ÖNSÖZ
Bu el kitapçýðý siz KYRON müþterimize bakým ve aracýn kullanýmý ile ilgili bilgi vermek ve daha
emniyetli bilgi saðlamak üzere hazýrlanmýþtýr. Aracýnýzý daha rahat ve emniyetli kullanabilmeniz
için bu kitapçýktaki bilgileri dikkatli okumanýzý tavsiye ediyoruz.
Servise geldiðinizde, SSANGYONG bayi ve yetkili servisi olarak, müþteri memnuniyetini birinci
planda tutarak aracýnýz için en iyi hizmeti vermekte olduðumuzu hatýrlatýrýz.
KYRON u seçtiðiniz için siz sayýn deðerli müþterimize teþekkür ederiz. Sizin memnuniyetinizin
devamýný saðlamak bizim ilk hedefimizdir.
Bu kullaným kýlavuzunu aracýnýzýn bir parçasý gibi düþünerek, aracýnýzda bulundurmanýz gerekir.

ÖNEMLÝ

Lütfen bu kitapçýðý okuyun ve talimatlarý dikkatlice
takip edin.
UYARI, DÝKKAT ve NOT yazýlý kýsýmlara dikkat ediniz.

UYARI
Ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olabilecek
tehlikeli durumu gösterir.

DÝKKAT
Kýsmi olarak yaralanmalara ve hasara neden olabilecek
tehlikeli durumu gösterir.

NOT
Talimat ve bakýmlarda yardýmcý bilgileri gösterir.

Bu kitapçýktaki bütün bilgiler, resimler ve özellikler
basým zamanýndaki en son bilgilere göre
düzenlenmiþtir.
SSANGYONG, aracýn özelliklerini, dizaynýný
deðiþtirme hakkýna sahiptir.
Opsiyonlar bütün araçlarda mevcut olmadýðýndan,
araç tam opsiyonlu kabul edilerek bu kýlavuz
hazýrlanmýþtýr.
SSANGYONG orjinal parçasýný ve SSANGYONG
tarafýndan onaylanan aksesuarlarý kullanýnýz.
orjinal olmayan parça ve onaylanmayan aksesuar
kullanýlmasý durumunda doðacak bütün zarar ve
hasarlardan SSANGYONG sorumlu deðildir.

YAÐLAR ve SIVILAR
TAVSÝYE EDÝLEN SIVILAR ve YAÐLAR
Kapasite
D20DT

7.5 Lt

D27DT

8.5 Lt

D20DT

10.5~11 Lt
11.0~11.5 Lt
8.0 Lt
9.5 Lt
3.6 Lt
3.4 Lt
1.4 Lt

SAE 10W 40

Dizel

Dizel

D27DT

DC5
DS14
4WD
2WD
Transfer kutusu

Aks-Ön

Karter ile entegre
deðil

D20DT

1.4 Lt

D27DT

1.5 Lt
0.28 Lt

D20DT

1.9 Lt

D27DT

2.0 Lt

Karter ile entegre
Aks-Arka

Rijit
Baðýmsýz

%50 Antifiriz+%50 Su
Shell ATF3353, (ATF3403), Fuchs ATF3353
Castrol TQ95

ATF Dextron II
ATF Dextron II ve dextron III
SAE 80W90

API GL-5

Shell Sentetik GL75W/90
SAE 80W90

API GL-5

1.5 Lt

Shell Sentetik GL75W/90
DOT 4

1.0 Lt

ATF Dextron II ve dextron III

Fren ve debriyaj hidrolik
Direksiyon hidrolik

Özellikler
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ÖZELLÝKLER-1
TANIM

D20DT

Uzunluk

4.660 mm

Geniþlik

1.880 mm

Yükseklik

1.740 mm (port bagajla 1.755mm)
A/T

Brüt Aðýrlýk

2.530 Kg

M/T

GENEL
Net Aðýrlýk

2.530 Kg

A/T (2WD)

1.920 Kg

A/T (4WD)

2.028 Kg

M/T(2WD)

1.893 Kg

M/T (4WD)

2.001 Kg

Yakýt

Motor hacmi
Eksantrik mili
En yüksek güç
En yüksek Tork
Rölanti deviri
Soðutma sistemi
Radyatör su kapasitesi
Yað kapasitesi
Yaðlama tipi

4/17.5:1
5/17.5:1
1.998 cc
2.696 cc
DOHC (Motor üstü-Çift)
141 PS / 4000 d/dk
165 PS / 4000 d/dk
340 Nm/ 1800~3250 d/dk
310 Nm/ 1800~2750 d/dk
750 (+/-20) d/dk
780 (+/-50) d/dk

8.2 Lt

Turboþarj soðutma tipi
Çalýþma tipi
Birinci vites
Motor Çýkýþ
Þanzuman
Diþli oraný

2.030 Kg

75 Lt

Silindir sayýsý / sýkýþtýrma oraný

Mekanik
Þanzuman

2.071 Kg

Euro Dizel

Yakýt depo kapasitesi

MOTOR

D27DT

Ýkinci vites
Üçüncü vites
Dördüncü vites
Beþinci vites
Geri vites

Su soðutmalý
11.0~11.5 Lt
9.2 Lt
Diþli pompa
Hava soðutma
Vites kolu ile kumanda

4.315
2.475
1.536
1.000
0.807

4.315
2.475
1.536
1.000
0.807

3.919

3.919
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ÖZELLÝKLER-2
TANIM

D20DT
Model
Çalýþma tipi

Otomatik Þanzuman

Motor Çýkýþ
Þanzuman Diþli
oraný

Birinci vites

3.951

3.595

Ýkinci vites

2.423

2.186

Üçüncü vites

1.486

1.405

Dördüncü vites

1.000

1.000

Beþinci vites

0.833

0.831

Geri vites 1

3.147

3.167

Geri vites 2

1.930

Tipi
Diþli Oraný

Debriyaj (M/T)
Hidrolik Direksiyon
Ön Aks
Arka Aks

Direksiyon açýsý
Aks mil tipi
Aks yuva tipi
Aks mil tipi
Aks yuva tipi
Fren silindir tipi
Ventinhaus tipi
Fren tipi
Ön
Arka

Klima
Elektrik

1.000 : 1

Low (Düþük) 4L

2.483 : 1
Hidrolik

Disk tipi
Tipi

El freni
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Planet diþli
High (Yüksek) 4H

Çalýþma tipi

Fren
Süspansiyon

1.926
Ýsteðe baðlý

Ýsteðe baðlý

Model

Transfer kutusu

D27DT
Elektronik 5 vites
Vites kolu ile kumanda

Klima gaz kapasitesi
Akü tipi
Marþ Motoru
Alternatör

Ýç
Dýþ
Rijit tip
Yarý askýlý mili
Rijit tip
Ön tekerlek
Arka tekerlek

Kablo tipi

Kuru diyafram tek
Krameyer tipi
35.72 o
32.11 o
Bilyalý baðlantý tipi
Rijit tip (Kartere entegre)
Yarý askýlý mili
Rijit tip
Kademeli
Boostre yardýmlý vakumlu
Disk
Disk (kampana)
Kablo tipi (Elektronik el fren)
Salýncak+helezon yay
5 baðlantýlý + helezon yay
(Çok baðlantýlý+helezon yay)
R-134a (650+/-30g)

5 baðlantýlý + helezon yay

MF (12V-90Ah)
12V - 2.2 kW
12V - 140 A (12V - 115A)

ÞASE VE MOTOR NO

Sað ön tekerleðin arkasýnda þase
üzerindedir.

D20DT

D27DT
Dizel motor da Motor Numarasý emme manifoldun
altýnda silindir blok alt tarafýndadýr.

Sol ön kapý direðine yapýþtýrýlmýþtýr.
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1- SEYAHATE BAÞLAMADAN ÖNCE
ARACIN DIÞINI KONTROL EDÝN
1. Tekerlek lastik havasýný kontrol edin
2. Motor yaðýný ve diðer sývýlarýn seviyesini kontrol edin
3. Ön camý, arka camý aynalarý temizleyin
4. Motor kaput ve bagaj kapýsýný kontrol edin
5. Aracýn etrafýnda araca mani olacak tehlikeli madde
olup olmadýðýný kontrol edin

ARACIN ÝÇÝNÝ KONTROL EDÝN
1. Bütün kapýlarýn kapalý olduðunu kontrol edin
2. Rahat oturum için koltuðu ayarlayýn
3. Ýç dýþ dikiz aynalarý ayarlayýn
4. Emniyet kemerini baðlayýnýz
5. El fren kolunu kontrol edin
6. Kontaðý ON durumuna getirdikten sonra ikaz
lambalarýnýn durumunu kontrol edin
7. Debriyaj, gaz ve fren Pedalý çalýþmasýný kontrol edin.
8. Aracýn içinde tehlikeli durum olup olmadýðýný kontrol edin.
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2-ARAÇ DURURKEN MOTORU ÇALIÞTIRMA
1. El frenini kontrol edin
2. Aracýn etrafýnda tehlikeli durum olmadýðýndan emin olun

UYARI
Otomatik þanzuman da kol P yada N durumunda olmalý.
Mekanik þanzuman da debriyaj pedalýna basýlmasý gerekir.
Motor çalýþýrken kontaðý kesinlikle START durumuna getirmeyin.
3. Otomatik þanzumanlý araçta,Vites Kolunu P durumuna getirin ve fren
pedalýna basýn.
Mekanik þanzumanlý araçta, vites kolunu boþa alýn fren ve debriyaj pedalýna
basýn

UYARI
Otomatik þanzuman vites kolu P de iken gaz pedalýna
basmayýn.

4. Kontaðý ON durumuna getirdikten sonra, kýzdýrma buji ikaz lambasý
sönünce, START konumuna getirerek motoru çalýþtýrýn.
5. Motor çalýþtýðýnda kontaðý býrakýn. Mekanik þanzumanlý araçlarda vitesi
boþa aldýktan sonra debriyaj pedalýný býrakýn.
6. Aracýnýzýn biraz ýsýnmasýný bekleyin
7. El frenini býrakýn
8. Otomatik þanzumanlý araçlarda frene basýn ve vitesi D durumuna getirin
ve göstergede D1 ikaz lambasýnýn açýk olduðundan emin olun ve pedalý
yavaþça çekerek hareket edin. Mekanik þanzumanlý araçlarda 1. viteste
araca ilk hareketi verin.

KONTAK ANAHTARI ve UZAKTAN KUMANDA ALETÝ
1. SSANGYONG tarafýndan temin edilmeyen taklit kontak anahtarý ve taklit uzaktan kumanda kullanmayýn.
Elektrik devresinde aþýrý yüklenmeden dolayý yangýna sebep olabilir.
2. Kontak anahtarýnýzý kaybettiðinizde hýrsýzlýk önlemine karþý yenisi ile deðiþtirin
3. Uzaktan kumanda aletini herhangi darbeden ve nemden koruyun
4. Aküyü deðiþtirirken ayný özelliklerde akü kullanýn.

TURBO ÞARJ SÝSTEMÝ

Turboþarj yataklarýna yað gönderilmeden çalýþmasý durumunda, Turboþarj kilitlemesi meydana gelebilir. Bunu önlemek için
aþaðýdaki uyarýlara dikkat edin.
1. Motoru çalýþtýktan sonra 2 dakika kadar boþ viteste ve rölantide çalýþtýrýn.
2. Motor yaðý ve yað filtre deðiþiminden sonra 2 dakika kadar boþ viteste ve rölantide çalýþtýrýn
3. Uzun süre çalýþmýþ ve ýsýnmýþ motoru aracý durdurduktan sonra hemen stop etmeyiniz.
2 Dakika kadar boþ viteste ve rölantide çalýþtýrýn ve kontaðý kapatýn.

HAVA YASTIÐI

1. Hava yastýðýna, elle veya herhangi bir cisimle vurmayýn.
2. Hava yastýðý emniyet kemeri ile koordineli çalýþmakta ve þoför ile ön sað koltuktaki kiþi emniyet kemerini kesinlikle takmalý
3. Hava yastýðý þiþme alanýna herhangi bir yabancý cisim koymayýn.
4. Hava yastýk sistemi her 10 yýlda bir kontrol edilmeli.
5. Hava yastýk deðiþimi ve tamirinin SSANGYONG yetkili servisinde yapýlmasý gerekir.
6. Direksiyon simidinde,hava yastýk alanýnda ve kablo tesisatýnda herhangi bir deðiþiklik yapmayýn.
7. Ön koltukta çocuklarýn oturmasýna izin vermeyin. Patlama anýnda çocuklar ciddi þekilde yaralanabilirler.
8. Patlamýþ hava yastýðý sökülmeli ve yenisi ile deðiþtirilmesi gerekir.
9. Hava yastýðý patladýðý zaman, bitiþiðindeki parçalar çok sýcak olacaðýndan, soðuyana kadar bu parçalara dokunmayýn.
10. 140cm den kýsa olan kiþiler arka koltuða oturmalý.

TEHLÝKELÝ MALZEMELER

Konsol kutusunda ve boþ kýsýmlarda yanabilen ve patlayan malzemeler býrakmayýn. Aþýrý sýcaktan dolayý patlayabilir veya
alev alabilir ve araçta yangýna neden olabilir.
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TEKERLEK VE TEKERLEK LASTÝÐÝ
1. Bütün tekerlek lastiklerinin ayný desen, ayný ebat ve ayný marka olmasýna dikkat edin.
2. Tekerlek lastiklerini, belirtilen hava basýncý deðerlerinde muhafaza edin.
3. Stepneyi her zaman hazýr durumda bulundurun. Stepneyi kullandýktan sonra uzun süre kullanmadan en yakýndaki
yetkili serviste veya lastikçide lastiði tamir ettirin.
4. Tekerlek lastik yüzeylerini ve hasar olup olmadýðýný sürekli kontrol edin. Gerekiyorsa deðiþtirin.
5. Farklý özellikteki lastiklerin kullanýmý, yakýt tüketiminin artmasýna, uzun fren mesafesine, aracýn titremesine, direksiyon
aðýrlaþmasýna ve zayýf ABS frenlemesine neden olabilir.

