de control al 
climatizării se modifică.

Kilometraj
�� 4,2 inch �� 10,25 inch

OTM040017 OTM040019

Kilometrajul indică distanța totală 
parcursă de vehicul și trebuie utilizat 
pentru a stabili momentul în care trebuie 
efectuată revizia periodică.

Autonomie
�� 4,2 inch �� 10,25 inch

OTM040018 OTM040020

• Autonomia indică distanța estimată 
pe care o poate parcurge vehiculul cu 
combustibilul rămas.

• Dacă distanța estimată este mai mică 
de 1 km (1 milă), autonomia indicată de 
computerul de bord va fi „---”.

מד נסועה

מד הנסועה מציין את המרחק שהרכב 
נסע מיום תחילת נסיעתו.

מד טווח

מד הטווח מציג את המרחק אשר 
נותר עד להתרוקנות מיכל הדלק 

המשוערת.
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צריכת דלק )צג 10.25 אינץ’(

צריכת הדלק הממוצעת וצריכת הדלק הנוכחית מוצגות בחלקו התחתון של לוח 
המחוונים.

כדי לאפס את צריכת הדלק הממוצעת:

• 	REFEULING AFTER או IGNITION AFTER יש לבחור בין תפריט

04

4-9

 Info
• Dacă vehiculul nu se află pe o 

suprafață plană sau dacă bateria a 
fost deconectată, este posibil ca funcția 
autonomie să nu funcționeze corect.

• Autonomia indicată poate fi diferită de 
autonomia reală, deoarece reprezintă 
o estimare a distanței care mai poate fi 
parcursă.

• Dacă se alimentează cu mai puțin de 
6 litri (1,5 galoane) de combustibil, 
computerul de bord ar putea să nu 
înregistreze schimbarea.

• În funcție de condițiile de parcurs, 
stilul de condus și starea vehiculului, 
autonomia poate varia foarte mult.

Consum de combustibil (pentru 
grup de instrumente de 10,25 inch) 

OTM040062L

Consumul mediu de combustibil (1) și 
consumul instantaneu de combustibil (2) 
sunt afișate în partea inferioară a grupului 
de instrumente). 

Resetare automată
Pentru resetarea automată a consumului 
mediu de combustibil, selectați „After 
Ignition” (după decuplarea contactului) 
sau „After Refueling” (după realimentare) 
din meniul Settings (setări) al ecranului 
sistemului multimedia.

Lampă de avertizare drum cu polei  
(dacă există în dotare)

OHCR049127L

Această lampă avertizează șoferul că 
este posibil ca pe drum să fie polei. Dacă 
temperatura exterioară este mai mică 
de aproximativ 4 °C (40 °F), lampa de 
avertizare drum cu polei și indicatorul 
temperaturii exterioare clipesc de 10 
ori, apoi rămân aprinse. De asemenea, 
avertizorul sonor se activează de 3 ori.

 Info
Dacă lampa de avertizare drum cu polei 
se aprinde în timpul deplasării, trebuie să 
conduceți cu mai multă atenție și să evitați 
deplasarea cu viteză ridicată, accelerațiile 
și frânările bruște sau negocierea în forță 
a virajelor etc.
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נוריות חיווי והתראה

חגורת בטיחות
חגורת בטיחות אינה חגורה כראוי.

תקלת כרית אוויר
אמורה להיעלם תוך כ-5 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב ON. במידה 

ואינה נעלמת, יש לפנות למוסך מורשה.

בלם חניה/חוסר נוזל בלם
אמורה להיעלם תוך כ-5 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב ON לאחר 

שחרור בלם חניה. תופיע בנוסף גם כאשר מפלס 
נוזל בלם נמוך ובלם החניה אינו מופעל. יש לפנות בדחיפות למוסך מורשה.

ABS
אמורה להיעלם תוך כ-5 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב ON. במידה 

ואינה נעלמת, קיימת תקלת ABS, יש לפנות למוסך מורשה.

EBD נורת אזהרה
יש לפנות בדחיפות למוסך מורשה. יכולת בלימת הרכב והתנהגותו עשויות 

להיפגע.

הגה כוח
אמורה להיעלם תוך כ-5 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב ON. במידה 

ואינה נעלמת, קיימת תקלה בהגה הכוח. יש לפנות למוסך מורשה.

מערכת טעינה
מורה על תקלה במערכת החשמל. יש לעצור את הרכב בבטחה הרחק 

מהתנועה הסואנת. יש לפנות למוסך מורשה.

לחץ שמן
מורה על לחץ שמן מנוע נמוך. יש לעצור את הרכב בבטחה ולהפסיק מיידית 

את פעולת המנוע. יש לבדוק את מפלס שמן המנוע ולמלא שמן מנוע 
כנדרש. אם הנורה עדיין מופיעה או שאין בנמצא שמן מנוע, אין להמשיך 

בנסיעה. יש לפנות למוסך מורשה.

נורות חיווי והתראה
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חוסר שמן
מורה על מפלס שמן מנוע נמוך. אמורה להיעלם תוך כ 5 שניות מהעברת 

מתג ההתנעה למצב ON. יש לבדוק את מפלס שמן המנוע ולמלא שמן מנוע 
כנדרש. אם הנורה עדיין מופיעה או שאין בנמצא שמן מנוע, אין להמשיך 

בנסיעה. יש לפנות למוסך מורשה.

התחממות
אין להמשיך בנסיעה. יש להפסיק את פעולת המנוע מיידית. יש לפנות 

למוסך מורשה.

חוסר דלק
כמות מועטה נותרה במיכל הדלק. יש לתדלק. המשך נסיעה ללא תדלוק 

אינה מומלצת מחשש לנזק.

תקלת מנוע

אמורה להיעלם תוך כ-5 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב ON. יש 
לפנות למוסך מורשה.

)GPF( סתימת מסנן
יש לנסוע ברכב במהירות גבוהה מ-80 קמ”ש בסיבובי מנוע גבוהים במשך 

מעל 30 דקות כדי לנקות הצטברויות פיח. אם הנורה אינה נעלמת או 
מהבהבת, יש לפנות למוסך מורשה.

בלם חניה חשמלי
אמורה להיעלם תוך כ-5 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב ON. אם אינה 

נעלמת, קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי. יש לפנות למוסך מורשה.

AUTO HOLD בלם חניה חשמלי אוטומטי
לבן: המערכת פועלת. ירוק: הפעלה אוטומטית בעת עצירה ולחיצה על 

הבלמים. צהוב: תקלה, יש לפנות למוסך מורשה.

לחץ ניפוח צמיגים נמוך
אמורה להיעלם תוך כ-5 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב ON. יש 

לבדוק את לחץ הניפוח בצמיגים ולנפחם כנדרש. אם הנורה אינה נעלמת: 
יש לפנות למוסך מורשה.
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נוריות חיווי והתראה

סייען מניעת התנגשות חזיתית )בהתאם לרמת הגימור(
אמורה להיעלם תוך כ-5 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב ON. אם אינה 

נעלמת: קיימת בעיה במערכת. יש לפנות למוסך מורשה.

סייען שמירת נתיב נסיעה
ירוק: מערכת פעילה. לבן: תנאים לא מספיקים.

צהוב: תקלה, יש לפנות למוסך מורשה.

מהירות גבוהה )בהתאם לרמת הגימור(. 
מהבהבת בעת נסיעה במהירות מעל 120 קמ”ש. זמזם ישמע

הנעה כפולה
תקלת הנעה כפולה. יש לפנות למוסך מורשה.

תקלת תאורה חזיתית
אמורה להיעלם תוך כ-5 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב ON. אם אינה 

נעלמת או מהבהבת, קיימת תקלה. יש לפנות למוסך מורשה.

)ESC( בקרת יציבות אלקטרונית
אמורה להיעלם תוך כ-5 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב ON. אם אינה 

נעלמת, קיימת תקלה. יש לפנות למוסך מורשה.
כאשר הנורה מהבהבת: מערכת ESC פעילה

בקרת יציבות אלקטרונית )ESC( מנוטרלת
אמורה להיעלם תוך כ-5 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב ON. אם אינה 

נעלמת, המערכת מנוטרלת על ידי הנהג

אימובילייזר
אימובילייזר אותר. ניתן להתניע את הרכב. אמורה להיעלם תוך כ 5 שניות 
מהעברת מתג ההתנעה למצב ON. אם הנורה מהבהבת: קיימת תקלה, יש 

לפנות למוסך מורשה.

אימובילייזר )מפתח חכם(
אמורה להיעלם תוך כ-30 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב ON. כאשר 

הנורה מהבהבת: המפתח אינו ברכב, לא ניתן להניע. אם הנורה דולקת 
במשך 2 שניות ונעלמת: יש לפנות למוסך מורשה. כאשר הנורה מהבהבת: 

יש לפנות למוסך מורשה.
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בקרת ירידה במדרון
אמורה להיעלם תוך כ-5 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב ON. נורה זו 

מהבהבת כאשר המערכת פועלת. צבע צהוב: יש לפנות למוסך מורשה.

הדממת מנוע בעצירה
נורה תואר בלבן.