OTOMATÝK KAPI CAMI

1. Arka koltukta çocuk oturur iken arka kapý camýný açacaðýnýz ve kapatacaðýnýz zaman çocuðun cam ve cam çerçevesine
temasta olmadýðýndan emin olun ve kapý camýný kumanda edin.
2. Çocuk arkada oturur iken, arka kapý cam düðmesini kilitleyerek devreden çýkarýn.
3. Kapý camlarýný kapatýrken, bütün camlarýn herhangi bir kiþinin eli olup olmadýðýndan emin olun
4. Kapý camlarýný kapatýrken emniyet kurallarýna dikkat edin.

CAM
1. Arka camý silerken, rezistans tellerine hasar vermeyin
2. Arka ve ön cama herhangi bir güneþ kalkaný yapýþtýrmayýn. Cam rezistansýnýn ters yönde etkilemesine neden olabilir.
3. Yaðmur ve far sensörlerinin ön cam orta üst kýsmýna monte edilmesi ve açýkta olmasý gerekir. (Araçta varsa).

ÇOCUKLAR VE BEBEKLER
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1. Bebekler için özel koltuk kullanýlmasý ve bu özel koltuðun her zaman arka koltukta bulundurulmasý gerekir. Bebek için
yeni tip koltuk monte edilecekse imalatçýnýn talimatlarýna uyulmasý gerekir.
2. Bebek koltuklarý emniyet kemeri ile sýký baðlanmalý
3. Araç içinde çocuk bisikleti taþýmayýn.
4. Koltukta çocuklarýn ayakta veya dizleri üstünde durmasýna izin vermeyin.
Araç seyir halindeyken, çocuklarýn araç kabininde dolaþmasýna izin vermeyin.

MOTORU ÇALIÞTIRMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontaðý ON durumuna alýn ve ýsýtma buji lambasý sönene kadar bekleyin. Daha sonra START a çevirerek çalýþtýrýn
Eðer motor çalýþmaz ise kontaðý START durumunda 10 saniyeden fazla tutmayýn.
Motor çalýþmadýðýnda,kontaðý ON pozisyonuna getirin 10 saniye kadar bekleyin ve tekrar deneyin.
Tekrar çalýþmaz ise kontaðý LOCK durumuna getirin ve 10 saniye bekleyin.
Motor çalýþýrken kontak anahtarýný asla START durumuna getirmeyin
Otomatik þanzumanlý araçlarda, vites kolu P yada N durumunda olmalý.
Mekanik Þanzumanlý araçlarda, debriyaj pedalýna tam olarak basýlmasý gerekir.
7. Motor çalýþýrken kontak anahtarýný ON ve ACC durumunda býrakmayýn. Bu akü boþalmasýna neden olabilir.

MOTORUN ISINMASI

1. Motorun fazla ýsýnmasý durumunda aracýn durdurulmasý tavsiye olunur. Motorun çalýþtýrýlmasýndan hemen sonra aracýn
hareket ettirilmesi, motorun ömrünü tahmin edilen sürenin altýna indirecektir.
2. Motorun aþýrý ýsýnmasý yakýt sarfiyatýný ve hava kirliliðini arttýrýr.
3. Motor optimum ýsýnmasý süresi yaklaþýk 2 dakikadýr. Bu ýsýnma süresi içinde gaz pedalýna basmayýn.

OTOMATÝK ÞANZUMANLI ARAÇ KULLANIMI
1. Vites kolunu D durumuna getirirken fren pedalýna iyice basýn. Göstergede D1 lambasýnýn yandýðýndan emin olun.
hareket ederken fren pedalýný yavaþça býrakýn.
2. Þanzumana zarar vermemek için D durumunda iken ani durma ve ani kalkýþlardan sakýnmanýz gerekir.
3. Dik ve sarp yamaçlarda vites D durumunda iken araç geri gidebilir. Bu yüzden fren pedalýna basacak þekilde hazýr olun.

SEYÝR HALÝNDE ÝKEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Araç hareketli iken motoru stop etmeyin. Hidrolik direksiyon ve fren aktif duruma geçmeyecektir.
Seyir halinde iken koltuk ayarý, dikiz ayna ayarý ve direksiyon simit ayarý yapmayýn.
Gaz pedalý ile fren pedalýna ayný anda basmayýn
Direksiyonu ani çevirmeyin.
Ani kalkýþ ve hýzlanma ve durmalarý yapmayýn. Aþýrý yakýt tüketimi ve kazaya neden olur.
Yavaþ olarak gaz verin ve yavaþ olarak gaz pedalýný býrakýn.
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FREN ve DURMA
1.
2.
3.
4.
5.

Yokuþ aþaðý inerken vitesi küçülterek motor frenini servis frenine yardýmcý olarak kullanmanýz tavsiye edilir.
Servis freninin uzun süreli kullanýlmasý fren disk ve kampanayý olumsuz yönde etkileyecektir.
Aracý durdurduktan sonra, araçtan inmeden önce el frenini çekiniz.
Araç kapýlarýný kapatýrken, içinde çocuklarýn ve bebeklerin kalmamasýna dikkat edin.
Mümkün olduðunca aracýnýzý yokuþa park etmemeye çalýþýnýz.

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ
Herhangi bir zamanda kullanýma hazýr olacak þekilde hazýr tutun. Nasýl kullanýlacaðýndan bilginiz olsun. Tüp üzerindeki
talimatlara göre kullanýn.
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Kilitlenme için kýsa basýn

 Eðer bu düðmeye kýsa basarsanýz bütün kapýlar ve bagaj
kapýsý kilitlenir. Hýrsýz caydýrma durumu aktif hale gelir
 Hýrsýz caydýrma durumu aktif halde iken, acil ikaz flaþör iki
kere yanýp söner.
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KONTAK ve UZAKTAN KUMANDA

Pil Özellikleri: CR 2032 model
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KONTAK ve UZAKTAN KUMANDA
ACC DURUMU

ON DURUMU

 Motor çalýþmýyor iken bazý elektrik
aksesuarlarýn çalýþmasýný saðlar.
 Direksiyon simit kilidini açar.
 Kontak anahtarý çýkarýlamaz

 Motor çalýþýr vaziyettedir.
 Bütün elektrik aksam
çalýþýr durumdadýr.

LOCK DURUMU

START DURUMU

 Kontak anahtar takýlabilir
ve çýkarýlabilir.
 Direksiyon simidi
kilitlenebilir.

 Marþ motorunu çalýþtýrýr.
 Motor ilk hareketi aldýktan
sonra otomatik olarak ON
durumuna geçer.

KONTAK YUVA LAMBASI
Sol ön kapý açýk iken ve anahtar ON
yada ACC de ise alarm sesi gelir.

Karanlýk ortamda daha rahat
görüþ için kapý açýldýktan
sonra 10 saniye kadar yanar.

PUSH DURUMU

Motor çalýþýr vaziyettedir.
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IMMOBILIZER SÝSTEM
Immobilizer sadece tanýmlý olan anahtar ile aracýn çalýþtýrýlmasý amacý ile dizayn edilmiþtir. Elektronik kontrol ünitesi
(ECU) ve anahtardaki kod numarasý ayný olduðunda çalýþýr. Kontak ON durumunda iken kod uyumu saðlanýr ve
motor çalýþtýrýlýr.
UYARI
Elektronik ve manyetik özelliði olan malzemeler kontak ve
immobilizer anteninden uzakta olmalýdýr. Bu immobilizer
fonksiyonunun arýzasýna neden olabilir.

Ýmmobilizer Göstergesi
Bu gösterge lambasý ECU kodu doðrulayýncaya
kadar yanar ve motor çalýþmasý durumunda söner
NOT
Ýmmobilizer ve ECU arasýndaki iletiþim zamaný deðiþken
olabilir.

Þifre çözücü

Ýmmobilizer Anahtarý
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Þifre çözücü entegre edilmiþ olan Kontak anahtarý ON
durumuna getirildiðinde elektronik kontrol ünitesi (ECU)
uyumlu kodu kontrol eder ve doðruladýktan sonra aracýn
çalýþmasýný saðlar

Pil

Anahtar Plakasý

IMMOBILIZER SÝSTEM

IMMOBILIZER SÝSTEM
 Þifre çözücü arýzalandýðýnda SSANGYONG yetkili
servisinde deðiþim yaparak yeni kodlama tanýmý yapýlmasý
gerekir. Yoksa motor çalýþmaz.
 Anahtar kaybolduðunda tanýmlý kod SSANGYONG
yetkili servisi ile irtibata geçerek, ECUdan silinir.

Immobilizer sistemi hiçbir suretle araçtan çýkarýlamaz. Sisteme
zarar verir veya çýkarýrsanýz motoru çalýþtýrmak imkansýz olur.
Kaldýrma ve herhangi bir iþlem yapma durumu söz konusu
deðildir.
Buna ilaveten uzaktan kumandalý motor çalýþtýrma sistemi
immobilizer ile entegre olamaz.

DÝKKAT
Aracýnýza herhangi bir iþlem yaptýðýnýzda, motoru biraz
çalýþtýrabilirsiniz ama sonra onarýlmasý güç arýza ve kazaya
neden olabilir.

Aþaðýdaki durumlarda immobilizer ile aracýný
çalýþtýramayabilirsiniz.
Ýki veya daha fazla immobilizer anahtarý birbirine
temas ettiðinde
Kontak anahtarý elektromanyetik dalga yayan veya
alan bir cisme yaklaþtýðýnda
Kontak anahtarý emniyet kartlarý, aydýnlatma
ekipmaný gibi elektrik ve elektronik aletlere
yaklaþtýðýnda
Kontak anahtarý manyetik alan veya aküye
yaklaþtýðýnda
DÝKKAT
Gösterge lambasý yanýp sönmeye devam ederse,
immobilizer sistemin yetkili serviste kontrol edilmesi gerekir.
Anahtar içindeki þifre çözücüyü herhangi bir darbeden
koruyun. Þifre çözücü hasarlý ise motor çalýþmaz.
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KAPI KÝLÝT

1

2

1- Kapýlar ve bagaj kapý kilitleme
2- Kapýlar ve bagaj kapý kilit açma

Araç durduktan sonra kontak anahtarý yuvasýndan
çýkarýlýnca bütün kapýlarýn kilidi otomatik olarak açýlýr
DÝKKAT
Uzaktan kumanda ile kilitledikten sonra kontak anahtarý ile
kilidi açtýðýnýzda alarm çalar. Kumanda düðmesine basarak
alarmý susturun
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AÇMA  KAPAMA EKÝPMANLARI
Sunroof Kumanda

Bagaj kapý açma kolu

Bagaj kapý çekme kolu

Motor kaput kilit kolu

Yakýt depo kapaðý

Kapý çocuk kilidi

Kilitli

Açýk

Arka kapý
Motor kaput tel mekanizma
Yakýt depo kapak mekanizma

Cam kriko düðmesi-ön sol

Kapý dýþ açma kolu

Depo açma
kolu

Kaput açma
kolu
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AÇMA  KAPAMA EKÝPMANLARI
Kapý kilitleme /Kilit açma düðmesi

Kilit açma

1. Düðmeyi kilitleme tarafýna iterek kapý kilitlenir.
Kilit açma tarafýna iterek kilitli kapýlar açýlýr. Yalnýzca
ön kapýlarda mevcuttur.
2. Kapý iç açma kolunu çekerek kapýyý
açarsýnýz.

Kilitleme

Sol ön kapý
1 Kapý kilit/kilit açma düðmesi
2 Kapý iç açma kolu

Kilit açma
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Merkezi kapý kilitleme ve
açma düðmesi

Kilitleme

KAPI KÝLÝT DÜÐMESÝ
Þoför
tarafý
Þoför tarafý

Yolcu
tarafý
Yolcu tarafý
Bagaj kapýsý dahil bütün kapýlar kilitli
iken, kapý kilit düðmesine bastýðýnýzda
bütün kapýlarýn kilidi açýlacaktýr. Kapý
kilit düðmesi, kapýlardan birisi açýk
iken ve araç hýrsýz caydýrma
durumunda iken çalýþmaz.

Otomatik kapý kilit açma

Bütün kapýlar otomatik kilit sistemi
ile kilitli iken, hava yastýðý
yerleþtirildiðinde, kapýlarýn kilidi
otomatik olarak açýlacaktýr.

Otomatik kapý kilitleme

Aracýn seyahat etmesi anýnda kapýlar
kilitli deðil ise araç 30 km/h hýz
üzerine çýktýðýnda bütün kapýlar
otomatik olarak kilitlenir.

UYARI
Kapýda bir arýza olmasý veya kazadan dolayý bir hasar olmasý
durumunda otomatik kilit açma sistemi çalýþmayabilir.

UYARI
30 km/h hýzda ve daha yüksek hýzda araç seyrederken kapý
kilit düðmesini açarsanýz, otomatik olarak tekrar kilitlenir.

NOT

Kapýlardan herhangi biri veya birkaçý açýk iken, kapýlar kilitlenemez
Tavan lambasý kapýnýn açýk veya kapalý olmasý durumuna göre yanar
veya söner.
Kapý açýldýðýnda ön tavan lambasý yanar.(Ancak lambadaki ana
düðmeye basýlmýþ olmalý).
Kapý kapandýðý zaman tavan lambasý sönmektedir
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KAPI
KÝLÝT
DÜÐMESÝ
KAPI
KÝLÝT
DÜÐMESÝ
Cam kriko düðmesi
Ön sol

Cam kilit düðmesi

UYARI
Cam krikosunu kapatýrken çocuklara ve cam
çerçevesinde yabancý bir cisim olup olmadýðýna
dikkat ediniz.

Cam kriko düðmesi
arka sol
Kapý merkezi
kilit düðmesi

Ön sol ve arka cam kriko kumandasý
Ön koltuk-sað (ön yolcu)
Kapý kilit / kilit açma düðmesi

Ön sað kapý cam
kriko düðmesi
Cam kriko düðmesi - arka sað

Cam kriko düðmesi

NOT
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Sol ön cam kapanýrken bir engel ile karþýlaþýnca
otomatik olarak geri hareket eder. Sensör engel
bir parça olduðunu uyardýðýnda, cam hemen
aþaðý iner.

Arka koltuk

Camý yukarý aþaðý
hareket ettirmek için
cam kriko düðmesini
kaldýrýn veya basýn

SUNROOF
SUNROOF kapalý olduðunda, açma/kapama düðmesini AÇMA (OPEN) yönünde çevirirseniz otomatik olarak açýlmaya
baþlar. Ýkinci kez açma (OPEN) yönünde çevirirseniz tamamen açýlýr. Cam hareket halinde iken düðme çalýþtýrýldýðýnda
cam hareketi durur.
SUNROOF camý açýk iken düðme kapama (CLOSE) yönüne çevrilirse tamamen kapanýr. Kapamayý yarýda durdurmak için düðmeyi
herhangi yöne hareket ettirin.
SUNROOF kapalý iken düðmeyi kapama (CLOSE) yönünde çevirirseniz, SUNROOF arka kýsým yukarý eðim alýr. Bunu eski hale
getirmek için düðmeyi açma (OPEN) yönünde çevirerek kapatýrsýnýz.
Kontak anahtarýný çýkardýðýnýzda SUNROOF açýk ise alarm sesi çýkacaktýr. Kapandýðýnda alarm otomatik olarak kesilecektir.
Kapanýrken herhangi birisinin sýkýþmasýna karþý emniyet sensörü mevcut olup, otomatik olarak açmasýný saðlar. Emniyet sistemi
3 kez seri olarak çalýþýrsa elle kumanda sistemine geçer.

UYARI
UYARI

SUNROOF kapanýrken vücudunuzu ve çocuklarýn cam hareketi
mevziinden uzak tutunuz.
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SUNROOF
Akünün yetersiz olmasý ve güç yetersiz olmasý durumun
da yarý açýlmýþ durumda kalýrsa, yeniden çalýþmasýný
saðlayabilmek için yeniden ayar gerekir. Buna ilaveten
aþaðýdaki durumlarda ayarlara ihtiyaç vardýr.
 Düðmeyi bir kere çalýþtýrarak SUNROOF tamamen
açýlmaz ve kapanmaz.
 SUNROOF kapanmasý için geri kayar. Tam
kapanmadan sonra iþlem durmaz ve eðim alýr.
 Açma boþluðu açma kaymasýný ve yukarý eðim
almasýný azaltýr.
 SUNROOF düðmesi iþlevi çalýþmaz.

UYARI
 Kontak ON durumunda iken motor çalýþmýyorsa
SUNROOF her ne kadar açýlabilir ise de, Akü þarjýný
tüketeceðinden Motor çalýþýr iken çalýþtýrýlmasý gerekir.
 SUNROOF istenilen düzeye gelince düðmeyi býrakýn.
Düðmeye basýlý tutarsanýz arýzaya neden olabilir.
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Araçtan inmeden tam kapalý olduðundan emin olun.

YENÝDEN BAÞLANGIÇ NOKTASI AYARLAMA
 Kapama (CLOSE) düðmesini çevirerek SUNROOF u
tamamen kapatýn. (Kaydýrarak kapatma)
 SUNROOF arkasý çok az açýk iken, SUNROOF
durduðu zaman, tam eðim almasý için kapama (CLOSE)
düðmesini çevirin.
NOT
SUNROOF düðmesini 5 saniye kadar açma ve kapamada
tutarsanýz tamamen açýlýr veya kapanýr. Bir kere çevirmeyle
tam açýlmaz/kapanmaz.

BAGAJ
KAPI KOLLARI
BAGAJ
KAPISI

Bagaj kapý dýþ açma kolu
Bagaj kapýsýný açmak için kolu
yukarý kaldýrýn

Bagaj kapý iç açma kolu

Bagaj kapý kolu
Bagaj kapýsýný içten açmak için kolu
saat yönünde çevirin.

Bagaj kapýsýný kapatmak için çekme
kolunu aþaðý çekin
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BAGAJ
KAPISI
MOTOR
KAPUTU

Motor kaputunu açmak için, direksiyon altýnda sol
tarafta bulunan kaput açma kolunu çekiniz. Kolu
çektikten sonra, kaput kilit kýsmýnda bulunan
manivela kolunu parmaðýnýzla hafifçe hareket
ettirerek motor kaputunu tam olarak açabilirsiniz.

UYARI
Kaput açtýktan sonra motorun hareketli parçalarýna
yaklaþmayýn.
Kapattýktan sonra kilidin tam kapandýðýndan emin olun.
Rüzgarlý havalarda kaputu el ile tutarak kaldýrýn.

26

YAKIT DEPO KAPAÐI
1. Direksiyonun sol alt tarafýnda bulunan yakýt depo açma kolunu
çekerek A kapaðýný açýn
2. B kapaðýný saat yönü tersi çevirerek açýnýz
3. Yakýt dolum iþleminden sonra B kapaðýný saat yönüne çevirerek
kapatýn ve daha sonra A kapaðýný kapatýn

Aç
Kapa

DÝKKAT
*Yakýt dolduracaðýnýz zaman, motoru hep durdurun
*Düþük sülfürlü EURO dizel yakýt kullanýn
*Yakýt doldurma esnasýnda sigara içmeyin ve alev yayan
parlayan malzemeleri kullanmayýn
*Uygun olmayan yakýt kullanýmýnda katalitik konverter zarar
görecektir.

DÝKKAT
*Yakýt boyaya zarar vermektedir. Araç boyasýnýn üzerine
yakýt damlamýþ ve dökülmüþ ise hemen soðuk su ile yýkayýnýz.
*Yakýt depo kapaðý soðuk havada açýlmayabilir. Kaportaya
zarar vermeyecek þekilde açýnýz.
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ÝÇ KUMANDA DÜÐMELERÝ

Koltuk hafýza
düðmesi
Sinyal kolu

Sunroof düðmesi

Teyp Radyo uzaktan kumanda

Silecek ve su püskürtme düðmesi

Kapý kilit / açma
düðmesi

4WD düðmesi
Cam kontrol
düðmesi

Hýz sabitleme

Þoför koltuk ýsýtma düðmesi
Yolcu koltuk ýsýtma düðmesi
Far ayar düðmesi

Kapý kilit / açma düðmesi
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Kýþ / Güç modu düðmesi

ÝÇ KUMANDA DÜÐMELERÝ
Dikiz ayna katlama düðmesi

Dikiz ayna kontrol düðmesi
Arka sis lamba düðmesi
Sað/sol dikiz ayna seçme düðmesi
ESP kapama düðmesi
Ýniþ eðim kontrol düðmesi

Bagaj kapý camý / Arka cam
Dikiz ayna ýsýtma düðmesi
Dörtlü ikaz lambasý

Ön cam ýsýtma düðmesi

Geçilen mesafe / Sýfýrlama
düðmesi
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FAR SÝNYAL KOLU ve DIÞ LAMBALAR
Far ve sinyal kolu

Otomatik Far ve
yaðmur sensörü

Bu kol ile Far, stop lambasý,
sinyal lambasý ve sis lambalarý
açabilirsiniz

Far

Bu sensör dýþarýnýn ýþýk
yoðunluðunu algýlar. Kolu
AUTO ya ayarlamýþ iseniz
stop lamba ve farlar sensör
uyarýsý ile açýlacaktýr.
Arka sis Lambasý
Plaka Lambasý
Stop lambasý

Sinyal Lambasý
Sis Lambasý
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Stop lambasý
Sinyal lambasý
Geri vites lambasý

OTOMATÝK FAR
AUTO

Far sinyal kolu üzerindeki FAR düðmesini
AUTO kýsmýna getirdiðinizde, ön camdaki
sensör vasýtasýyla ýþýðýn yoðunluðuna göre
stop lambasý ve far yanar veya söner.
DÝKKAT
 Sensörü wax veya deterjan ile temizlemeyin.
 Sisli, karlý, yaðmurlu ve çok bulutlu havalarda elle
kumanda sistemini kullanýn. Ýklim, mevsim ve þartlara
baðlý olarak lambalarýn açma ve kapamalarý deðiþir.
 Genelde farlarý ve stop lambasýný elle kumanda edin
 Tünelden geçerken farlarý açýn
 Karanlýkta, bu otomatik iþleme itibar etmeyin. Elle
kumanda ediniz.
 Kol otomatiðe (AUTO) alýnýnca, tavan lambasý, stop
lambasý ve farlar kýsa süreli yanýp sönebilir. Bu otomatik
ayarý tanýmada normal bir durumdur.

Otomatik far ve Yaðmur sensörü
Belirli bir yaðmur miktarýndan sonra silecek kolu
otomatik olarak çalýþýr.
DÝKKAT
Sensörü sallamayýn veya darbe vurmayýnýz. Uygunsuz
çalýþmayabilir.
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FAR AYARI
 Akünüzün boþalmamasý için, kontaðý kapattýktan sonra, farlar yanýyor ise
sol ön kapý açýldýktan sonra sürücüyü uyaran sesli alarm çalacaktýr. Sol ön kapý
kapatýldýðýnda stop lambasý otomatik olarak kapanacaktýr. (Kontak anahtarýný
çýkarmamýþ iseniz ve bütün kapýlar kapalý ise stop lambasý akü tasarrufu için
kapalý olur. Ancak kontaðý OFF durumundan ON veya ACC durumuna aldýðýnýzda
bütün kapýlar kapalý olsa dahi stop lambasý yanacaktýr.


Far seviye ayar düðmesi

Stop lambasýný tekrar açmak için, Kontak ON durumunda olmasý gerekir.
NOT
Yük durumunuza göre farýnýzý
ayarlayýn.

FAR
Kumanda Kolu

FAR AÇIK (ON)
Far, sinyal lambasý, sis lambasý, plaka
lambasý ve gösterge lambasý yanar

STOP LAMBA AÇIK
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Sinyal lambasý, stop lambasý, plaka lambasý,
sis lambasý ve gösterge lambasý açýk

OTOMATÝK FAR AÇIK
Iþýk yoðunluðuna baðlý olarak, sensör
vasýtasýyla otomatik olarak far ve stop
lambasý açýlýr.

LAMBALAR KAPALI
(OFF)

Bütün lambalar kapalýdýr

FAR ve SÝNYAL KOLU
Uzun Far
Uzun farý açmak için, far kolunu ileri itin. Uzun
far açýk iken göstergede iþaretli ikaz lambasý
yanacaktýr.

Saða dönüþ sinyali
düðmesi

Ön sis lambasý düðmesi

Uzun farlar açýk halde seyahat
ederken yaklaþan aracýn görüþünü
kýsýtlayacaðýndan, çok karanlýk
yerlerde, yaklaþan araç olmamasý
durumunda kullanýn

Selektör
Sola dönüþ sinyal düðmesi

Arka sis lamba düðmesi
Açma kapama için ayný
düðmeyi kullanýn
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SÝLECEK KOLU
Ön Otomatik silme
OFF durumunda iken AUTO silecek
düðmesine basýldýðýnda su otomatik
olarak püskürtülür ve silecek 4 kez
siler, tekrar su püskürtür ve 3 kez
siler.

Arka Silecek

Düðmeyi bu kýsýmda tutunca arka
silecek çalýþýr ve býrakýlýnca tekrar
normal duruma döner

Arka silecek çalýþýr.

Arka silecek durur.
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Arka silecek ve su püskürtme
Düðmeyi bu kýsýmda tutunca arka
silecek ve su püskürtme çalýþýr ve
býrakýlýnca OFF duruma döner.

SÝLECEK KOLU

Kolu MIST a çektiðinizde
silecek bir kere çalýþýr ve
normal duruma geçer

Otomatik silecek devreye
girer ve yaðmur durumuna
göre çalýþýr

OTOMATÝK HIZ KONTROLÜ
Sürekli yavaþ çalýþýr.

Sürekli hýzlý siler.

Bu düðmeyi aþaðý yukarý çevirerek
ayarlamayý yapabilirisiniz.
Fast : Hýzlý
Slow : Yavaþ
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OTOMATÝK SÝLECEK
Silecek kolunu AUTO durumuna
getirdiðinizde, sensör algýlamasýna
göre silecek otomatik çalýþýr.
Yaðmur ve far sensörü

Otomatik silecek durumu
AUTO

UYARI
Ön camý ýslak bez ile silerken, sensör üstünü sildiðinizde
silecek kolu otomatik olarak çalýþýr ve yaralanmaya neden
olabilir. Cam kuru iken sileceði çalýþtýrýrsanýz camý çizebilir
ve silecek süpürgelerin aþýnmasýna neden olur. Cam kuru
iken su püskürtmeyi kullanýn
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HIZ SABÝTLEME KONTROL
Arzu edilen hýzý ayarlama

HIZ SABÝTLEME KONTROLÜ
TYPE A

TYPE A

TYPE B

Hýz sabitleme (Auto cruise) kontrolü gaz pedalýna
basmaksýzýn aracýn hýzýný istenilen hýzda sabit tutan
otomatik hýz kontrolüdür.
Aracýn hýzý 36 km/h den yüksek hýzda hýz sabitleme
iþlemi yapýlabilir. Bu özellik düz ve uzun yolda faydalýdýr.