איתות
מהרהב בקצב קבוע בעת פניה. אם אינו מהבהב או מהבהב במהירות, יש 

לפנות למוסך מורשה.

אור גבוה
אור גבוה פועל. אור גבוה מהבהב באמצעות משיכת הידית בכיוון הנהג.

אור דרך
פנסי דרך פועלים

אור נמוך
אור נמוך פועל

אור ערפל
אור ערפל אחורי פועל

סייען אור גבוה
פועל במצב AUTO. אור גבוה מנוטרל כאשר רכב מגיע ממול

בקרת שיוט )בהתאם לרמת גימור(
בקרת שיוט פועלת.

מצב ספורט
הרכב במצב ספורט

מצב חיסכון
נסיעה במצב חיסכון

SMART מצב
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LCD צג 

בקרת צג מידע מגלגל ההגה
שינוי מידע

תפקידמתג

החלפת דפי מידע מוצג

גלילה מעלה ומטה , 

OKאישור או איפוס

תוכןסמלמידע

מחשב דרך: נסועה, צריכת דלקמחשב דרך

הוראות ניווט לנהג, כיווני נסיעההוראות ניווט

•סייען נהיגה בקרת שיוט אדפטיבית	
• סייען שמירת נתיב	
• מערכת איתור עייפות נהג	
• הנעה כפולה	
• מערכת מירכוז נתיב נסיעה	

שינויי הגדרות מערכותשינוי הגדרות

אזהרות שונות, ירידת לחץ ניפוח צמיגיםאזהרה

Grup de instrumente

4-32

Comandă ecran LCD

ONX4E040020/ONX4E040021

Modurile ecranului LCD pot fi schimbate cu ajutorul butoanelor de comandă.

Buton Funcție

Buton MOD, pentru schimbarea modurilor

, Buton de DEFILARE, pentru schimbarea elementelor

OK Buton SELECTARE/RESETARE, pentru setarea sau resetarea elementului 
selectat

ECRAN LCD

LCD צג



23

LC
D

ג 
 צ

4

מחשב דרך

נתוני נסיעה, נסועה, צריכת דלק ומהירות

סייען ניווט

כיווני נסיעה, מרחק ליד, זמן ליעד

סייען נהיגה

מצב בקרת שיוט אקטיבית, סייען שמירת 
נתיב, מערכת שמירת מרחק

איתור עייפות נהג

מצב מערכת איתור עייפות נהג.

Grup de instrumente

4-34

Mod computer de bord

ONX4E040022

Modul computer de bord afișează 
informații despre parametrii vehiculului, 
cum ar fi consumul de combustibil, 
contorul de parcurs și viteza vehiculului.
Pentru informații suplimentare, consul-
tați „Computer de bord” în cadrul 
acestui capitol.

Mod TBT (dacă există în dotare)

OCN7060149

Dacă este selectată vizualizarea pas 
cu pas sunt afișate informații despre 
distanța/timpul până la destinație.

Mod asistență la condus

ONX4040013

SCC/HDA/LKA
Acest mod prezintă starea pilotului 
automat inteligent (SCC), asistenței la 
condusul pe autostradă (HDA) și asistenței 
la păstrarea benzii de deplasare (LKA).
Pentru informații suplimentare, consul-
tați informațiile despre fiecare funcție, 
în capitolul 7.

OIG059288L

Avertizare atenție șofer
Acest mod afișează starea avertizării 
atenție șofer (DAW).
Pentru informații suplimentare, consul-
tați „Avertizare atenție șofer (DAW)” în 
capitolul 7.

Grup de instrumente
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LCD צג 

הנעה כפולה

מצב העברת כוח הנעה כפולה. אינה מופיעה 
4WD LOCK במצב

אזהרה

• תקלת מערכת שמירת מרחק	
• חסימת חיישני רדאר	
• תקלת מערכת התראת שטח מת	
• תקלת תאורה	
• תקלת אור גבוה	
• תקלת ניטור לחץ ניפוח צמיגים	

סמל אזהרה  יופיע בצג המידע.

אם הבעיה נפתרה, הסמל יעלם.

לחץ ניפוח צמיגים

מציג לחץ ניפוח צמיגים

הגדרות

ניתן לשנות את הגדרות התצוגה והמחוונים 
השונים. יש לבצע שינויי הגדרות כאשר בורר 

.P ההילוכים במצב

04

4-35

ONX4040014

Distribuție cuplu motor (4WD)
Acest mod prezintă informații despre 
distribuția cuplului motor de către 
sistemul de tracțiune integrală.
Dacă diferențialul central este blocat, 
acest mod nu este afișat.
Pentru informații suplimentare, consul-
tați „Tracțiune integrală” în capitolul 6.

Grup de avertizare principal

OIG059097L

Această lampă de avertizare informează 
șoferul cu privire la apariția următoarelor 
situații.
 - Asistență pentru evitarea coliziunilor 

frontale defectă (dacă există în dotare)
 - Radar asistență pentru evitarea 

coliziunilor frontale blocat (dacă există 
în dotare)

 - Detectare prezență în unghiul mort 
defectă (dacă există în dotare)

 - Radar detectare prezență în unghiul 
mort blocat (dacă există în dotare)

 - Far cu LED defect  
(dacă există în dotare)

 - Asistență pentru faza lungă defectă  
(dacă există în dotare)

 - Pilot automat inteligent cu stop & go 
defect (dacă există în dotare)

 - Radar pilot automat inteligent cu stop 
& go blocat (dacă există în dotare)

 - Sistem de monitorizare presiune în 
anvelope (TPMS) defect

Lampa de avertizare principală se aprinde 
dacă survine una sau mai multe dintre 
situațiile de mai sus.
În acest moment, în dreptul pictogramei 
setări utilizator ( ) de pe ecranul LCD 
apare pictograma de avertizare principală 
( ).
După rezolvarea problemei, lampa 
de avertizare principală se stinge, iar 
pictograma de avertizare principală 
dispare.

04

4-35

ONX4040014
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dacă survine una sau mai multe dintre 
situațiile de mai sus.
În acest moment, în dreptul pictogramei 
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( ).
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de avertizare principală se stinge, iar 
pictograma de avertizare principală 
dispare.

Grup de instrumente

4-36

ONX4E040023

Presiune în anvelope
Acest mod prezintă informații despre 
presiunea în anvelope.
Pentru informații suplimentare, consul-
tați „Sistem de monitorizare a presiunii 
în anvelope (TPMS)” în capitolul 8.

Nivel uree (motor diesel)

OTM090070L OTM090071L

Acest mod afișează cantitatea aproxi-
mativă de soluție de uree rămasă în rezer-
vor.
Adăugați uree înainte ca nivelul să indice 
[E].
Pentru informații suplimentare, consul-
tați „Reducere catalitică selectivă 
(SCR)” în capitolul 9.

Flux de energie (pentru MHEV 48 V 
diesel (Mild-hybrid), dacă există în 
dotare)
Sistemul Mild-hybrid informează șoferii 
cu privire la fluxul de energie în diferite 
moduri de funcționare. În timpul 
deplasării, fluxul curent de energie este 
prezentat în 3 moduri.

ONX4E040024

Vehicul oprit
Vehiculul este oprit.
(Fără flux de energie)

ONX4E040025

Generator/regenerare
Motorul termic și sistemul de frânare cu 
recuperarea energiei încarcă bateria de 
înaltă tensiune.
(Motor termic și roată  Baterie)

04

4-37

Mod setări utilizator

ONX4E040026

În acest mod puteți modifica setările 
pentru grupul de instrumente, uși, lămpi 
etc.
1. Asistență pentru șofer 
2. Grup de instrumente
3. Lumini 
4. Ușă
5. Confort 
6. Unități de măsură
7. Resetare
Informațiile furnizate pot fi diferite în 
funcție de echiparea vehiculului.

Pentru a modifica setările treceți transmisia 
în poziția P
Acest mesaj de avertizare apare dacă 
încercați să selectați un element din 
modul User Settings (setări utilizator) în 
timpul deplasării.
• Transmisie automată/cu ambreiaj 

dublu.
Pentru siguranță, modificați setările 
utilizatorului după ce parcați vehiculul, 
activați frâna de parcare și treceți 
transmisia în poziția P (parcare).

• Transmisie manuală/transmisie manu-
ală inteligentă Pentru siguranță, 
modificați setările utilizatorului după 
ce activați frâna de parcare.

Ghid rapid (ajutor)
Acest mod oferă informații de bază 
despre sistemele existente în modul User 
Settings (setări utilizator).
Selectați un element și țineți apăsat 
butonul OK.
Pentru informații suplimentare despre 
fiecare sistem, consultați acest manual 
de utilizare.

 Info
Dacă este utilizat sistemul multimedia, este 
acceptat numai modul setări utilizator al 
acestuia, nu și modul setări utilizator al 
grupului de instrumente.
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בקרת צג מידע 10.25 אינץ’

מידע 

• מרחק	
• צריכת דלק	
• זמן	

מתדלוק אחרון

• מרחק	
• צריכת דלק	
• זמן	

היסטוריה

• נסועה	
• צרידת דלק	
• זמן	

מד מהירות דיגיטלי

. לדפדוף מעלה/מטה: יש להשתמש במתגי  ו 

04

4-45

7. Resetare

Computer de bord (4,2 inch)
Computerul de bord este un indicator 
care afișează informații referitoare la 
condițiile de parcurs.