UYARI
Hýz sabitlemeyi uygunsuz kullanmak tehlikelidir. Fýrtýna ve
rüzgarlý yolda kullanmayýn. Yoðun trafikte kullanmayýn kaygan
ve ýslak yollarda kullanmayýn

TYPE B
1. Hýz sabitlemeyi çalýþtýrmak için , hýzýnýzý 36
km/h üzerine çýkarýnýz
2. Ýstenilen hýza ulaþtýðýnda ACCEL düðmesini
yukarý itin ve daha sonra gaz pedalýný yavaþça
býrakýn.
3. Þimdi aracýnýz sabit hýz sistemindedir.
4. Hýz sabitleme çalýþma esnasýnda gaz pedalýna
basarak sabit hýz deðiþimi yapýlabilir.
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HIZ SABÝTLEME KONTROL
Hýz sabitleme sistemi ile hýz arttýrma
* Hýz sabitleme kontrol çalýþýrken
1. ACCEL düðmesini yukarý itin ve arzu edilen hýza
ulaþýncaya kadar tutun.
2. Ýstenilen hýza ulaþýnca, düðmeyi býrakýn.
* Hýz sabitleme kontrol çalýþmýyorken
1. Gaz pedalýna basarak hýzý 36 km/h üzerine çýkarýn.
2. ACCEL düðmesini yukarý kaldýrýn ve tutun.
3. Daha sonra pedalý yavaþça býrakýn
4. Ýstenilen hýza ulaþtýðýnda, düðmeyi býrakýn.
* Hýz sabitleme kontrol çalýþýrken kademe arttýrma
1. Hýz sabitleme sistemi çalýþýrken, ACCEL düðmesini
0,5 saniyeden daha az zamanda yukarý kaldýrýn.
Bu kademeyi çalýþtýrýr.
2. Kademe yükseltme çalýþtýðýnda, araç hýzý önceki hýzýn
1,3 km/h üzerine çýkacaktýr.
3. Hýzý 13 km/h fazla attýrmak için, hýz sabitleme ile gaz
pedalýna basmaksýzýn 10 kez kademe iþlemini
çalýþtýrýn.

38

Hýz sabitleme kontrol ile hýz azaltma
* Hýz sabitleme kontrol çalýþýrken
1. DECEL düðmesini aþaðý itin arzu edilen hýza
ulaþýncaya kadar tutun. Fren pedalýna basmanýza
gerek yok. Fakat 34 km/h hýzýn altýna düþünce oto
sabitleme çalýþmaz.
2. Ýstenilen hýza ulaþýnca, düðmeyi býrakýn.
* Hýz sabitleme kontrol çalýþmýyorken
1. DECEL düðmesini aþaðý itin ve tutun.
2. Daha sonra gaz pedalýný yavaþça býrakýn.
3. Ýstenilen hýza ulaþtýðýnda, düðmeyi býrakýn
* Hýz sabitleme kontrol çalýþýrken kademe düþürme
1. Hýz sabitleme sistemi çalýþýrken, DECEL düðmesini
0,5 saniyeden daha az zamanda aþaðý indirin.
Bu kademeyi çalýþtýrýr
2. Kademe yükseltme çalýþtýðýnda, araç hýzý önceki hýzýn
1,0 km/h altýna inecektir.
3. Hýzý 10 km/h daha azaltmak için, hýz sabitleme ile
gaz pedalýna basmaksýzýn 10 kez kademe iþlemini
çalýþtýrýn

HIZ SABÝTLEME KONTROL
Hýz ayarýnýn düzeltilmesi

Hýz sabitlemenin normal iptali

Hýz sabitleme iptal edilmiþse bile, TYPE A düðmesine
basarak veya TYPE B düðmesini çekerek bir önceki
ayarlanan hýza ulaþýlýr.
(Mevcut hýzýnýz 36 km/h üzerinde olmalý).
Kontak kapandýktan sonra hafýza silinir. Bu iþlem
yapýlamaz.

Oto sabitlemeyi iptal etmek için aþaðýda belirtilenlerin
birini ve birkaçýný yapmanýz yeterli olacaktýr.
1. Fren pedalýna bastýðýnýzda
2. Oto sabitleme hýzýný 34 km/h ve altýna
düþürdüðünüzde
3. TYPE Adaki OFF düðmesi yukarý çektiðinizde veya
TYPE Bdeki ON-OFF düðmesine bastýðýnýzda
4. Otomatik defransiyel freni (ABD) aktive edildiðinde

DÝKKAT
Oto sabitleme hýzýný çalýþtýrmadýðýnýz zaman kontrol
düðmesini nötr durumda tutun
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DÝKÝZ AYNA KATLAMA
Dýþ dikiz ayna katlama düðmesi

Dýþ dikiz ayna
seçme düðmesi
L: Sol
R: Sað

UYARI
Kontaðý kapattýktan sonra 30 saniye içinde dikiz
aynasýný katlayabilir ve katlamayý açabilirsiniz.

UYARI
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Dikiz ayna camýna herhangi bir film
yapýþtýrmayýnýz. Görüþünüzü
engelleyebilir.

Elle katlama ve açma yapmayýn katlama
sistemini bozabilirsiniz.
Dikiz aynasýna tazyikli su tutarsanýz katlama
sistemini bozabilirsiniz.

ESP (Elektronik Denge Programý)

ESP (Elektronik Denge Program ikaz lambasý)
ESP çalýþtýðýnda yanýp söner ve ikaz sesi gelir. ESP
devrede iken devam eder. Bu ESP nin hala çalýþtýðý
anlamýna gelir.
ESPyi devreden çýkarmak için ESP OFF düðmesine
basýn.
Buzlu yolda ve karlý kaygan yolda gaz pedalýna
basmanýza raðmen araç hýzý artmayacaktýr veya
aracýnýz hareket etmeyecektir. Bu durumda ESP
OFF düðmesine basarak ESPyi devreden çýkarýn.
Araç herhangi bir sensöre baðýmlý kalmaksýzýn
hareket edecektir.
ESP OFF düðmesine
basarsanýz. ESP iþlemi durur
ve göstergedeki ikaz lambasý
yanar. ESP fonksiyonunu
tekrar baþlatmak için bu
düðmeye bastýðýnýzda ikaz
lambasý söner.

UYARI
ESP lambasý sürekli yanýyorsa arýza var demektir.
En yakýn SSANGYONG servisine uðrayýn.
ESP sistemi geri viteste çalýþmaz.
Araç dengesi bozukluðunu düzeltmede ESP faal olur.
ESP ikaz lambasý açýk ve alarm olduðunda hýzýnýzý
azaltýn. Bu sistem yardýmcý amaç için kullanýlýr. Yüksek
hýzda kontrol edilemez.
Güvenli hýzda sürünüz ESP devrede iken hafif titreþim
ve ses olacaktýr.
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ORTA PANEL DÜÐMESÝ
Ýniþ eðim kontrol düðmesi

Arka cam / Dikiz ayna
ýsýtma düðmesi

Ön cam ýsýtma
düðmesi

Geçilen mesafe ve
sýfýrlama düðmesi

Dörtlü ikaz düðmesi
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ORTA PANEL DÜÐMESÝ-SIFIRLAMA
Geçilen mesafe / sýfýrlama
düðmesi
Geçilen mesafe A ve B,
kilometre sayaç deðerlerinin
farklý gösterilmesi için kullanýlýr.

Toplam sürülen
mesafe

1. Sürüþ mesafe gösterge durumunu deðiþtirmek için
düðmeye basarak sýrayla Toplam KM-Geçilen mesafe A ve
B , Toplam KM þeklinde atlayarak istediðiniz durumu seçince
durdurun.
2. Geçilen mesafe A ve B sýfýrlamak için düðmeye 1 saniyeden
fazla basýn veya 999.9 km den sonra otomatik olarak sýfýrlanýr.
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ORTA PANEL DÜÐMESÝ - HDC

HDC lambasý yeþil ise kullanýma hazýr.
HDC lambasý yeþil yanýp sönüyorsa
kullanýmdadýr.
HDC lambasý kýrmýzý ise aþýrý ýsýnma
veya arýza demektir.

HDC kullanýmda iken Fren pedalý veya
Gaz pedalýna basýnca. HDC iþlemi
durur.

HDC (Ýniþ eðim kontrol), yokuþ yolda aracýnýzý sürdüðünüzde, fren
pedalýna basmaksýzýn düþük hýzda gitmesini saðlar. Bu yalnýzca yokuþ
ve sarp yollarda kullanýlmasý durumunda kolaylýk saðlar.
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ORTA PANEL DÜÐMESÝ-ISITMA
Arka / Bagaj cam ve dikiz ayna
ýsýtma düðmesi

Ön cam ýsýtma düðmesi
Ön cam ýsýtma için düðmeye basýn,
12 dakika kadar çalýþacaktýr.
Durdurmak için ayný düðmeye
basýn.
Sileceklerin buzunu çözmede de
kullanýlýr.
Isýtmalý dikiz ayna
Isýtmalý bagaj
kapý camý

Isýtmalý ön cam

Bagaj kapý camý ve dikiz aynasýný ýsýtmak için bu düðmeye basýn,
12 dakika kadar çalýþacaktýr. Ayný düðmeye tekrar basarsanýz ýsýtma
duracaktýr. Bagaj kapý camý ve dikiz aynasýndaki buðuyu çözmede
kullanýlýr. 10 dakika içinde ikinci kez basarsanýz 6 dakika kadar
çalýþacaktýr.
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DÝREKSÝYON SÝMÝT PANEL
Hýz azaltma düðmesi

Hýz artýrma düðmesi

Ses yükseltme ve düþürme

Radyo/teyp açmak için
basýnýz kapatmak için
tekrar basýnýz.
Sessiz çalýþma veya
duraklama
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CD (DVD) çalma/Kaset
modu önceki (previous) /
sonraki (next) ekraný
görünecek
Radyo modunda istasyon
arama iþlemi

4WD - 2WD SÝSTEMÝ

2H : 2 TEKERLEK ÇEKÝÞ

Bu yüksek hýzlý arka tekerlek
çekiþidir. Normal sürüþlerde
kullanýlýr. Daha fazla yakýt
tasarrufu saðlar.

4H : 4 TEKERLEK ÇEKÝÞ YÜKSEK

Bu kumlu,çamurlu,karla kaplý,
Islak ve kaygan yollardaki
sürüþlerde kullanýlýr.

4L : 4 TEKERLEK ÇEKÝÞ DÜÞÜK

En yüksek çekiþ amaçlý
sürüþlerde kullanýlýr.
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4WD-2WD
SÝSTEMÝ
BAGAJ
KAPISI
4 tekerlek çekiþ sistemi (4WD), þanzumana baðlý transfer kutusu vasýtasýyla yapýlýr. Transfer kutusu paneldeki düðme
ile kumanda edilir.
NOT: 80 Km/h üzerindeki hýzda 4WD sistemini kullanmayýnýz.
Araç hýzý 70 km/h altýnda iken 2H dan 4H durumuna geçiþ tavsiye edilir. Düðmeyi 4H moduna çevirince
4WD
göstergedeki
lambasý yanar. 4L den 4H moduna geçerken bu lamba yanýp söner.
HIGH
4WD

LOW
4L moduna getirince göstergedeki
lambasý yanar ve deðiþtirme iþlemi tamamlana kadar yanýp söner.
4L moduna deðiþim tamamlandýktan sonra ýþýk açýk kalýr.
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DÝKKAT
Deðiþim esnasýnda mekanik ve darbe sesleri oluþabilir.



Normal asfalt yolda 2H modunu kullanýn.



Normal asfalt yolda 4H veya 4L moduna geçiþte istenmeyen sesler, tekerlek lastiklerinin erken aþýnmasý ve
fazla yakýt tüketimine sebep olur



4L modundan diðer moda geçerken aracý durdurun.



4WD CHECK lambasý yanýyorsa, en yakýn SSANGYONG servisinde kontrol edilmeli.



Virajlý yollarda araç çekiþ sisteminde bazý dirençler ve mekanik darbeler olacaktýr.



Otomatik þanzumanlý araçlarda 4L den 4H e geçiþte vites kolunu N den R durumuna getirin daha sonra 4WD
düðmesini itin daha sonra vitesi tekrar N durumuna getirin. Bu size deðiþimde kolaylýk saðlayacaktýr.

TAVAN
KUMANDA
BAGAJ
KAPISI
Tavan Lamba düðmesi
Bu düðmeye basýnca ön ve arka tavan
lambalarý kapýlara baðlý olarak yanar
veya söner. Tekrar basýldýðýnda
lambalar kapanýr.

Spot Tavan Lamba-Sol

Spot Tavan Lamba-Sað

SUNROOF kumanda
düðmesi
Tavan Lamba-orta
Kapý durumuna
göre

Açýk

DÝKKAT

Bagaj Lambasý-ACTYON

Aracý terk ettiðinizde lambalar açýk
ise akünüzün boþalmasýna neden
olur.

Açýk

Kapalý
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GÖSTERGE
BAGAJ
KAPISI
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D20DT, D27DT

1. Motor devir göstergesi
2. Kilometre göstergesi
3. Sola dönüþ sinyal ikaz lambasý
4. Saða dönüþ sinyal ikaz lambasý
5. Hararet göstergesi
6. Yakýt seviye göstergesi
7. Motor aþýrý ýsýnma ikaz lambasý
8. Sis lamba açýk lambasý
9. Uzun far açýk lambasý
10. Kapý açýk ikaz lambasý
11. Emniyet kemer ikaz lambasý
12. Fren ikaz lambasý
13. Yakýt seviye düþük ikaz lambasý

14- Kýþ mod göstergesi
15- ESP ikaz lambasý
16. 4WD H (yüksek) lambasý
17. Akü þarj ikaz lambasý
18. Hava yastýk ikaz lambasý
19. HDC (Ýniþ eðim kontrol) göstergesi
20. Immobilizer göstergesi
21. Su seperatör ikaz lambasý
22. Emniyet kemer ikaz lambasý (Þoför)
23- 4WD L (düþük) lambasý
24. 4WD CHECK ikaz lambasý
25. Otomatik þanzuman göstergesi
26. Kilometre sayaç ve geçiþ mesafe
sayacý

27- ABS ikaz lambasý
28. EBD (Elektronik fren kuvvet daðýlým
ikaz lambasý
29. Motor kaput açýk ikaz lambasý
30. Kýzdýrma buji göstergesi
31. Motor kontrol ikaz lambasý
32. Motor yað basýnç ikaz lambasý
33. Hýz sabitleme göstergesi
34- SSPS (hýz sensörlü direksiyon ikaz
lambasý)
35. Dörtlü ikaz lambasý
(Yalnýzca doðu ülkeleri)

GÖSTERGE
BAGAJ
KAPISI
Diesel

KIRMIZI BÖLGE

Akü Þarj lambasý

Hava Yastýk ikaz
lambasý
Motor devir göstergesi
Hýz (km/h) göstergesi
Kýrmýzý bölge aþýrý devir
bölgesidir. Motoru bu devire
çýkarmamanýz tavsiye edilir.
Rölanti devri 780 +/-50 d/dk

Elektronik denge
program lambasý

Ýniþ eðim kontrol

Hararet göstergesi
Ýmmobilizer lambasý
Hýz sensörlü
direksiyon

Emniyet kemer
ikaz lambasý
Yakýt seviye göstergesi
Su seperator ikaz
lambasý
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GÖSTERGE
BAGAJ
KAPISI
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4WD yüksek
göstergesi

Motor kaput açýk
ikaz lambasý

Fren ikaz
lambasý

4WD düþük
göstergesi

Motor yað basýnç
ikaz lambasý

Kýþ mod
göstergesi

4WD kontrol
göstergesi

Motor kontrol
lambasý

Düþük yakýt
seviye ikaz
lambasý

Motor aþýrý ýsýnma
ikaz lambasý

Hýz sabitleme
göstergesi

Uzun far açýk
ikaz lambasý

Kýzdýrma buji
göstergesi

Sis lamba açýk
ikaz lambasý

ABS ikaz
lambasý

Kapý açýk
ikaz lambasý

EBD ikaz
lambasý

GÖSTERGE
BAGAJ
KAPISI

Toplam geçilen
Mesafe

OTOMATÝK ÞANZUMANLI ARAÇ GÖSTERGESÝ

Park

Geri

Nötr

5.vites

4.vites

3.vites

2.vites

1.vites

5.vites

4.vites

3.vites

2.vites

1.vites
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VÝTESKAPISI
KOLU - M/T
BAGAJ
1

Boþ

3

Mekanik Þanzuman

5

2

4

Geri










Geri vitese geçmeden önce aracý durdurmanýz gerekir
Debriyaja yarým basarsanýz debriyaj balatasý çabuk aþýnýr. Gerektiðinde kullanýn
Vites deðiþtirmediðiniz müddetçe ayaðýnýzý debriyaj pedalý üzerinde tutmayýn
Yüksek vitesten düþük vitese geçerken motor devir hýzý kýrmýzý bölgede
olmamalýdýr.
Soðuk havalarda þanzýman yaðý düþük sýcaklýðýndan dolayý vitese geçmelerde
zorluk olabilir. Bu hava olayýndan kaynaklanan bir durumdur.
Birinci vites ve geri vitese geçmede zorluk olursa, vitesi boþa alýn ve debriyaj
býrakýp, tekrar pedala basarak tekrar deneyin.
Araç seyir halinde iken elinizi vites kolunda tutmayýn. Vites atmasý olabilir
Vites yükseltmeleri ve düþürmeleri kademeli yapýnýz.

Yokuþlarda kalkýþ
1. Debriyaj ve fren pedalýna iyice basýnýz. Birinci vitese takýn.
Geri yukarý çýkacaksanýz geri vitese takýn)
2. Fren pedalýna basýlý durumda debriyaj pedalýný hafif býrakýn
(Motor devri yokuþ eðimine göre deðiþir)
3. Fren pedalýný býrakýrken debriyaj pedalýný hafif tutun ve araç
motor devrini arttýrýn.
4. Araç hareket aldýktan sonra debriyajý tamamen býrakýn
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VÝTESKAPISI
KOLU - A/T
BAGAJ
Vites pozisyonu

Vites kol kilit mandalý

P: Park etme
R: Geri vites
N: Nötr
D: Sürüþ durumu

W : Kýþ modu
S : Standart

D : Sürüþ þartýna göre
otomatik deðiþtirme
M : Elle deðiþtirme

P durumunda kilitli iken kilit açma
düðmesi
P veya N durumundan vites kolunu
hareket ettiremezseniz, buraya kalem
ucu gibi sert bir cisimle basýn.
Emniyetiniz için motoru durdurun ve fren
pedalýna basýn.
1- Her zaman vites kolu P durumunda iken ve fren pedalýna
basýlý olarak motoru çalýþtýrýn. N durumunda çalýþtýrýlmasý
tavsiye edilmez
2- Motor devir hýzý 1000 d/dk altýnda iken fren pedalýna basýn ve
D veya R vitesine kolu itin.
3- El freni devreden çýkarýrken fren pedalýna basýn
4- Aracý hareket ettirmek için fren pedalýný býrakýn ve gaz pedalýna
basýn
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BAGAJ
VÝTESKAPISI
KOLU - A/T
P : PARK DURUMU

R : GERÝ VÝTES DURUMU

Vites kol kilit açma

Uzun süre bir yerde kalmak veya aracýnýzýn aþýrý
ýsýnmasýndan dolayý bekletmeye almak için, aracýnýzý
park yapmak üzere vites kolunu P durumuna çekin.
Diðer duruma geçmek için fren pedalýna basýn.
UYARI
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* Aracýnýz hareket halinde iken vites kolunu P durumuna
çekmeyin. Þanzýman hasar görecektir.
* Vites kolunu P durumuna çekmeden önce aracý tamamen
durdurun.
* Vites kolunu P durumundan diðer duruma çekerken kontak
açýk (ON) olmalý ve fren pedalýna basýlmalý

Geri vites durumuna geçmek için vites kolunu R
durumuna çekin. Kolu P veya N durumuna çekmek
için aracý tamamen durdurun ve fren pedalýna basýn

UYARI
* Araç hareket halinde iken vites kolunu R durumuna
asla çekmeyin.
* Vites kolu Rye geçerken araç çok az geriye doðru
hareket edebilir.

BAGAJ
VÝTESKAPISI
KOLU - A/T
N: NÖTR DURUMU

N (Boþ) durumunda motordan aktarma organlarýna
hareket verilmez veya araç düz yolda hareket
etmeyecektir. Ancak emniyetiniz için vites
deðiþiminde frene basýnýz.

D: SÜRÜÞ DURUMU

Normal sürüþ þartlarý için vites kolunu D durumunda
kullanýn. Þanzuman gaz pedalýna basým durumunuza
göre otomatik olarak 1.vitesten 5. vitese kadar
deðiþecektir.

UYARI
 (-15C) altýndaki sýcaklýklarda aracýnýzýn ýsýnmasý için
motoru yaklaþýk olarak 3 dakika kadar çalýþtýrarak
ýsýnmaya býrakýn. Yoksa vites kolu Nden D veya Rye
zor geçer.
 Araç hareket halinde iken N durumuna getirmeyin
 Yokuþta durmak zorundaysanýz veya N durumunu
kullanmak istiyorsanýz fren pedalýna basýn.
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VÝTESKAPISI
KOLU - A/T
BAGAJ
DÝKKAT

M : EL ÝLE DEÐÝÞTÝRME

*Vites kolu D durumunda iken aracýnýzý ani, keskin ve sert
bir þekilde sürmeyiniz.
*Ýlk hareket esnasýnda göstergedeki D1 ikaz lambasý
yanýncaya kadar bekleyin.
*Vites koluna yanlýþlýkla dokunursanýz, vites durumu
deðiþebilir. Sürüþ anýnda vites koluna dokunmamaya çalýþýn

UYARI
Vites kolunu D durumuna çektiðinizde aracýnýz yavaþça
hareket edebilir.

M durumunda vites deðiþtirmeyi kullanýrsanýz,
direksiyon simit üzerinde bulunan sol üstteki
düðmeye basarak vitesi düþürebilir ve sað üst
düðmeye basarak vitesi arttýrabilirsiniz.
El ile deðiþtirme konumunda
iken vites arttýrma ve azaltma
için direksiyon simit üzerindeki
düðmeleri kullanýn
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UYARI
Sürüþ esnasýnda vites kolu yanlýþlýkla M durumuna geçerse,
o andaki vites baþka vites durumuna geçebilir. Sürüþ anýnda
vites koluna dokunmamaya dikkat edin. (Özellikle KIÞ
þartlarýnda)

BAGAJ
VÝTESKAPISI
KOLU-A/T
Kýþ durumu (W)
Bu mod araç ikinci viteste iken çalýþtýrýlýr ve kaygan yollarda
bu durumu kullanýn
Kýþ durumunu seçmek için W kýsmýna basýn.
Göstergede WINTER ikaz lambasý yanacaktýr
1. Kýþ durumunu seçmek için W kýsmýna basýn
2. Vitesi D durumuna çekin ve D2 ikaz lambasýnýn yanmasýný
kontrol edin
3. Þimdi ikinci viteste devam edebilirsiniz
4. R konumuna getirerek aracýnýzý ikinci viteste geriye doðru
sürebilirsiniz.
Standart Mod (S)
Normal sürüþlerde standart mod kullanýlýr.

Mod düðmesi
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BAGAJ
PARK KAPISI
SENSÖRÜ

Geri viteste giderken cismin mesafesine göre
alarm çalacaktýr.
1,2 m üzerindeki mesafede alarm çalmaz
0,8~1,2 m mesafede 2,6 sn aralýklý alarm
0,5~0,8 m mesafede 1,3 sn aralýklý alarm
0,25~0,5 m mesafede sürekli alarm çalar
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PARKKAPISI
SENSÖRÜ
BAGAJ
1. Belirli engeller varsa sensörler çalýþmaz

a) Kablo, tel, zincir
b) Pamuk, kumaþ, kar gibi malzemeler ultrasonik dalgalarý emer
c) Tampondan aþaðýda olan engeller

2. Sensör çalýþýyor fakat çalýþmasý uygun

a) Sensör donmuþ fakat çözülünce çalýþýyor
b) Sensör üzeri su, kar veya çamur ile kaplý ise (Temizlenince çalýþýr)
c) Baþka ultrasonik dalgalar alýnmasý (Kamyonlardan gelen fren sesi, metal sesi vs)
d) Yüksek güçlü radyo açýk olduðunda

3. Dar sensör alaný

a) Sensörün bir kýsmý kar ve çamur ile kaplý olduðunda
b) Dýþarýnýn sýcaklýðýnýn çok yüksek olmasý (80 oC üzeri) veya çok düþük olmasý (-30 oC altý)

4. Belirleme yok fakat uygun çalýþma olabilir

a) Aracýn çukurlu yollarda, daðda ve taþlý yolda sürülmesi
b) Yükten dolayý tampon yüksekliðinin deðiþmesi
c) Sensörün donmasý
d) Sensörün su, kar ve çamurla kaplanmasý
e) Dýþarýdan ultrasonik dalgalarýn gelmesi
f) Yüksek güçlü radyonun açýk olmasý
g) Ýlave aksesuarlarýn takýlmasý durumu
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BAGAJ
FREN KAPISI
SÝSTEMÝ

ESP ikaz lambasý

HDC göstergesi

ESP

HDC

Fren ikaz lambasý ABS ikaz lambasý EBD ikaz lambasý

ESP OFF
düðmesi

EBD

El fren kolu (G32 model için)

El fren
býrakma kolu
HDC düðmesi

Fren pedalý
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El (park) freni

El fren kolu (Mekanik Þanzuman)

BAGAJ
KAPISI
KOLTUK-ÞOFÖR
Elektrik ayarlý
Koltuk baþlýk ayarý
Koltuk baþlýðýný
yükseltmek ve indirmek
için 1 nolu düðmeye
basarak ayar yapýnýz.

Koltuk
ileri-geri ayarý

Koltuk
yükseklik ayarý

Koltuk
eðim ayarý

Koltuk
sýrt eðim ayarý
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KOLTUK-ÞOFÖR Elektrik ayarlý

Arkada cep mevcuttur.

Bel desteði (Þoför Koltuk)
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Bel desteðini arttýrmak
için kolu çeviriniz.
Azaltmak için tersine
çevirin.

Koltuk ýsýtma
Koltuk ýsýtma düðmesini
çalýþtýrarak sýrt ve minderi
ýsýtabilirseniz.