 Info
Dacă se deconectează bateria, unele dintre 
informațiile salvate de computerul de bord 
(de exemplu viteza medie) se resetează.

Moduri parcurs
Informații parcurs

De la realimentare

Informații cumulate

Oprire automată (dacă există în dotare)

• Distanță parcursă
• Consum mediu de combustibil
• Consum instantaneu de combustibil

• Distanță parcursă
• Consum mediu de combustibil
• Consum instantaneu de combustibil

Vitezometru digital

• Distanță parcursă
• Consum mediu de combustibil
• Consum instantaneu de combustibil

ONX4E040020

ONX4E040021

Pentru a schimba modul contorului de 
parcurs, acționați butonul „ , ” de 
pe volan
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תחזוקה

כיסוי פתח תדלוק

יש לנטרל את פעולת המנוע1. 

יש לנטרל את נעילת הדלתות2. 

יש ללחוץ בזהירות על מרכז כיסוי פתח התדלוק3. 

יש לפתוח את כיסוי פתח התדלוק4. 

יש לסובב את מכסה פתח התדלוק נגד כיוון השעון. רעשי יניקה עשויים להישמע5. 

יש למקם את מכסה פתח התדלוק על כיסוי פתח התדלוק	. 
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5-51

Clapetă bușon rezervor de 
combustibil
Deschiderea clapetei bușonului 
rezervorului de combustibil

ONX4E050033

1. Opriți motorul.
2. Asigurați-vă că toate ușile sunt 

deblocate.
3. Apăsați marginea centrală din spate 

a clapetei bușonului rezervorului de 
combustibil.

ONX4050034

4. Trageți spre exterior clapeta bușonului 
rezervorului de combustibil (1), pentru 
a accesa capacul rezervorului de 
combustibil.

5. Pentru a scoate bușonul (2), rotiți în 
sens antiorar. Pe măsura egalizării 
presiunii din rezervor, este posibil să 
auziți un șuierat.

6. Amplasați bușonul pe clapetă.

 Info
Dacă toate ușile sunt deblocate, clapeta 
bușonului rezervorului de combustibil se 
deblochează.
Pentru a debloca clapeta bușonului 
rezervorului de combustibil:
• Apăsați butonul de deblocare de pe 

cheia inteligentă
• Apăsați butonul de deblocare al 

închiderii centralizate, de pe cotiera ușii 
șoferului

Dacă toate ușile sunt blocate, clapeta 
bușonului rezervorului de combustibil se 
blochează.
Pentru a bloca clapeta bușonului 
rezervorului de combustibil:
• Apăsați butonul de blocare de pe cheia 

inteligentă
• Apăsați butonul de blocare al închiderii 

centralizate, de pe cotiera ușii șoferului 
 Ã După ce viteza vehiculului depășește 
15 km/h, toate ușile vehiculului se 
blochează automat
Dacă viteza vehiculului depășește 15 
km/h se blochează și clapeta bușonului 
rezervorului de combustibil

 Info
Pentru informații privind soluția de uree 
utilizată la vehiculele cu motoare diesel, 
consultați capitolul 9, „Reducere catalitică 
selectivă (SCR)”.

 Info
Dacă clapeta bușonului nu se deschide 
deoarece este acoperită cu gheață, loviți-o 
ușor sau împingeți-o pentru a sparge 
gheața și eliberați-o. Nu forțați deschiderea 
clapetei. Dacă este cazul, utilizați un 
spray special de degivrare (nu antigel) sau 
deplasați vehiculul într-un loc încălzit și 
așteptați să se topească gheața.
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 Info
Dacă toate ușile sunt deblocate, clapeta 
bușonului rezervorului de combustibil se 
deblochează.
Pentru a debloca clapeta bușonului 
rezervorului de combustibil:
• Apăsați butonul de deblocare de pe 

cheia inteligentă
• Apăsați butonul de deblocare al 

închiderii centralizate, de pe cotiera ușii 
șoferului

Dacă toate ușile sunt blocate, clapeta 
bușonului rezervorului de combustibil se 
blochează.
Pentru a bloca clapeta bușonului 
rezervorului de combustibil:
• Apăsați butonul de blocare de pe cheia 

inteligentă
• Apăsați butonul de blocare al închiderii 

centralizate, de pe cotiera ușii șoferului 
 Ã După ce viteza vehiculului depășește 
15 km/h, toate ușile vehiculului se 
blochează automat
Dacă viteza vehiculului depășește 15 
km/h se blochează și clapeta bușonului 
rezervorului de combustibil

 Info
Pentru informații privind soluția de uree 
utilizată la vehiculele cu motoare diesel, 
consultați capitolul 9, „Reducere catalitică 
selectivă (SCR)”.

 Info
Dacă clapeta bușonului nu se deschide 
deoarece este acoperită cu gheață, loviți-o 
ușor sau împingeți-o pentru a sparge 
gheața și eliberați-o. Nu forțați deschiderea 
clapetei. Dacă este cazul, utilizați un 
spray special de degivrare (nu antigel) sau 
deplasați vehiculul într-un loc încălzit și 
așteptați să se topească gheața.

תדלוק
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טמפרטורה: נהג. 1

טמפרטורה: נוסע. 2

3 .)AUTO( הפעלה אוטומטית

סירקולציה/אוויר מבחוץ. 4

נטרול. 5

מפשיר שמשה קדמית. 6

מזגן. 7
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5-81

�� Scaun față
�• Cu volan pe stânga

        - Tip A

        - Tip B

Este posibil ca forma reală a panoului sistemului de climatizare să fie diferită de cea din imagine.
ONX4E050159/ONX4E050157

SISTEM DE CLIMATIZARE AUTOMATĂ (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)

1. Buton de reglare temperatură pe 
partea șoferului

2. Buton de reglare temperatură pe 
partea pasagerului

3. Buton AUTO (control automat) 
4. Buton de comandă admisie aer
5. Buton OFF (oprit) 
6. Buton de dezaburire parbriz 
7. Buton A/C (aer condiționat)

8. Buton de reglare viteză ventilator
9. Buton de selectare mod
10. Buton distribuție complexă aer
11. Buton de degivrare lunetă
12. Buton SYNC (sincronizare)
13. Ecran cu informații despre climatizare

כפתורי בקרת אקלים )בהתאם לרמת גימור(

עוצמת מאוורר. 8

כיוון אוויר. 9

איוורור. 10

מפשיר חלון אחורי. 11

השוואת טמפרטורת נהג ונוסע. 12

צג מידע. 13

בקרת אקלים
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תחזוקה 06

6-9

Buton de pornire/oprire motor  
(dacă există în dotare)

ONX4060001

La deschiderea unei uși față, butonul de 
pornire/oprire motor se aprinde, apoi se 
stinge după aproximativ 30 de secunde 
de la închiderea ușii.

 AVERTISMENT
Pentru a dezactiva vehiculul într-o 
situație de urgență:
Țineți apăsat butonul de pornire/oprire 
motor mai mult de două secunde SAU 
apăsați și eliberați rapid de trei ori 
butonul de pornire/oprire motor (în trei 
secunde).
Dacă vehiculul încă nu s-a oprit, puteți 
reporni vehiculul fără să apăsați pedala 
de frână, apăsând butonul de pornire/
oprire motor, cu transmisia în punctul N 
(neutru).

 AVERTISMENT
• Nu apăsați NICIODATĂ butonul 

de pornire/oprire motor în timp 
ce vehiculul se deplasează, cu 
excepția situațiilor de urgență. Acest 
lucru poate provoca dezactivarea 
vehiculului și pierderea servoasistării 
sistemelor de direcție și de frânare. 
Acest lucru poate provoca pierderea 
controlului asupra direcției și a 
frânelor, ceea ce poate provoca un 
accident.

• Înainte de a părăsi vehiculul, asigurați-vă 
întotdeauna că transmisia este în 
poziția P (parcare), activați frâna de 
parcare, opriți motorul și luați cu dvs. 
cheia inteligentă. Dacă nu luați aceste 
măsuri de siguranță, este posibil ca 
vehiculul să se deplaseze brusc.

• Nu întindeți NICIODATĂ mâna spre 
butonul de pornire/oprire motor 
sau spre alte comenzi printre spițele 
volanului, în timp ce vehiculul se 
deplasează. Este posibil ca prezența 
mâinilor în această zonă să provoace 
pierderea controlului asupra 
vehiculului și un accident.

לחצן התנעה/נטרול מנוע

עם פתיחת דלת קדמית, מתג זה יואר. לאחר 30 שניות מתג זה לא יואר עוד

מצב חירום:

יש ללחוץ על לחצן התנעה/נטרול מנוע במשך מעל 2 שניות או ללחוץ על הלחצן 3 
פעמים תוך 3 שניות. 

אין ללחוץ על לחצן זה כאשר הרכב בתנועה מחשש לתאונת דרכים קטלנית.

התנעה/נטרול מנוע
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טיפולים

1224364860728496חודשיםזמן *

ק”מ X חלק*
1000

153045607590105120

1111רצועות

22222222שמן ומסנן שמן

GDI T 10,000 ק"מ או חצי שנהמוסף דלק למנועי

GDI T 11111111צינורות רדיאטור למנועי

T GDI 11111111צינור כניסת אוויר למנועי

22222222מסנן אוויר

T DGI 75000 קמ או 5 שניםמצתים למנועי

160000 ק"ממצתים למנועי 2.0

1צינור תדלוק ומכסה פתח תדלוק

1212מסנן איוורור מיכל דלק

1212מסנן דלק

1צנרת דלק וצינורות נוספים

60000 ק"מ או 4 שנים. 30000 ק"מ או שנתייםצנרת קירור ומערכת קירור

1111מערכות חשמל

11111111מצבר

11111111מצב צנרת בלימה

11111111בלם חניה

11211211נוזל בלם

11111111בלמים

11111111היגוי

1111גלי הינע

11111111צמיגים ולחצי ניפוח צמיגים

• הקודם מביניהם	
• תקף גם למנועי דיזל	

1 – בדיקה תקופתית והחלפה בעת הצורך
2- החלפה
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תחזוקה

1224364860728496חודשיםזמן *

ק”מ X חלק*
1000

153045607590105120

11111111מתלים

11111111גאז מזגן

11111111מדחס מזגן

22222222מסנן מזגן

11נוזל תיבת הילוכים כפולת מצמדים

1111נוזל תיבת הילוכים אוטומטית

T GDI 1מרווח שסתומים מנועי

ECALL 3 שניםסוללת

1111בדיקת מערכת פליטה

החלפת שמן מנוע ומסנן )למנוע 
דיזל(

כל 10,000 ק"מ או 12 חודשים

כל 15,000 ק"מהחלפת מסנן סולר )למנוע דיזל(

• הקודם מביניהם	

1 – בדיקה תקופתית והחלפה בעת הצורך

2- החלפה

• יש להקפיד על בדיקות נוזלים תקופתיות	
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שמן מנוע
בדיקת שמן מנוע

בנזין:

יש לוודא כי הרכב חונה בבטחה על משטח מאוזן ומהודק. 	

	 .P יש לוודא כי בורר ההילוכים במצב

יש להפעיל את המנוע עד להגעה לטמפרטורת עבודה ולאחר מכן להפסיק את . 	
פעולתו

יש להמתין 10 דקות. 	

יש לשלוף את מדיד השמן,לנקות את מדיד השמן בבד נקי ולהחזירו למקומו. 	

יש לשלוף את מדיד השמן ולבדוק את המפלס. 	

מפלס השמן אמור להימצא בין L ובין F. אם חסר שמן, יש למלא את הכמות . 	
המתאימה

יש לנגב שמן שנשפך על חלקי מנוע או מרכב

כאשר המנוע חדש, צריכת השמן עשויה להיות גבוהה מהרגיל

• יש להשתמש בשמן במפרט המומלץ על ידי היצרן. 	
• אין לחרוג מזמני הטיפולים המומלצים על ידי היצרן	

Întreținere

9-38

ULEI DE MOTOR
Verificare nivel ulei de motor
Motor pe benzină
Uleiul de motor este utilizat pentru 
ungere, răcire și funcționarea diferitelor 
componente hidraulice ale motorului. 
Consumul de ulei de motor în timpul 
deplasării este normal, iar periodic este 
necesară verificarea și completarea 
nivelului acestuia. De asemenea, verificați 
și completați nivelul uleiului de motor la 
intervalele de revizie recomandate, pentru 
a preveni reducerea performanțelor 
uleiului.
Verificați nivelul uleiului de motor 
conform procedurii de mai jos. 
1. Respectați toate măsurile de precauție 

ale producătorului uleiului.
2. Asigurați-vă că vehiculul este pe o 

suprafață plană, cu transmisia în 
poziția P (parcare), frâna de parcare 
activată și roțile blocate.

3. Porniți motorul și încălziți-l până când 
temperatura lichidului de răcire atinge 
o valoare normală și constantă.

4. Opriți motorul, scoateți bușonul de 
completare a nivelului și scoateți joja. 
Așteptați 15 minute pentru ca uleiul să 
revină în baia de ulei.

5. Ștergeți joja și introduceți-o din nou 
complet.

�� Smartstream G1,6 T-GDi/Smartstream G1,6 
T-GDi (48 V) MHEV

ONX4E090062

�� Smartstream G2,0

ONX4E090057

�� Smartstream G2,5 GDi

ODN8A080107

6. Scoateți din nou joja și verificați nivelul 
uleiului. Nivelul trebuie să se situeze 
între gradațiile F (max) și L (min).

09

9-41

Verificare ulei și filtru de ulei de 
motor

OCN7080082L

• Vă recomandăm să faceți schimbul de 
ulei și de filtru de ulei de motor la un 
dealer autorizat HYUNDAI, conform 
programului de întreținere de la 
începutul acestui capitol.

• Dacă este depășit intervalul pentru 
schimbul uleiului de motor, este posibil 
ca proprietățile uleiului de motor să se 
deterioreze și ca starea motorului să 
fie afectată. De aceea, faceți schimbul 
uleiului de motor conform programului 
de întreținere. 

• Pentru a păstra motorul în stare 
optimă, utilizați uleiul de motor și 
filtrul de ulei recomandate. Dacă nu 
sunt utilizate uleiul de motor și filtrul 
de ulei recomandate, faceți schimbul 
de ulei de motor și de filtru conform 
programului de întreținere pentru 
condiții grele de exploatare. 

• Rolul programului de întreținere pentru 
schimbul uleiului de motor este de a 
preveni deteriorarea uleiului și nu are 
legătură cu consumul de ulei. Verificați 
și completați periodic nivelul uleiului 
de motor.

 Info
Dacă presiunea uleiului de motor este 
redusă din cauza nivelului prea mic al 
uleiului de motor, se aprinde lampa de 
avertizare presiune ulei de motor ( ). În 
plus, dacă vehiculul este utilizat continuu 
în această stare, se activează sistemul 
avansat de protecție a motorului, care 
limitează puterea acestuia și se aprinde 
lampa de control defecțiuni ( ). Dacă 
presiunea uleiului este restabilită, lampa de 
avertizare presiune ulei de motor se stinge, 
iar puterea motorului nu mai este limitată.

 ATENȚIE
Imediat după oprirea motorului uleiul 
de motor este foarte fierbinte și poate 
provoca arsuri în timp ce este înlocuit. 
Faceți schimbul uleiului de motor după 
ce s-a răcit.

 AVERTISMENT
Uleiul de motor uzat poate provoca 
iritații sau cancer de piele, dacă intră în 
contact cu pielea o perioadă îndelungată 
de timp. Uleiul de motor uzat conține 
substanțe chimice care, în experiențele 
de laborator, a provocat îmbolnăvirea 
de cancer a animalelor. Protejați-vă 
întotdeauna pielea spălându-vă bine 
pe mâini cu apă caldă și săpun, imediat 
după ce ați umblat cu ulei uzat.

09

9-39

�� Smartstream G1,6 T-GDi/  
Smartstream G1,6 T-GDi (48 V) MHEV

ODN8089105

�� Smartstream G2,0

ONX4E090058

�� Smartstream G2,5 GDi

ONX4E090059

7. Dacă nivelul uleiului este sub semnul 
L, completați cu ulei până la semnul F.

Utilizați numai uleiul de motor recoman-
dat (Consultați secțiunea „Lubrifianți 
recomandați și capacități” în capitolul 2).

NOTĂ
Pentru a preveni defectarea vehiculului:
• Atunci când completați nivelul sau 

faceți schimbul de ulei de motor, 
aveți grijă să nu vărsați ulei. Ștergeți 
imediat uleiul vărsat.

• În timpul rodajului unui vehicul nou 
consumul de ulei este posibil să 
crească, urmând să se stabilizeze 
după parcurgerea a 6.000 km (4.000 
mile).

• Consumul de ulei de motor poate fi 
influențat de stilul de condus, starea 
vremii, condițiile de trafic etc. De 
aceea, este recomandat să verificați 
periodic nivelul uleiului de motor și 
să completați, dacă este cazul. 
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תחזוקה

טיפולים

נוזל קירור
הרכב מגיע מן המפעל כאשר במערכת הקירור קיים נוזל קירור העונה על דרישות 

היצרן

• יש לבדוק את מפלס נוזל הקירור מדי חצי שנה	

• יש לבדוק את צינורות נוזל הקירור ומערכת הקירור ולהשלים נוזל קירור חסר בנוזל 	
קירור העונה על מפרט והגדרות היצרן

• אם קיים חוסר משמעותי של נוזל קירור, יש לפנות בהקדם למוסך מורשה	

• אין לבדוק את מפלס נוזל הקירור כאשר המנוע חם.	

• יש לוודא כי מכסה מאגר נוזל הקירור סגור כראוי לאחר מילוי נוזל קירור	

Întreținere

9-42

LICHID DE RĂCIRE MOTOR
Sistemul de răcire sub presiune dispune 
de un vas de expansiune cu antigel 
potrivit pentru toate anotimpurile. Vasul 
de expansiune este umplut în fabrică.
Verificați nivelul și concentrația lichidului 
de răcire cel puțin o dată pe an, la 
începutul iernii și înainte de a călători în 
zone cu climă rece.