KOLTUK - ÞOFÖR Mekanik ayarlý
Koltuk sýrt ayar kolu

Koltuk Baþlýk ayarý
Bel desteði

Cep

Koltuk ýsýtma

Koltuk ileri-geri
ayar kolu

Yükseklik ve minder
eðim ayar kolu
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KOLTUK-ÖN
BAGAJ
KAPISI SAÐ (Yolcu)
Elektrikli

Mekanik
Koltuk ýsýtma

Koltuk sýrt ayarý
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Koltuk ileri geri ayarý

Koltuk ýsýtma

Koltuk sýrt ayarý

Koltuk ileri geri ayarý

KOLTUK-ARKA
BAGAJ
KAPISI
Koltuk baþlýk ayarlama

Koltuk
ýsýtma

Koltuk sýrt ayar
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Koltuk üst köþede

koltuk baþlýðýný ayarlamak için
B düðmesine basýn

KOLTUK KATLAMA - ARKA

1- Koltuk köþesindeki ( A ) kolunu çekin

2- Bagaj odasýný tam düz yapmak için KLIK sesi gelinceye
kadar koltuk sýrtlarýný katlayýn. Kilitlendiðine emin olun.
3- Koltuklarý tekrar kaldýrmak için ( A ) koluna çekin ve
koltuðu kaldýrýn.
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KOLTUK
ISITMA DÜÐMESÝ - ÖN
BAGAJ
KAPISI

Þoför koltuk ýsýtma düðmesi
Yolcu koltuk ýsýtma düðmesi
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KOLTUK
ISITMA DÜÐMESÝ-ARKA
BAGAJ
KAPISI

Arka koltuk ýsýtma düðmesi
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EMNÝYET
KEMERÝ
BAGAJ
KAPISI

Emniyet kemer baðlama
Emniyet kemer yükseklik ayarý
Yükseltmek veya aþaðý indirmek için
(A) düðmesine basýnýz

1-Kemerdeki metal baþlýðý tokanýn
içine KLIK sesi gelinceye kadar itin
2-(B) düðmesine basarak tekrar
kemeri çözün.
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Kemer ön gergisi
Önden sert çarpma olduðunda, ön gergi koltukta
oturan kiþiyi zapt etmek üzere emniyet kemerini
geri sarar. Bu sistem emniyet kemerinin ve
hava yastýðýnýn daha verimli çalýþmasýna
yardýmcý olur.

EMNÝYET
KEMERÝ
BAGAJ
KAPISI

1. Kemeri metal ucundan tutup çekin.
Hýzlý çekmeden dolayý kemer
kilitlenirse hafif geri býrakýn ve tekrar
çekin.

2. Kemeri omuzdan vücudunuza
çapraz olarak çekin ve metal ucu
kemer tokasýna KLIK sesi gelinceye
kadar itin.
3. Gerekiyorsa koltuk yüksekliðini
ayarlayýn

4. Kemerin kilitli olduðundan emin
olun
5. Emniyet kemerini çözmek için
düðmeye basýnýz.

ARKA ORTA KOLTUKTAKÝ EMNÝYET KEMER BAÐLANMASI

1. Koltuðun saðýnda bulunan
metal kilidi çekin.

2. KLIK sesi gelinceye kadar kemer tokasýna itin
3. Kemer çok sýký veya gevþek ise ayarlayýn
4. Kýrmýzý düðmeye basarak kemer kilidini açýn

UYARI
Üst kemer omuzun ortasýndan çapraz
olmalý. Alt kemeri karýn bölgesinde
tutmayýn.
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EMNÝYET
KEMERÝ
BAGAJ
KAPISI
EMNÝYET KEMERÝ ÝÇÝN UYARILAR
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1) Emniyet kemerini omuzunuzdan ve göðsünüze çapraz olarak baðlý tutun. Kesinlikle boynunuzdan geçmeyecek þekilde
yerleþtirin.
2) Emniyet kemerinin bel hizasýnda olan ve çapraz baðlanan her iki baðlantýnýn ayný anda kullanýlmasý gerekir. Aksi
durumda emniyet kemer kilitleme çalýþmayabilir ve aðýr yaralanmalara sebep olur.
3) Zaman zaman emniyet kemerin ekipmanlarýný ve çalýþmasýný kontrol edin. Arýzalý kemerler karýn boþluðuna zarar
verebilir. Tamir için en yakýn SSANGYONG servisine gidiniz.
4) Emniyet kemerin çapraz baðlanan kýsmýný kolunuzun altýndan omzunuza takmayýnýz. Bu durum emniyet kemeri göðüs
bölgesini yeterince tutamaz ve aðýr yaralanmalara sebep olabilir.
5) Emniyet kemerini klips veya kelepçe ile baðlamayýnýz. Emniyet kemer gevþek kalýrsa, kaza anýnda yeterince mesafede
emniyet kemer sýkma görevi yapmayabilir.
6) Sürüþten önce, þoför ve yolcularýn emniyet kemerini baðlamasý gereklidir. Lütfen kanuni zorunluluklara uyalým
7) Bir emniyet kemerini BÝR (1) den fazla yolcular ayný anda kullanamaz.
8) Emniyet kemer temas ettiði bölgelerde, ceplerinizde kesinlikle sert ve kýrýlabilir cisim bulundurmayýnýz.
9) Bebek ve küçük çocuklarýn özel koltukta emniyet kemerine baðlanmasý gerekir. 3 nokta baðlantýlý emniyet kemerini,
boyu 140 cm altýnda olan kiþilerin kullanmamasý gerekir.
10) Motor çalýþtýðýnda emniyet kemer uyarýsý ýþýðý yanar ve uyarý sesi çýkar. Emniyet kemer baðlandýktan sonra uyarý ýþýðý
söner. Emniyet kemer tokasý baðlandýðý halde uyarý ýþýðý yanýyorsa sistemde arýza vardýr. Bu durumda en yakýn
SSANGYONG servisine gidiniz.
11) Emniyet kemeri takýldýktan sonra rahatsýz etmeyecek kadar ve vücudu saracak þekilde sýkýlanmasý gerekir.
12) Emniyet kemerinde ilave aksesuar ve ekipman kullanmayýnýz.
13) Emniyet kemer üzerinde hasar açýkta görünebilir yerde deðil ise emniyet kemerini komple deðiþtirin.
14) Emniyet kemerinin üzerinde kesinlikle ilave yenileme, ilave yeni iþlem ve düzenleme yapmayýnýz.
15) Emniyet kemerini temiz ve kuru tutunuz. Asit,yað ve cila gibi kimyasal maddelerden uzak tutunuz. Temizlik için
yumuþak sabun ve su kullanýnýz.
16) Büyük kazadan sonra emniyet kemerinin komple deðiþmesi gerekir.
17) Emniyet kemerini farklý þekilde katlayarak aþýnmasýna sebep olabilirsiniz. Kendi makarasý dýþýnda katlama ve toplama
yapmayýnýz.

ÇOCUK
KOLTUÐU
BAGAJ
KAPISI

Geriye bakýþlý bebek koltuðu

Ýleriye bakýþlý bebek koltuðu

Ýlave yardýmcý koltuk

Arka orta

Arka yan

Yaþ

Koltuk tipi

Ön Koltuk

Koltuk

Koltuk

Kemer tipi

0 ~10 Kg

0~9 Aylýk

Geriye bakýþlý bebek koltuðu

Asla

Asla

Uygun

3 noktalý

10~13 Kg

1~2 Yaþ

Geriye bakýþlý bebek koltuðu

Asla

Asla

Uygun

3 noktalý

9~18 Kg

2~4 Yaþ

Ýleriye bakýþlý bebek koltuðu

Asla

Kýsmen uygun

Uygun

2 veya 3 noktalý

15~36 Kg

4~12 Yaþ

Ýlave yardýmcý koltuk

Kýsmen uygun

Kýsmen uygun

Uygun

2 veya 3 noktalý

Aðýrlýk
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HAVAKAPISI
YASTIÐI
BAGAJ
Hava Yastýk SRS (Tamamlama engelleme sistemi) bir çarpýþma anýnda sürücü ve öndeki yolcu için ilave bir koruma saðlar.
Hava Yastýk Ýkaz Lambasý : Bu lamba motor çalýþtýktan sonra sönmüyor ve sürüþ anýnda yanýyorsa, sistemde arýza var demektir.
En ykýn Ssangyong yetkili servisine gidiniz.

Sürücü Hava Yastýðý
Direksiyon simidi
üzerindedir.
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Öndeki Yolcu Hava Yastýðý
Ön torpido panel içine
yerleþtirilmiþtir.

Emniyet Kemer Ön Gergisi (Ön Koltuk Ýçin)
Önden sert çarpma olduðunda,
ön gergi koltukta bulunan kiþiyi
zaptetmek üzere emniyet kemerini
geri sarar. Bu emniyet kemerinin ve
hava yastýðýnýn daha verimli
çalýþmasýna yardýmcý olur.

Perde Hava Yastýðý
Ön ve arka kapý üst kýsým ve tavan arka kýsýma
yerleþtirilmiþtir. Sadece yandan gelecek olan darbelerde
yolcunun kafasýný korumak üzere dizayn edilmiþtir.

Ön gergi çalýþmasý
Önden çarpma esnasýnda
koltukta bulunan kiþinin
þiddetli çarpmasýný
azaltmak üzere çalýþýr.

Yük sýnýrlayýcý çalýþmasý
Çarpýþmadan hemen sonra
kemer baskýsýndan dolayý
koltuktaki kiþinin yaralanmasýný
önlemek üzere gevþer

HAVA KAPISI
YASTIÐI
BAGAJ
SRS hava yastýðý emniyet kemer tamamlayýcýsý ve çarpma anýnda
baþ, boyun ve omuz yaralanmalarýný korumak üzere dizayn edilmiþtir.
En yüksek koruma için EMNÝYET KEMERÝ her zaman baðlanmasý
gerekmektedir. Çünkü SRS emniyet kemeri çalýþtýrmaz fakat
tamamlayýcýsýdýr.

Hava Yastýk Ýkaz Etiketi

UYARI
* Hava yastýk sistemi emniyet kemer tamamlayýcýsý olarak çalýþýr. Sizin
ve yolcunun emniyet kemerinin baðlý olmasýný kontrol edin.
* Çarpmanýn açýsýna veya þiddetine baðlý olarak hava yastýk
açýlmayabilir.
* Sürücü ve yolcu hava yastýklarý ayný anda patlayabilir.

DÝKKAT
Belirli alanda SRS görürseniz, o amblemin altýnda hava yastýk ünitesi
vardý. Bu yüzden bu kýsýmlara herhangi bir darbe uygulamayýnýz.

HAVA YASTIK ÝNCELEMESÝ
Hava yastýk sistemi görünüm ve diðer þartlar deðiþmese
dahi her 10 yýlda bir kontrol edilmelidir.

UYARI
Hava yastýk ikaz etiketleri güneþliklerde bulunur.
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HAVAKAPISI
YASTIÐI
BAGAJ
ÖN HAVA YASTIKLARI

ÖN HAVA YASTIKLAR ÇALIÞMASI
Önden þiddetli çarpýþma durumunda, kiþilerin
yaralamasýný en aza indirmek ve korumak üzere koltuk
emniyet kemer gergisini çalýþtýrarak ayný anda SÜRÜCÜ
ve YOLCU HAVA YASTIKLARI AÇILIR.
Yoldan araç altýna gelen darbede, Yüksek hýzda iken
bordür gibi cisime çarpmasý anýnda veya aracýn belirli
açýyla düþmesi anýnda ÖN HAVA YASTIK AÇILABÝLÝR.
Aracýn yuvarlanmasý, yandan darbede ve arkadan
darbede ÖN HAVA YASTIKLARI AÇILMAZ.

Sürücü Hava Yastýðý

Öndeki Yolcu Hava Yastýðý

Aþaðýdaki durumlarda ÖN HAVA YASTIKLARI NADÝR AÇILIR.
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* Eðik çarpýþma veya yuvarlanma olmasýnda
* Sensörün belirleyemeyeceði seviyede zayýf çarpýþma olmasýnda
* Hizmet direkleri, aðaç gibi dar ince cisimlere çarpmasýnda
* Su birikintisine, kanalizasyona veya bataklýða düþmesi durumunda
* Aracýn ön kýsmýnýn daha yüksek olan Kamyon gibi araçlara çarpmasýnda
* Motor kaputunun üzerine taþ düþmesinde
* Hava yastýk ikaz lambasý yanýyor iken
* Aracýn yan tarafýnýn orta kýsmýndan þiddetli çarpma olmasý durumunda
* (Bu durumda perde hava yastýk açýlýr)

HAVA KAPISI
YASTIÐI
BAGAJ
PERDE HAVA YASTIK

PERDE HAVA YASTIKLAR ÇALIÞMASI
Aracýn yan orta kýsmýna ani ve sert darbe gelmesinde
PERDE HAVA YASTIK AÇILIR.
Aracýn yan tarafa yuvarlanmasý ve yan kýsma þiddetli
darbe almasý durumunda PERDE HAVA YASTIKLARI
AÇILABÝLÝR.
Araç dururken veya yavaþ seyrederken önden çarpma
olmasý durumunda, Arkadan çarpmalarda ve aracýn
çarpma þiddetini sensör algýlama deðer altýnda ise
PERDE HAVA YASTIKLARI AÇILMAZ.

Perde Hava Yastýk Sensörü
Aracýn yan gövde yapýsýnýn orta
kýsmýna gelecek darbelerde
devreye girer.

Perde Hava Yastýk

UYARI
* Perde hava yastýk sensörüne herhangi bir darbe uygulamayýnýz.
* Çarpma açýsý ve þiddetine baðlý olarak hava yastýklar açýlmayabilir.
* Kapýlarý hýzla çarpmayýn. Perde hava yastýk veya ön hava yastýklar
arýzasýna sebep olabilir.
* Ön hava yastýklar ve emniyet kemer gergileri ayný anda çalýþsa bile,
perde hava yastýklarý aracýn yan gövdesinin orta kýsmýndan çarpma
olmasý durumunda açýlýr.