Verificare nivel lichid de răcire

ONX4E090049

Verificați starea și racordurile tuturor 
furtunurilor sistemului de răcire și 
caloriferului de încălzire. Înlocuiți orice 
furtun umflat sau deteriorat.
Nivelul lichidului de răcire trebuie să se 
situeze între gradațiile MAX și MIN de pe 
partea laterală a vasului de expansiune, 
când motorul este rece.
Dacă nivelul lichidului de răcire este 
scăzut, completați cu apă distilată 
(deionizată) până la gradația MAX, fără să 
o depășiți. Dacă lichidul de răcire trebuie 
completat des, vă recomandăm să 
contactați un dealer autorizat HYUNDAI, 
în vederea verificării sistemului de răcire.

 AVERTISMENT
Nu demontați niciodată bușo-
nul vasului de expansiune 
pentru motor și/sau bușonului 
vasului de expansiune pentru 
intercoolerul răcit cu apă sau 
bușonul de golire dacă motorul 
și radiatorul sunt fierbinți. 
Lichidul de răcire și aburul 
fierbinți pot țâșni cu presiune 
în afară, provocând răniri 
grave.

Opriți vehiculul și așteptați până se 
răcește. Fiți foarte atenți când demontați 
bușonul vasului de expansiune pentru 
motor și/sau bușonul vasului de 
expansiune pentru intercoolerul răcit 
cu apă. Înfășurați un prosop gros în jurul 
bușonului și rotiți-l încet în sens antiorar, 
până la prima oprire. Dați-vă la o parte și 
așteptați până la eliberarea presiunii din 
sistemul de răcire. Când sunteți siguri că 
toată presiunea a fost eliberată, apăsați 
pe bușon cu un prosop gros și continuați 
să-l rotiți în sens antiorar până la 
demontarea completă.

09

9-43

 Info
Nivelul lichidului de răcire este influențat 
de temperatura motorului. Înainte de a 
verifica sau de a completa nivelul lichidului 
de răcire, opriți motorul.

 AVERTISMENT

Motorul electric al radiatorului de răcire 
poate continua să funcționeze sau poate 
porni atunci când motorul este oprit 
și poate provoca rănirea gravă. Nu vă 
apropiați cu mâinile, hainele și sculele 
de ventilatorul de răcire activat.
Opriți întotdeauna vehiculul, cu excepția 
situațiilor în care acesta trebuie verificat 
cu motorul pornit. Aveți grijă că, dacă 
borna negativă a bateriei (-) nu este 
deconectată, ventilatorul de răcire 
poate să pornească.

 AVERTISMENT
După completarea nivelului lichidului de 
răcire, asigurați-vă că bușonul vasului 
de expansiune este bine închis. În caz 
contrar, este posibil ca motorul să se 
supraîncălzească în timpul deplasării.
�� Vedere din față compartiment motor

OOSH089010L

1. Verificați ca eticheta bușonului vasu-
lui de expansiune să fie în poziție 
dreaptă.

OJX1099046

2. Asigurați-vă că micile protuberanțe 
de pe interiorul bușonului vasului de 
expansiune sunt blocate corespun-
zător.

09

9-43

 Info
Nivelul lichidului de răcire este influențat 
de temperatura motorului. Înainte de a 
verifica sau de a completa nivelul lichidului 
de răcire, opriți motorul.

 AVERTISMENT

Motorul electric al radiatorului de răcire 
poate continua să funcționeze sau poate 
porni atunci când motorul este oprit 
și poate provoca rănirea gravă. Nu vă 
apropiați cu mâinile, hainele și sculele 
de ventilatorul de răcire activat.
Opriți întotdeauna vehiculul, cu excepția 
situațiilor în care acesta trebuie verificat 
cu motorul pornit. Aveți grijă că, dacă 
borna negativă a bateriei (-) nu este 
deconectată, ventilatorul de răcire 
poate să pornească.

 AVERTISMENT
După completarea nivelului lichidului de 
răcire, asigurați-vă că bușonul vasului 
de expansiune este bine închis. În caz 
contrar, este posibil ca motorul să se 
supraîncălzească în timpul deplasării.
�� Vedere din față compartiment motor

OOSH089010L

1. Verificați ca eticheta bușonului vasu-
lui de expansiune să fie în poziție 
dreaptă.

OJX1099046

2. Asigurați-vă că micile protuberanțe 
de pe interiorul bușonului vasului de 
expansiune sunt blocate corespun-
zător.

• יש להשתמש בנוזל קירור העונה על מפרט והגדרות היצרן.	

• אין להשתמש במי ברז. שימוש בנוזל קירור שאינו עונה על הגדרות היצרן עלול 	
לגרום לנזק
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תערובת נוזל קירור

אחוז מיםאחוז נוזל קירורטמפרטורה )צלזיוס(

153565

254060

355050

456040

• יש להחליף נוזל קירור במוסך מורשה	

נוזל בלם
בדיקת מפלס נוזל בלם

• יש לבדוק את מפלס נוזל הבלם באופן קבוע. מפלס נוזל הבלם אמור להימצא בין 	
סימן MIN וסימן MAX על מאגר נוזל הבלם

• יש להקפיד על סביבת מאגר נוזל בלם נקיה מחשש לחדירת זיהום לנוזל הבלם	

במידה ומפלס נוזל הבלם נמוך מאוד, יש לפנות למוסך מורשה

• יש להשתמש בנוזל בלם העונה על מפרט והגדרות היצרן	

• אין להשתמש בנוזל בלם ממיכל שלא נפתח לאחרונה	

יש להימנע ממגע של נוזל בלם עם חלקי מנוע, חלקי מרכב, עור חשוף או פריטי לבוש

09

9-45

Verificare nivel lichid de frână/
ambreiaj

ONX4090006

Verificați periodic nivelul lichidului din 
rezervor. Nivelul lichidului trebuie să se 
situeze între gradațiile MAX și MIN de pe 
partea laterală a rezervorului.
Înainte de a scoate bușonul rezervorului 
și de a completa nivelul lichidului de 
frână/ambreiaj, curățați zona din jurul 
bușonului, pentru a preveni contaminarea 
lichidului.
Dacă nivelul este scăzut, completați cu 
lichid până la gradația MAX. Nivelul scade 
în funcție de distanța parcursă. Aceasta 
este o stare normală, asociată cu uzura 
plăcuțelor de frână. 
Dacă nivelul lichidului este foarte scăzut, 
vă recomandăm să verificați sistemul la 
un dealer autorizat HYUNDAI.

 Info
Utilizați numai lichid de frână/ambreiaj 
specificat. Consultați „Lubrifianți reco-
mandați și capacități” în capitolul 2. 

 Info
Înainte de demontarea capacului pentru 
completarea nivelului lichidului de frână/
ambreiaj, citiți avertismentul de pe capac.

 Info
Curățați capacul de umplere înainte de 
demontare. Utilizați numai lichid de frână/
ambreiaj DOT4, dintr-un recipient sigilat.

 AVERTISMENT
Dacă sistemul de frânare/ambreiaj 
necesită completarea frecventă a 
lichidului, este posibil ca acest lucru 
să indice o pierdere pe la sistemul de 
frânare/ambreiaj. Vă recomandăm să 
verificați vehiculul la un dealer autorizat 
HYUNDAI. 

 AVERTISMENT
Nu permiteți lichidului de frână/
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NOTĂ
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• Lichidul de frână/ambreiaj care a fost 
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de timp nu trebuie utilizat, deoarece 
calitatea acestuia nu mai poate fi 
garantată. Va trebui aruncat în mod 
corespunzător.  
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necorespunzătoare. Dacă doar 
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ar fi uleiul de motor, ajung în sistemul 
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LICHID DE FRÂNĂ/AMBREIAJ (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)
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תחזוקה

נוזל ניקוי שמשות
בדיקת מפלס

• יש לבדוק את מפלס נוזל ניקוי השמשות כמודגם באיור. ניתן להוסיף בשעת הצורך 	
מים רגילים

מסנן אוויר
יש להחליף את מסנן האוויר במוסך מורשה.

החלפת מגבים
בדיקת להבי מגב

חומר זר כגון שרף עצים עלול לפגוע ביכולת המגב לנקות את השמשה. אם המגנים 
אינם מנקים כראוי, יש לנקותם בבד לח או בחומר ניקוי עדין. אין להשתמש בנפט, 

בנזין, אלכוהול או מדלל צבע

• יש להחליף מגבים אשר ניזוקו או התבלו.	

09

9-47

LICHID DE SPĂLARE FILTRU DE COMBUSTIBIL 
(PENTRU MOTOR DIESEL)
Evacuarea apei din filtrul de 
combustibil
Filtrul de combustibil al motorului diesel 
separă apa de combustibil și previne 
acumularea apei.
Dacă s-a acumulat apă în filtrul de 
combustibil, se aprinde lampa de 
avertizare filtru de combustibil ( ) când 
butonul de pornire/oprire motor este în 
poziția ON.
În acest caz, vă recomandăm să verificați 
sistemul la un dealer autorizat HYUNDAI.