Aþaðýdaki durumlarda PERDE HAVA YASTIK NADÝR
AÇILIR.
* Eðik çarpýþma (Çapraz yönde)
* Önden veya arkadan darbe olmasý
* Þiddetli darbe olmaksýzýn aracýn yuvarlanmasý
* Hava yastýk ikaz lambasýnýn yanmasý
HAVA YASTIK ÝNCELEMESÝ
Hava yastýk sistemi görünüm ve diðer þartlar deðiþmese
dahi her 10 yýlda bir kontrol edilmelidir.
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HAVAKAPISI
YASTIÐI
BAGAJ
HAVA YASTIK PATLAMAMASININ DURUMLARI

Çarpýþmalarda, araç emniyet kemerleri oturan
kiþilerin korunmasý için yeterlidir ve hava yastýk
açýlmayabilir. Düþük hýzlarda açýlan hava yastýklarý
oturan kiþiye bir ýþýk parýldamasý, kesme yanma
gibi bir ikinci darbe oluþturabilir.
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Arkadan çarpmalarda, hava yastýk açýlmayabilir. Çünkü oturan
kiþi darbenin etkisi ile geriye doðru hareket eder. Bu durumda
hava yastýklarý uygun koruma için açýlmaz

HAVA YASTIÐI
BAGAJ
KAPISI

Ön hava yastýklarý yandan çarpmalarda açýlmayabilir.
Çünkü oturan kiþi çarpma yönüne doðru hareket
eder. Böylece uygun hava yastýk açýlmasý
saðlanmaz.
Ancak yan ve perde hava yastýklarý aracýn çarpma
þiddeti (enerjisi), çarpma açýsý ve ve araç hýzýna
baðlý olarak açýlabilir.

Eðik veya çapraz darbe veya çarpmada, darbe
kuvveti önden çarpmadakinden daha zayýf olacaktýr.
Böyle durumlarda hava yastýklar açýlmayabilir.
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HAVAKAPISI
YASTIÐI
BAGAJ

Bir kaza anýnda, sürücü refleks ile frene kuvvetle
basmasý durumunda aracýn ön kýsmý frenden dolayý
aþaðýya doðru çöker ve öndeki aracýn altýna girer
ve darbeyi kaput kýsmýndan alýr. Bu durumda hava
yastýklarý açýlmayabilir. Çünkü darbe enerjisi
daðýtýlmýþ ve þiddeti azaltýlmýþ olmaktadýr.
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Aracýn yuvarlanmasý durumunda darbe enerjisi daðýtýlmýþ
ve þiddeti azaltýlmýþ olmaktadýr Bu durumda hava yastýklarý
açýlmayabilir.

HAVA YASTIÐI
BAGAJ
KAPISI

Hizmet direkleri ve aðaç gibi ince sert cisimlere çarpma
durumunda hava yastýk açýlmayabilir. Burada darbe bir alanda
toplanmýþ olmakta ve darbe kuvveti sensörler tarafýndan
algýlayamaz.
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HAVAKAPISI
YASTIÐI
BAGAJ
HAVA YASTIK ÝÇÝN UYARILAR
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Devre test cihazý ile kontrol yapmayýnýz. Direksiyon simidinde, hava yastýk montaj alanýnda ve kablolarýnda iþlem yapmayýnýz. Ýlave aksesuar
takmayýnýz.
* Yanlýþ hava yastýk kontrolü tehlikeli olabilir ve yaralanmaya sebep olabilir. Hava yastýk sistemi sadece
SSANGYONG yetkili servisinde kontrol edilmelidir.
* Direksiyon simidi deðiþiminde, orijinal SSANGYONG yedek parçasý kullanýlmasý gerekir.
* Motor çalýþtýðýnda, hava yastýk ikaz lambasý yanar ve 6 saniye sonra sönerse sistem normaldir. Eðer ikaz lambasý yanmaya devam ediyorsa,
sistemde arýza var ve en yakýn yetkili servise gidilmesi gerekir.
* Küçük çocuklarýn ön koltukta oturmasýna müsaade etmeyin. Ön hava yastýk açýldýðýnda, ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir.
* Çocuk koltuðu arka koltuða yerleþtirilmeli
* Emniyet kemeri ve hava yastýklarý, oturduðunuzda koltuk sýrtlýðý dik ise daha etkin olmaktadýr
* Koltuðunuzu torpido paneli ve direksiyon simidine yaklaþtýrmayýnýz. Eðere kafanýz aþaðý seviyede ise hava yastýðý
patlama esnasýnda kafanýza çarpar ve aðýr yaralanma veya ölüme sebep olabilir.
* Direksiyon simidine ve hava yastýk montaj alanýna herhangi bir darbe vurmayýnýz.Ani açýlmasýna ve yaralanmalara
sebep olabilirsiniz.
* Hava yastýðý patlayýcý malzeme içerdiðinden, deðiþim için ssangyong yetkili servisine gidiniz
* Hava yastýðý açýldýktan hemen sonra, sýcak olduðundan dokunmayýnýz.
* Hava yastýk sistemi tetiklendikten sonra, tetiklenen hava yastýk komplesi yenisi ile deðiþtirilmelidir.
* Bir yapýþkan, parfüm þiþesi, telefon ve telefonluk gibi cisimleri direksiyon simit ve torpido panel üzerine koymayýnýz
* Kapý penceresine ve kapýya yaslanýp durumda gitmeyiniz. Perde hava yastýklarý açýlýrsa, büyük risk oluþturur.
* Perde hava yastýk ve oturan kiþi arasýnda herhangi bir cisim koymayýnýz. Hava yastýk açýlma esnasýnda zarar verebilir.
* Kapýlarý çarpmayýnýz. Hava yastýklarýnýn açýlmasýna sebep olabilirsiniz.
* Direksiyonun sadece dýþ çerçeve kýsmýný kullanýn, Hava yastýðý herhangi bir engel olmaksýzýn patlayabilir.
* Kollarýnýzý direksiyon simidi üzerine yaslamayýn ve kollarýnýzý çapraz tutmayýnýz. Hava yastýk patlamasý durumunda
ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
Yüzünüzü ve göðsünüzü direksiyon simidine ve torpido paneline yakýn ve temas durumda tutmayýnýz ve diðer
kiþilerinde ayný vaziyette durmalarýna mani olunuz.. Hava yastýk buna baðlý olarak patlayabilir.
Hava yastýk patladýðýnda, büyük gürültü ve duman çýkarýr. Ancak duman toksik olmayan gazdýr..Bu gaz deriye,göze ve
buruna zarar verebilir ve kaþýntý yapabilir. Soðuk ve temiz su ile yýkayýn ve kaþýntý devam ediyorsa doktora gidiniz.
* Yolcu hava yastýk açýldýðýnda, ön cam kýrýlabilir.
* Direksiyon simit üzerinde herhangi bir tamirat olmasý durumunda, Hava yastýk patlamayan bir kaza durumunda Hava
yastýk ünitesi SSANGYONG yetkili servis tarafýndan kontrol edilmelidir.
* Hava yastýk patlamasýnda,, kýrýk camlardan ve toksik olmayan gazlardan dolayý oluþan ikinci yaralanmalarda yanma ve
ýzdýrap ve acýma olabilir.
Aracýn çarpma þiddeti sensör tarafýndan algýlanmamýþsa ve emniyet kemeri oturan kiþiyi korumak üzere yeterli gergiyi
yapmamýþsa, hava yastýk kesilme, yanma gibi oluþacak yaralanmalarý korumak üzere açýlmaz.

KALORÝFER
BAGAJ
KAPISI / KLÝMA PANELÝ
Güneþ sensörü

Kalorifer / Klima
kumanda paneli
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BAGAJ
KAPISI
HAVALANDIRMA
IZGARASI
Ön orta havalandýrma ýzgarasý

Ön yan havalandýrma ýzgarasý

Hava akýþ miktar
ayarlama

Düðmeyi yatay ve dikey olarak hareket ettirerek, hava
akýþ yönünü ayarlayabilirsiniz.
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Hava çýkýþ kýsmýndaki, hava akýþ yön kontrol
düðmesini hareket ettirerek hava akýþ yönünü
ayarlayabilirsiniz.

OTOMATÝK
BAGAJ
KAPISI KLÝMA KUMANDA PANELÝ
Klima açýk göstergesi
Oto mod göstergesi

Hava kalite göstergesi
Temiz hava giriþ mod göstergesi

Sýcaklýk ekraný
(Dolaþým sýcaklýðý, Sýcaklýk kurma)

Defroster (Buz çözücü) göstergesi
Dolaþým göstergesi

Dolaþým sýcaklýk ekraný

Hava akýþ göstergesi
Fan hýz göstergesi

Otomatik düðme ve
Sýcaklýk kontrol düðmesi

Fan hýz kontrol düðmesi
ve dolaþým sýcaklýðý ekran
düðmesi

Ýç sýcaklýk ve nem sensörü

Buz çözücü düðmesi

KAPAT düðmesi
Hava kalite düðmesi

Klima düðmesi
Mod düðmesi

Otomatik düðmesine basýnca, ekranda AUTO yazýsý
görünür ve araç kabinindeki sýcaklýk, ayarlanan
sýcaklýða göre otomatik muhafaza edilir.
El ile kullaným durumunda ekranda AUTO
görünmeyecektir.
Klima kontrolü el ile yapýlabilir.

Hava sirkülasyon seçim düðmesi

NOT

Zemin ve motor sýcaklýðýndan dolayý sýcaklýk
deðeri tam olmayabilir.
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BAGAJ
KAPISIKLÝMA KUMANDA PANELÝ
OTOMATÝK
Sýcaklýk kontrol düðmesi
Serin

Otomatik
düðmesi

Fan hýz kontrol düðmesi
Sýcak

Düþük fan hýzý

Kapama düðmesi

Yüksek fan hýzý

Dolaþým sýcaklýk ekran düðmesi
Bu düðmeye basýnca AMB görünür
ve dolaþým sýcaklýðý 5 saniye görünür
Buz çözücü düðmesi
Bu düðmeye basýnca hava
akýþý ön cam ve kapý
camlarýna yönelecektir.
Klima otomatik çalýþýr,
dýþarýdan içeri hava girer.

Klima
düðmesi

Mod seçme düðmesi
Bu düðmeye bastýðýnýzda hava akýþ
modu yandaki gibi deðiþecekitr.
Üst
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Üst-aþaðý

Zemin

Ön cam ve zemin

BAGAJ
KAPISIKLÝMA KUMANDA PANELÝ
OTOMATÝK
UYARI

Hava dolaþýmý

Uzun süre iç dolaþým durumunu kullanmak býkkýnlýk, baþ
aðrýsý, uyku ve uyuklama veya camlarýn buðulanmasýna
sebep olur.
Dýþarýdan eksoz gazý giriyorsa, karbon monoksit zehirlenmesi
olabilir. Tozlu yoldan ve kirli havayý geçtikten sonra dýþ
sirkülasyon durumuna alýn.
Hava sirkülasyon seçim düðmesi
düðmeye basarak hava akýþ yönü deðiþir.

Hava kalite sistem düðmesi
Bu düðmeye bastýðýnýzda, AQS göstergesi görünür
ve zararlý gazlarýn içeri giriþi bloke edilecektir. tekrar
basýlmasýnda ekran kapanacaktýr ve sistem durur.
AQS Sensör

Temiz hava

Otomatik temiz hava veya iç dolaþým mod seçimi
1- Hava kalite sensörü tarafýndan kirlilik belirlendiði
zaman otomatik olarak iç dolaþým moduna geçer
2- Buz çözücü
düðmesine basýnca, otomatik
olarak dýþarýdan içeri hava girer. Düðmeye tekrar basýnca
önceki mod kaydolacaktýr.

Ön panjur yanýndadýr.
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BAGAJ
EL ÝLEKAPISI
KLÝMA KUMANDA PANELÝ
Buz çözücü

Ýki taraflý havalandýrma

Sýcaklýk kontrol
düðmesi

Fan kontrol
düðmesi

Klima
düðmesi

Hava sirkülasyon
seçim düðmesi
Üst havalandýrma

Ön cam ve zemin
Zemin havalandýrma

4 hýzda fan
Serin

Sýcak

Hava iç dolaþým
göstergesi
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Fan kontrol
düðmesi

Sýcaklýk kontrol
düðmesi

MUHAFAZA
BAGAJ
KAPISI MEKANLARI VE CEPLER
Gözlük Kutusu

Güneþlik -Sol

Güneþlik - Sað
Ýç dikiz ayna

Dijital saat

Korna
Kahvelik

Þoför harita
kutusu

Torpido kutusu

Çakmak
Konsol

Þarj soketi

Yolcu harita
kutusu
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BAGAJ
KAPISI MEKANLARI VE CEPLER
MUHAFAZA

Kriko ve özel
takým cebi

Orta konsol
arka kahvelik

Kriko kol saklama
cebi

92

Koltuk cebi

Koltuk cebi

Arka konsol

Diðer techizat
cebi

Priz

DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ
Ayarlanabilir Direksiyon

Korna
UYARI
Kornayý çevreyi rahatsýz etmemek
için mecbur kalmadýkça
kullanmayýn

Direksiyon simidini ayarlamak için,
kontrol kolunu saða doðru itin ve
direksiyon simidini yukarý/aþaðý uygun
pozisyona ayarlayýn. Kilitlemek için kolu
býrakýn
UYARI
Araç hareket halinde iken direksiyon
ayarlamasýný kesinlikle yapmayýn.
Direksiyon kilidini sürüþten önce kontrol edin
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ÝÇ DÝKÝZ AYNA
ELEKTRONÝK KROMÝK AYNA
Otomatik olarak göz kamaþma ýþýðýný ayarlar

EL ÝLE AYARLANABÝLEN AYNA

Aydýnlatma Sensörü

DÝKKAT
Arkadaki araç farý uzun deðilse otomatik göz kamaþma
fonksiyonu çalýþmayabilir.
Arka camlar koyu renkte ise çalýþmayabilir.
Otomatik þanzumanlý araçlarda ise vites kolu R durumunda
olduðunda, daha net görüþ elde etmek için fonksiyon iptal
edilir.

UYARI
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Cam kýrýldýðýnda içindeki elketrolit dýþarý çýkabilir. Deri ve göz
temasýndan uzak tutun. Kazara gözünüze kaçarsa hemen
su ile temizleyip doktora gidin.
Emniyet için hareket halinde iken aynayý ayarlamayýn

DÝKKAT
Gece arka tarafý net görmediðiniz zaman aynayý iterek veya
çekerek görüþünüzü ayarlayýn ve istediðiniz açýya getirin.