NOTĂ
Dacă apa acumulată nu este evacuată 
la momentul potrivit, trecerea apei prin 
filtrul de combustibil poate provoca 
defectarea unor piese importante, 
precum sistemul de alimentare cu 
combustibil.

Înlocuire cartuș filtru de 
combustibil
Vă recomandăm să înlocuiți cartușul 
filtrului de combustibil la un dealer 
autorizat HYUNDAI, conform programului 
de întreținere de la începutul acestui 
capitol.

Verificare nivel lichid de spălare

ONX4090007

Verificați nivelul lichidului din rezervorul 
lichidului de spălare și completați, dacă 
este cazul. Dacă lichidul de spălare nu 
este disponibil, poate fi utilizată și apă. 
Totuși, la temperaturi scăzute utilizați 
lichid de spălare pentru vreme rece, 
pentru a preveni înghețul lichidului.

 AVERTISMENT
Pentru a preveni rănirea gravă sau 
decesul, luați următoarele măsuri de 
siguranță atunci când utilizați lichid de 
spălare:
• Nu introduceți lichid de răcire sau 

antigel în rezervorul lichidului de 
spălare. Lichidul de răcire poate 
obtura vizibilitatea când este 
pulverizat pe parbriz, provocând astfel 
pierderea controlului vehiculului, un 
accident sau deteriorarea vopselei și 
ornamentelor.

• Nu permiteți apropierea cu scântei 
sau cu flacără de lichidul de spălare 
sau de rezervorul spălătorului. 
Lichidul de spălare conține alcool și 
poate fi inflamabil.

• Nu beți lichid de spălare parbriz și 
evitați contactul acestuia cu pielea. 
Lichidul de spălare este otrăvitor 
pentru oameni și animale.

• Nu permiteți copiilor și animalelor să 
vină în contact cu lichidul de spălare 
parbriz.

Întreținere

9-48

Înlocuire filtru

ONX4090008

Filtrul de aer poate fi curățat cu aer 
comprimat. Nu încercați să-l spălați sau 
să-l clătiți, deoarece apa deteriorează 
filtrul. Dacă este murdar, filtrul de aer 
trebuie înlocuit.

OTM090006

1. Trageți în sus capacul filtrului de aer (1).

OTM090007

2. Ștergeți interiorul filtrului de aer.
3. Trageți în jos maneta în poziția deblo-

cat (2).

OTM090008

4. Înlocuiți filtrul de aer.
5. Reasamblați capacul filtrului de aer, 

procedând în ordine inversă.

 Info
Dacă vehiculul este condus în zone cu 
mult praf sau nisip, înlocuiți filtrul de aer 
mai des decât la intervalele recomandate 
(Consultați „Întreținere în condiții dificile 
de utilizare” din acest capitol).

NOTĂ
• Nu conduceți cu filtrul de aer 

demontat. Acest lucru provoacă 
uzura excesivă a motorului.

• Când demontați filtrul de aer, aveți 
grijă ca praful sau mizeria să nu 
pătrundă în admisia aerului; în 
caz contrar, este posibil să survină 
defecțiuni.

• Utilizați piese originale Hyundai 
pentru vehiculul dvs. Folosirea 
pieselor neoriginale poate provoca 
defectarea senzorului debitmetrului 
de aer.

FILTRU DE AER
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יש לשלוף את הנתיך החשוד.	. 

יש לבדוק האם הנתיך שלם ולהחליפו במידה ונשרף באמצעות הצבת אשר 	. 
ממוקמת בתיבת הנתיכים בתא המנוע.

יש להתקין נתיך חדש במפרט זהה העונה על הגדרות היצרן.	. 

ניתן להשתמש בנתיך במפרט זהה אשר מגן על צרכן חשמל שאינו חיוני, למשל 	. 
מצת הסיגריות.

החלפת נתיכים בתא הנוסעים
יש להפסיק את פעולת המנוע.	. 

יש לנטרל את פעולת מערכות החשמל.	. 

יש לפתוח את מכסה תיבת הנתיכים.	. 

יש לאתר את הנתיך החשוד בהתאם למידע המופיע החלקו הפנימי של מכסה 	. 
תיבת הנתיכים.

Întreținere

9-68

Înlocuire siguranțe planșă de 
bord
�� Parte șofer

ONX4090013

1. Decuplați contactul.
2. Decuplați toți consumatorii electrici.
3. Deschideți capacul panoului de 

siguranțe.
4. Pentru a localiza siguranța dorită, 

consultați eticheta de pe interiorul 
capacului panoului de siguranțe.

ONX4090046

5. Scoateți siguranța care bănuiți că este 
arsă. Pentru demontarea siguranțelor 
localizate în panoul din compartimentul 
motor, folosiți penseta.

6. Verificați siguranța și înlocuiți-o, dacă 
este arsă. Siguranțele de rezervă se 
regăsesc în panoul de siguranțe din 
planșa de bord (sau în panoul de 
siguranțe din compartimentul motor).

7. Introduceți o siguranță nouă de aceeași 
intensitate și asigurați-vă că s-a fixat 
bine în cleme. Dacă nu este bine 
fixată, vă recomandăm să consultați 
un dealer autorizat HYUNDAI.

În situații de urgență, dacă nu aveți o 
siguranță de rezervă, utilizați o siguranță 
de aceeași intensitate, aferentă unui 
circuit electric neimplicat în funcționarea 
vehiculului, cum ar fi siguranța de la 
brichetă.
Dacă farurile sau alte echipamente 
electrice nu funcționează și siguranța 
corespunzătoare nu este arsă, verificați 
siguranțele din compartimentul motor. 
Dacă siguranța este arsă, trebuie înlocuită 
cu una de aceeași intensitate.

Întreținere
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תחזוקה

• יש לסובב את בורג האבטחה נגד כיוון השעון לשליפת הגלגל החלופי.	

• יש לאחסן את הגלגל שנפגע ולאבטח אותו באמצעות סיבוב בורג האבטחה עם 	
כיוון השעון.

• יש לאחסן את ערכת הכלים והגלגל החלופי במקומם הייעודי.	

• אין לשהות תחת רכב בעודו מוגבה באופן חלקי או מלא.	

• יש להחנות את הרכב בבטחה על משטח יציב ומאוזן טרם החלפת גלגל.	

• יש להגביה את הרכב באמצעות נקודות העיגון הייעודיות אשר קבועות במרכב 	
הרכב.

• אין לאפשר לנוסעים לשהות ברכב בעודו מוגבה.	

08

8-15

DACĂ AVEȚI O PANĂ DE CAUCIUC (CU ROATĂ DE REZERVĂ, 
DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)

 AVERTISMENT
Schimbarea unei roți poate fi 
periculoasă. Pentru a reduce riscul de 
rănire gravă sau deces, la schimbarea 
unei roți, respectați instrucțiunile din 
această secțiune.

 ATENȚIE
Feriți-vă de capătul plat al mânerului 
cricului. Acesta are margini ascuțite în 
care vă puteți tăia.

Cric și scule

ONX4E080033

(1) Mâner cric
(2) Cric
(3) Cheie pentru roți

Cricul, mânerul cricului și cheia pentru 
roți sunt depozitate sub podeaua 
portbagajului.
Cricul este proiectat pentru a fi utilizat 
doar pentru schimbarea roților.

OTL065005

Pentru a scoate roata de rezervă, rotiți 
șurubul tip fluture în sens antiorar.
Depozitați roata de rezervă în același 
compartiment, prin rotirea în sens orar a 
șurubului fluture de fixare de tip fluture.
Pentru ca sculele și roata de rezervă să 
nu facă zgomot, depozitați-le în locația 
corespunzătoare.

08

8-15
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compartiment, prin rotirea în sens orar a 
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החלפת גלגל
ערכת כלים

ידית מגבה	. 

מגבה	. 

מפתח גלגלים	. 
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החלפת גלגל

יש להחנות את הרכב בבטחה על משטח יציב ומאוזן. 	

	 .P יש להעביר את בורר ההילוכים למצב

יש להפעיל את איתות החירום. 	

יש לשלוף את ערכת הכלים מהרכב. 	

Situații de urgență

8-16

OTL065040

Dacă șurubul de tip fluture nu poate fi 
slăbit ușor cu mâna, puteți utiliza mânerul 
cricului.
1. Treceți mânerul cricului (1) prin 

interiorul șurubului tip fluture de fixare 
a roții de rezervă.

2. Rotiți în sens antiorar cu mânerul 
cricului șurubul tip fluture de fixare a 
roții de rezervă.

Schimbarea unei roți

 AVERTISMENT
Un vehicul poate aluneca sau se poate 
deplasa de pe cric și poate provoca 
rănirea gravă sau decesul dvs. sau 
a persoanelor din apropiere. Luați 
următoarele măsuri de siguranță:
• Nu vă strecurați sub un vehicul ridicat 

pe cric.
• Nu încercați NICIODATĂ să schimbați 

o anvelopă dacă vehiculul este pe 
carosabil. Scoateți ÎNTOTDEAUNA 
vehiculul complet în afara 
carosabilului, pe o suprafață tare 
și plană, înainte de a încerca să 
schimbați o roată. Dacă nu găsiți 
o suprafață tare și plană și în afara 
carosabilului, solicitați ajutorul unui 
serviciu de asistență rutieră.

• Asigurați-vă că utilizați cricul din 
dotarea vehiculului.

• Amplasați ÎNTOTDEAUNA cricul pe 
punctele speciale de ridicare pe 
cric ale vehiculului și nu utilizați 
NICIODATĂ barele de protecție sau 
alte părți ale vehiculului ca suport 
pentru cric.

• Nu porniți și nu turați motorul cât 
timp vehiculul este ridicat pe cric.

• Nu permiteți niciunei persoane să 
rămână în vehicul dacă acesta este 
ridicat pe cric.

• Nu permiteți accesul copiilor pe 
carosabil și în vehicul.

08

8-17

Pentru a schimba o roată, urmați pașii de 
mai jos:
1. Parcați pe o suprafață plană și fermă.
2. Treceți transmisia în poziția P (parcare, 

vehicul cu transmisie automată/cu 
ambreiaj dublu) sau în punctul neutru 
(vehicul cu transmisie manuală/
transmisie manuală inteligentă), 
activați frâna de parcare și treceți 
contactul în poziția LOCK/OFF.

3. Apăsați butonul luminilor de avarie.
4. Scoateți din portbagaj cheia pentru 

roți, cricul, mânerul cricului și roata de 
rezervă.

ONX4E080025

[A]: cală

5. Blocați în față și în spate roata situată 
diagonal opus față de poziția anvelopei 
pe care o schimbați.

ONX4E080026

6. Slăbiți șuruburile de roată o tură în 
sens antiorar, în ordinea indicată mai 
sus, dar nu le demontați până când 
roata nu este ridicată de la sol.

ONX4E080034

7. Așezați cricul în dreptul punctului de 
ridicare cel mai apropiat de roata care 
trebuie schimbată. Pozițiile de ridicare 
pe cric sunt plăci sudate pe șasiu, cu 
2 crestături. Nu ridicați niciodată în 
altă poziție sau parte a vehiculului. În 
caz contrar, este posibil să deteriorați 
bandoul lateral sau alte piese ale 
vehiculului.

08
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יש לאבטח את הגלגל אשר נמצא מול ובהצלבה מן הגלגל שיש להחליף.. 	

יש לסובב את אומי הגלגל סיבוב אחד בלבד נגד כיוון השעון כאשר הרכב על . 	
הקרקע

יש למקם את המגבה תחת נקודת העיגון ברכב כאשר בסיס המגבה נח בבטחה . 	
על קרקע יציבה

יש להכניס את ידית המגבה למקומה במגבה ולסובב אותה עם כיוון השעון. 	

יש לשחרר את אומי הגלגל באופן ידני. יש להניח את אומי הגלגל על משטח נקי.. 	

יש להתקין את הגלגל החלופי. 		

יש להדק את אומי הגלגלים באופן ידני. 		

יש להוריד את הרכב בחזרה לקרקע בזהירות באמצעות סיבוב ידית המגבה נגד . 		
כיוון השעון
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יש להדק את אומי הגלגל כמובא באיור. מומנט הידוק: 11-13 קג”מ. יש לבדוק את . 		
הרכב במוסך מורשה.

גלגל חלופי צר

גלגל חלופי צר מיועד למקרה חירום בלבד.

• 	.PSI 60 :לחץ ניפוח גלגל חלופי צר

• אין לעבור במתקן שטיפת רכב כאשר ברכב מוקן גלגל חלופי צר.	

• יש להשתמש רק בגלגל החלופי הצר המסופק ברכב זה.	

• חיי הצמיג החלופי הצר קצרים מחיי צמיג רגיל. יש לוודא כי הגלגל החלופי הצר 	
תקין ואינו שחוק.

• ניתן להשתמש בגלגל חלופי צר אחד בלבד לצורך נסיעה.	

• אין לגרור או להתקין שרשראות שלג ברכב בו מותקן גלגל חלופי צר.	

אין לנסוע במהירות או בפראות או לבצע תמרונים חדים ובלימות קיצוניות ברכב בו 
מותקן גלגל חלופי צר.
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שימוש בערכת תיקון תקרים
)עשוי להשתנות בהתאם לרמת הגימור ולשוק היעד(

הערכה כוללת:

מדחס. 	

בקבוק חומר תיקון תקרים. 	

ערכת תיקון התקרים משמשת לתיקון חורים בסוליית הצמיג בקוטר עד 4 מילימטרים. 
לא ניתן לתקן חורים בדופן הצמיד.

08

8-23

ONX4080009

Pentru utilizarea în siguranță, citiți cu 
atenție instrucțiunile din acest manual, 
înainte de utilizare.
(1) Compresor
(2) Recipient cu etanșeizator
Kitul de depanare anvelope reprezintă 
o metodă temporară de reparare a 
anvelopei; se recomandă verificarea 
anvelopei de către un dealer autorizat 
HYUNDAI, cât mai curând posibil.

 ATENȚIE
Dacă aveți pană la două sau mai multe 
roți, nu utilizați kitul de depanare 
anvelope, deoarece etanșeizatorul 
dintr-un recipient este suficient pentru 
depanarea unei singure pene de 
cauciuc.

 AVERTISMENT
Nu utilizați kitul de depanare anvelope 
pentru a repara penele din zona talonului 
anvelopei. Acest lucru poate provoca un 
accident, ca urmare a dezumflării bruște 
a anvelopei.

 AVERTISMENT
Reparați anvelopa cât mai curând 
posibil. După umflarea cu ajutorul 
kitului de depanare anvelope, anvelopa 
se poate dezumfla în orice moment.

Introducere
Cu ajutorul kitului de depanare anvelope 
vă puteți continua călătoria, chiar dacă 
vehiculul a suferit o pană de cauciuc.
Sistemul cu compresor și etanșeizator 
sigilează eficient și rapid majoritatea 
fisurilor anvelopelor unui automobil, 
provocate de cuie sau obiecte similare și 
umflă anvelopa.
După ce vă asigurați că anvelopa este 
etanșată corespunzător, conduceți cu 
atenție (până la 200 km (120 mile), cu o 
viteză maximă de 80 km/h (50 mph)), 
pentru a ajunge la un atelier de service 
sau la o vulcanizare, în vederea înlocuirii 
anvelopei.
Uneori, mai ales în cazul fisurilor mari sau 
a deteriorării talonului, este posibil ca 
etanșarea să nu fie completă.
Pierderea de presiune a anvelopei poate 
afecta negativ performanțele acesteia.
Din acest motiv, trebuie să evitați 
bruscarea volanului sau alte manevre 
periculoase, în special dacă vehiculul 
este foarte încărcat sau dacă este tractată 
o remorcă.
Kitul de depanare anvelope nu este 
proiectat sau destinat a fi o metodă de 
reparație permanentă și trebuie utilizat 
numai pentru o singură anvelopă.
Instrucțiunile vă prezintă pas cu pas cum 
se etanșează temporar fisura, simplu și 
fiabil.
Citiți secțiunea „Note privind utilizarea în 
siguranță a kitului de depanare anvelope”.

DACĂ AVEȚI O PANĂ DE CAUCIUC  
(CU KIT DE DEPANARE ANVELOPE, DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)

תיקון צמיג

• יש לחנות בבטחה	

• יש להפעיל את בלם החניה	

• יש להשתמש בערכת תיקון הצמיגים רק לתיקון תקרים בצמיגי רכב זה	

• אין לתקן צמיגים או גלגלים שנפגעו באופן חמור	

• אין לשלוף עצמים זרים )כגון מסמרים( שחדרו לצמיג	

• יש לוודא כי מנוע הרכב פועל בעת הפעלת המדחס	

• זמן פעולת מדחס מרבי: 10 דקות	

• יש לשטוף היטב כל אזור שבא במגע עם חומר תיקון התקרים	

• במקרה מגע של חומר האיטום עם עיניים, יש לשטוף במים צלולים במשך 15 דקות 	
ולפנות לקבלת ייעוץ רפואי

• במקרה בליעה של חומר תיקון התקרים יש לפנות בדחיפות לרופא	
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תחזוקה

מדבקת מהירות	. 

בקבוק חומר איטום	. 

צינור ניפוח	. 

חיבור חשמל	. 

תושבת בקבוק חומר תיקון צמיגים	. 

מדחס אוויר	. 

מתג הפעלה/נטרול	. 

מד לחץ ניפוח	. 

שסתום שחרור לחץ	. 

08

8-25

Componente kit de depanare anvelope

OTM080022

1. Etichetă limită de viteză
2. Etanșeizator și recipient cu etanșeizator
3. Furtun de conectare pentru compresor și anvelopă
4. Conector și cablu pentru conectarea la priză
5. Suport pentru recipientul cu etanșeizator
6. Compresor
7. Buton pornit/oprit
8. Manometru pentru afișarea presiunii în anvelopă
9. Supapă pentru reducerea presiunii în anvelopă
Conectorii, cablul și furtunul de conectare sunt amplasate în carcasa compresorului.

Respectați cu strictețe ordinea specificată; în caz contrar, etanșeizatorul poate țâșni cu 
presiune.

ערכת התיקון
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שימוש בערכת התיקון
יש להסיר את מדבקת המהירות מבקבוק חומר תיקון הצמיגים ולהדביקה במקום גלוי 

ברכב.

יש לנער היטב את בקבוק חומר תיקון התקרים. 	

יש לשלוף את פקק חומר תיקון הצמיגים )!( ומכסה המדחס )6(. 	

יש לחבר את בקבוק חומר תיקון הצמיגים )2( והמדחס )6(. 	

יש לודא כי שסתום שחרור הלחץ )9( סגור היטב. 	

Situații de urgență

8-26

 AVERTISMENT
Nu utilizați etanșeizatorul pentru 
anvelope, dacă acesta este expirat 
(respectiv după data expirării de pe 
recipientul cu etanșeizator). În caz 
contrar, crește riscul de dezumflare 
bruscă a anvelopei.

 AVERTISMENT
• Nu lăsați la îndemâna copiilor.
• Evitați contactul cu ochii.
• Nu înghițiți.

Utilizare kit de depanare 
anvelope

 AVERTISMENT

ONX4080010

Desprindeți eticheta cu limita de viteză 
(1) de pe recipientul cu etanșeizator (2) 
și amplasați-o într-un loc foarte vizibil 
din vehicul, cum ar fi pe volan, pentru 
a reaminti șoferului să nu conducă prea 
repede.

OTM080025

1. Agitați recipientul cu etanșeizator (2).

Situații de urgență

8-26

 AVERTISMENT
Nu utilizați etanșeizatorul pentru 
anvelope, dacă acesta este expirat 
(respectiv după data expirării de pe 
recipientul cu etanșeizator). În caz 
contrar, crește riscul de dezumflare 
bruscă a anvelopei.

 AVERTISMENT
• Nu lăsați la îndemâna copiilor.
• Evitați contactul cu ochii.
• Nu înghițiți.

Utilizare kit de depanare 
anvelope

 AVERTISMENT

ONX4080010

Desprindeți eticheta cu limita de viteză 
(1) de pe recipientul cu etanșeizator (2) 
și amplasați-o într-un loc foarte vizibil 
din vehicul, cum ar fi pe volan, pentru 
a reaminti șoferului să nu conducă prea 
repede.

OTM080025

1. Agitați recipientul cu etanșeizator (2).

08

8-27

OTM080023

2. Demontați capacul (A) recipientului 
cu etanșeizator (2) și capacul 
compresorului (6). 

OTM080024

3. Conectați recipientul cu etanșeizator 
(2) la compresor (6). 

4. Asigurați-vă că supapa (9) pentru 
reducerea presiunii în anvelopă este 
închisă. 

ONX4E080011

5. Deșurubați capacul ventilului roții 
cu pană și conectați furtunul (3) al 
compresorului la anvelopă.

NOTĂ
Fixați bine pe ventil furtunul pentru 
etanșeizator. În caz contrar, este posibil 
ca etanșeizatorul să curgă înapoi și să 
blocheze furtunul.

6. Asigurați-vă că se oprește compresorul, 
apăsând partea [O] a comutatorului 
principal (7). 

ONX4080012

7. Conectați cablul și conectorul (4) la 
priza de alimentare a vehiculului.

8. Porniți vehiculul.

08

8-27

OTM080023

2. Demontați capacul (A) recipientului 
cu etanșeizator (2) și capacul 
compresorului (6). 

OTM080024

3. Conectați recipientul cu etanșeizator 
(2) la compresor (6). 

4. Asigurați-vă că supapa (9) pentru 
reducerea presiunii în anvelopă este 
închisă. 

ONX4E080011

5. Deșurubați capacul ventilului roții 
cu pană și conectați furtunul (3) al 
compresorului la anvelopă.

NOTĂ
Fixați bine pe ventil furtunul pentru 
etanșeizator. În caz contrar, este posibil 
ca etanșeizatorul să curgă înapoi și să 
blocheze furtunul.

6. Asigurați-vă că se oprește compresorul, 
apăsând partea [O] a comutatorului 
principal (7). 

ONX4080012

7. Conectați cablul și conectorul (4) la 
priza de alimentare a vehiculului.

8. Porniți vehiculul.

08

8-27

OTM080023

2. Demontați capacul (A) recipientului 
cu etanșeizator (2) și capacul 
compresorului (6). 

OTM080024

3. Conectați recipientul cu etanșeizator 
(2) la compresor (6). 

4. Asigurați-vă că supapa (9) pentru 
reducerea presiunii în anvelopă este 
închisă. 

ONX4E080011

5. Deșurubați capacul ventilului roții 
cu pană și conectați furtunul (3) al 
compresorului la anvelopă.

NOTĂ
Fixați bine pe ventil furtunul pentru 
etanșeizator. În caz contrar, este posibil 
ca etanșeizatorul să curgă înapoi și să 
blocheze furtunul.

6. Asigurați-vă că se oprește compresorul, 
apăsând partea [O] a comutatorului 
principal (7). 

ONX4080012

7. Conectați cablul și conectorul (4) la 
priza de alimentare a vehiculului.

8. Porniți vehiculul.

08

8-27

OTM080023

2. Demontați capacul (A) recipientului 
cu etanșeizator (2) și capacul 
compresorului (6). 

OTM080024

3. Conectați recipientul cu etanșeizator 
(2) la compresor (6). 

4. Asigurați-vă că supapa (9) pentru 
reducerea presiunii în anvelopă este 
închisă. 

ONX4E080011

5. Deșurubați capacul ventilului roții 
cu pană și conectați furtunul (3) al 
compresorului la anvelopă.

NOTĂ
Fixați bine pe ventil furtunul pentru 
etanșeizator. În caz contrar, este posibil 
ca etanșeizatorul să curgă înapoi și să 
blocheze furtunul.

6. Asigurați-vă că se oprește compresorul, 
apăsând partea [O] a comutatorului 
principal (7). 

ONX4080012

7. Conectați cablul și conectorul (4) la 
priza de alimentare a vehiculului.

8. Porniți vehiculul.
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יש לפתוח את מכסה שסתום הניפוח ולהבריג את צינור הניפוח. 	

יש לוודא כי המדחס אינו פועל. 	

יש לחבר את תקע החשמל לשקע החשמל ברכב. 	

יש להתניע את הרכב. 	

יש להפעיל את המדחס למשך עד 10 דקות. 	

29PSI-אין לנסוע ברכב שלחץ הניפוח של צמיגיו נמוך מ

יש להפסיק את פעולת המדחס. 		

יש לנתק את רכיבי ערכת תיקון התקרים ולאחסן אותה כנדרש. 		

יש לנסוע כ-10 דקות למרחק של עד 10 ק”מ כדי לפזר את חומר האיטום במהירות . 		
של עד 80 קמ”ש. יש לשים לב לרעשים או רעידות ולעצור במידת הצורך.

יש לעצור בבטחה.. 		

יש לחבר שוב את צינור הניפוח ולנפח את הגלגל כנדרש.. 		

אין להמשיך לנסוע ברכב שלחץ הניפוח בגלגליו אינו תקין.

Situații de urgență

8-28

9. Cu motorul pornit, activați compreso-
rul apăsând partea [I] a comutatorului 
principal și lăsați-l să meargă 
aproximativ 5~7 minute, pentru 
a umple cu etanșeizator până la 
presiunea corespunzătoare. Consultați 
secțiunea „Jante și anvelope” în 
capitolul 2. După umplere, presiunea 
în anvelopă nu este importantă; 
aceasta trebuie verificată/corectată 
ulterior.
Aveți grijă să nu umflați prea tare 
anvelopa și nu stați în apropierea 
anvelopei în timpul umflării acesteia.

 ATENȚIE
Nu încercați să conduceți vehiculul 
dacă presiunea în anvelopă este mai 
mică de 200 kpa (29 psi). Acest lucru 
poate provoca un accident, ca urmare a 
dezumflării bruște a anvelopei.

10. Opriți compresorul.
11. Detașați furtunurile de la conectorul 

recipientului cu etanșeizator și de la 
ventilul anvelopei.

Amplasați kitul de depanare anvelope în 
locul special destinat din vehicul.

 AVERTISMENT
Nu lăsați vehiculul pornit într-o zonă 
slab ventilată pentru o perioadă lungă 
de timp. Poate surveni otrăvirea cu 
monoxid de carbon și sufocarea.

Distribuirea etanșeizatorului

OOSH079022L

12. Conduceți imediat aproximativ 
7~10 km (4~6 mile sau aproximativ 
10 min.), pentru a distribui uniform 
etanșeizatorul în anvelopă.

Nu depășiți viteza de 80 km/h (50 mph). 
Dacă este posibil, nu reduceți viteza la 
mai puțin de 20 km/h (12 mph).
Dacă în timpul deplasării simțiți vibrații 
neobișnuite, dacă apar modificări de 
comportament rutier sau zgomote, 
reduceți viteza și conduceți cu atenție 
până când puteți opri în siguranță la 
marginea drumului.
Solicitați ajutorul unui serviciu de 
asistență rutieră sau de tractare.
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