UYARI
Emniyet için hareket halinde iken aynayý ayarlamayýn

KONSOL
BAGAJ
KAPISI
LÜKS TÝP

Ön fincan tutamak

STANDART TÝP

Orta konsol

DÝKKAT
Konsol içine yanýcý ve yanan madde koymayýn
ve býrakmayýn. Patlamaya sebep verebilir.

Arka fincan
tutamak

95

KONSOL-STANDART ve ÜST

Fincan (bardak) tutamaðý konsolun ön kýsmýndadýr.
Kapaðý geriye doðru sürün.
SUNROOFLU ÜST KONSOL
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Düðmeyi itin ve kapaðý yukarý kaldýrýn. Önde
oturan her iki koltuktaki kiþi için dirsek dayanaðý
olarak kullanýlabilir.
SUNROOFSUZ ÜST KONSOL

Üst konsolu açmak için düðmeye basýn ve güneþ gözlüðünü yerleþtirin. Ýçine yanan, yanýcý ve sýcak
malzeme koymayýn.

GÜNEÞLÝK-TORPÝDO-SAAT
KART TUTAMAÐI

GÜNEÞLÝK ve MAKYAJ AYNASI

Makyaj aynasý

Güneþlik
Aydýnlatma lambasý
Biletler ve kartlar muhafaza edilir.

Güneþliði aþaðý çekin veya gerekiyorsa saða sola çekin

TORPÝDO KUTUSU

DÝJÝTAL SAAT

Saat ayarlama

Ayara baþlama
Dakika ayarlama

Torpido kutusunu açmak için kolu çekin. Stop lamba
yandýðýnda ve kutu açýk olduðunda iç lamba yanar.

H (HOUR) : Saat ayarlama düðmesi
M (MINUTE) : Dakika ayarlama düðmesi
S (SET)
: Ayara baþlama düðmesi
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TAÞINABÝLÝR
BAGAJ
KAPISI KÜLTABLASI
TAÞINABÝLÝR KÜLLÜK

ÖN KULLANMA KUTUSU (Otomatik Þanzuman-Standart tip)

TAÞINABÝLÝR KÜLLÜK

Küllük kapaðýný gece veya karanlýkta açarsanýz,
küllük lambasý aydýnlýk saðlayacaktýr.

UYARI
Yangýn tehlikesine karþý sigaranýzýn ve sigara külünün tam
söndüðünden emin olun ve küllüðü boþaltýn

DÝKKAT
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Küllük içindeki aydýnlatma lambasý elektronik devrelidir ve
su geçirmez deðildir. Darbeden sudan uzak tutun.

DÝKKAT
Vites koluna engel olacak eþya koymayýn.

ÇAKMAK
BAGAJ
KAPISI
LÜKS MODEL

STANDART MODEL

KONSOL ARKA CEP

Çakmaðý kullanmak için, aþaðý doðru bastýrýn. Isýndýðý zaman
otomatik olarak geri atar ve kullanýma hazýrdýr.

UYARI
Çakmak 30 saniye sonra geri atmaz ise aþýrý ýsýnacaktýr. Bu
durumda çakmaðý çekin ve en yakýn SSANGYONG yetkili
servisine gidin.
Çakmak soketine kesinlikle parmak sokmayýnýz
Çakmaðýn ýsýnýp ýsýnmadýðýný el ile kontrol etmeyin

ARKA KAPI
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PRÝZLER
ÖN PRÝZ

ARKA PRÝZ

Ýlave elektrik malzemelerin kullanýlmasý amacý için yerleþtirilmiþtir
Kontak ACC yada ONda iken elektrik güç akýþý saðlanýr.

UYARI
Arýzalanmaya ve tehlikeye karþý priz kapaklarýný kapalý tutun
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UYARI
Ýlave elektrik aletleri için bu prizi kullanmalýsýnýz. Aracýnýzýn
kablo tesisatýný deðiþtirirseniz ve kablolarý çýkarýp atarsanýz
yangýna sebep verebilirsiniz.
120W kapasiteye kadar aleti kullanabilirsiniz.
Priz soketine parmak sokmayýn
Akü boþaldýðýnda, motor çalýþmadýðý müddetçe kullanýlamaz.

TAVAN
LAMBASI
BAGAJ
KAPISI
ÖN TAVAN LAMBASI
Ana düðme

Ön tavan lambasý

Spot düðmesi

TAVAN LAMBASI-ORTA
ON

BAGAJ TAVAN LAMBASI
OFF

Kapý pozisyonu
Bagaj kapý
pozisyonu
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BARDAKLIK ve FÝLE
ARKA BARDAKLIK
Arka bardaklýk

ARKA CAM BUZ ÇÖZME
Anten

Ýsýtma telleri

Konsol arka
kutusu

BAGAJ FÝLESÝ
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BAGAJ KANCALARI

BAGAJ
TAÞIMA
BAGAJ
KAPISI
PORT BAGAJ

BAGAJ TEPSÝSÝ

BAGAJ FÝLESÝ

TAVAN LAMBASI-ORTA
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RADYO
TEYP
BAGAJ
KAPISI

Direksiyon simidindeki
kumanda düðmeleri

Monitör
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DVD deðiþtirici

RADYO
TEYP
BAGAJ
KAPISI
DVD DEÐÝÞTÝRÝCÝ

A-6 yada 8 DVD deðiþtirici torpido kutusunun üst
kýsmýna monte edilir.

DVD deðiþtirici için ayrý kullanma kýlavuzu verilir.

DVD deðiþtirici
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ÖZEL ALETLER
BAGAJ
KAPISI

Kriko

Kriko kol
mahzeni

Kriko kolu ve diðer aletler bagaj sol tarafýndadýr ve kriko
kolu tabandadýr.

1- Kriko
2- Bijon anahtarý
3- Kriko kolu

4- Tornavida
5- Anahtar (Büyük)
6- Anahtar (Küçük)

Monitör
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Kriko kolu 2.sýra koltuk altýna da yerleþtirilebilir.

STEPNE
BAGAJ
KAPISI
Stepne tutucusu

1. Bijon anahtarý ile stepne taþýma
civatasýný gevþetin.

UYARI
Stepneyi acil durumlarda kullanýn. Normal sürüþ için
kullanmayýn. Stepneyi taktýktan sonra en yakýn serviste
tekerleðin tamirini yaptýrarak stepneyi tamir edilmiþ
lastikle deðiþtirin.

Taþýyýcý kelebek somun

2. Kelebek somunu gevþetin ve alt
taþýyýcýyý çýkarýn.
3. Taþýyýcýyý yukarý kaldýrýrken tutucuyu
çýkarýn ve taþýyýcýyý yavaþça aþaðý
indirin.
4. Stepneyi kolay indirmeniz ve yerine
takmaya yardýmcý olmak üzere kriko
kullanýn.

DÝKKAT
1. Stepneyi taktýðýnýzda, stepne kilit sisteminden emin
olun
2. Arka tekerlek patlamýþ ise stepne için yeterli yer
ayýrmak için kriko kullanýn.
3. Kriko kullanýmda herhangi bir çarpmaya karþý dikkatli
olunuz.
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KRÝKO
YERÝ ve LASTÝK DEÐÝÞÝMÝ
BAGAJ
KAPISI
Ön kroki alaný

Bijonlarý somunlarýný bijon anahtarý ile saat yönünde
çevirerek sökün.

UYARI
Tekerlek deðiþiminde el fren kolu çekilmiþ olmalý
Tekerleklere çapraz olarak vurmayýn.
Bijon somunlarýný eksik takmayýnýz.

DÝKKAT
Bijonlarý takarken, sökülen yere takýlmasý gerekir.
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Arka kroki alaný

MOTOR
HARARET DURUMU
BAGAJ
KAPISI
Motor hararet
ikaz lambasý

Hararet
Göstergesi

HARARET YAPAN ARAÇTAKÝ BELÝRTÝLER
Hararet lambasý alarm ile yanýp söner
Hararet göstergesi kýrmýzý bölgededir
Motor kabininden buhar çýkmasý
Motor çekiþi düþer

Aracýnýz hararet yaptýðýnda hemen emniyetli bir yerde durdurun

1. Aracýnýzý trafikten uzak emniyetli yere park edin. El fren kolunu çekin veya otomatik þanzumanda vites kolunu P ye alýn
2. Kalorifer ve klima çalýþýyorsa hemen kapatýn. Motor kaputunu açýn ve motor kabinini soðutmaya býrakýn
3. Kabinde buhar varsa motoru stop edin. Buhar yoksa motoru rölantide çalýþtýrýn. Ancak rölanti devri kadranda düþüyor
gösteriyorsa motoru durdurun.
4. Yedek su deposundaki su seviyesini dýþarýdan bakarak kontrol edin. Çok düþük ise hortumlarda sýzýntý var mý kontrol edin
5. Su seviyesi normal olduðu halde hararet oluþmuþsa en yakýn SSANGYONG servisine gidin.
6. Motor sýcakken KESÝNLÝKLE radyatör kapaðýný açmayýnýz.
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ARAÇKAPISI
ÇEKÝSÝ
BAGAJ
AZAMÝ YÜK SINIRLARI
Azami çekici
Tip
2WD

4WD

Frenli

M/T
2.100

Frensiz

Frenli
Frensiz

A/T
2.300
750

2.300

2.300
750

Müsaade edilen
Dikey aðýrlýk
92

92
Birim : Kg

723.65 mm

75 mm

5 m içinde

1060 mm

Arka ceki kancasý
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Ön ceki kancasý

GÜNLÜK
KONTROL LÝSTESÝ
BAGAJ
KAPISI
DIÞ KISIM

1. Tekerleklerin hava basýncýný kontrol edin
2. Bijon civatalarýnýn gevþekliðini kontrol edin
3. Lambalarýn çalýþmasýný kontrol edin
4. Yaðlar ve sularýn seviyesini kontrol edin
5. Herhangi bir yað ve su sýzmasý varmý kontrol edin

ÝÇ KISIM

1. Direksiyon simidinde boþluk varmý kontrol edin
2. El fren kolunu kontrol edin
3. Korna, silecek ve sinyal lambalarýný kontrol edin
4. Gösterge lambalarýný kontrol edin
5. Yakýt seviyesini kontrol edin
6. Dikiz aynalarýný kontrol edin
7. Cam ve kapý kilitlerini kontrol edin
8. Pedallarýn boþluklarýný kontrol edin
9. Emniyet kemerini kontrol edin
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MOTOR
KABIN - 1
BAGAJ
KAPISI

Fren ve debriyaj hidrolik deposu
(mekanik þanzumanlý araçlar)

Radyatör yedek
su deposu

Röle ve sigorta
kutusu

Yað doldurma
kapaðý

Yað çubuðu

Aku

Hava filtresi

Ýlave seperatörsüz

3
Ýlave seperatörlü
3

1

2

3
1
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1. Pompa

2. Su seperatörü

3. Mazot filtresi

Direksiyon hidrolik
deposu

Silecek su
deposu-ön

MOTOR
KABÝN - 2
BAGAJ
KAPISI
RADYATÖR YEDEK SU DEPOSU

Antifiriz : 10.5~11.0 Litre
Antifirizli su seviyesi MAX ile MIN arasýnda
olmalý MIN altýna düþerse antifirizli su
ekleyin

HAVA FÝLTRESÝ

TEMÝZLEME

Hava filtresinde toz varsa basýnçlý hava ile zarar vermeyecek
þekilde temizleyin. Kirlenmiþ ise kesinlikle deðiþtirin.
Ýlk 5.000 km de temizleyin. Her 10.000 km de temizleyin.
Her 30.000 km de deðiþtirin.

DÝREKSÝYON HÝDROLÝK DEPOSU
MAZOT FÝLTRESÝ

Hidrolik deposu

Kullanýlan yað : ATF Dexron III (1 litre)

1. Mazot filtresi
2. Boþaltma tapasý
A: Açma yönü B: Kapama yönü
Her yað deðiþiminde filtrenin suyunu
boþaltýn. Her 25.000 km de deðiþtirin
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MOTOR
KABIN - 3
BAGAJ
KAPISI
SU SEPERATÖRÜ

1. Su seperatörü
2. Boþaltma tapasý
A: Açma yönü B: Kapama yönü
3. Baðlantý
4. Besleme pompasý
3 yýl veya 150.000 de deðiþtirin

AKÜ

FREN ve DEBRÝYAJ HÝDROLÝK DEPOSU

Yað : DOT4 (her 2 yýlda deðiþtirin)

SÝLECEK SU DEPOSU

Su deposu
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DC 12 Volt

90 Ah

YAÐ VÝZKOZÝTESÝ
BAGAJ
KAPISI
Dýþ ortamýn sýcaklýðýna göre kullanýlacak motor yaðlar tipi

5w, 10w, 15w, 20w, 25w

20, 30, 40, 50, 60

KIÞ YAÐ VÝZKOZÝTESÝ

YAZ YAÐ VÝZKOZÝTESÝ
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SÝGORTA
ve RÖLE KUTUSU
BAGAJ
KAPISI
SÝGORTA ve RÖLE
Torpido panelinin sað tarafýndadýr
Tornavida ile kapaðýný açýn.
Belirlenen sigorta yerine düþük
veya yüksek amperli sigorta
kullanmayýn.

Yüksek amper

Belirlenen amper

Normal

Açýk

SÝGORTA ve RÖLE KUTUSU

Su deposu
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MOTOR KABÝN SÝGORTA ve RÖLE KUTUSU

Torpido panelinin sað tarafýndadýr
Tornavida ile kapaðýný açýn.

SÝGORTA
ve RÖLE KUTUSU - MOTOR
BAGAJ
KAPISI

DSL + PTC:150A
GSL/DSL + FFH:125A

ARKA
CAM ISITICI
30A
ELEKTRONÝK
MOTOR MONTAJ
RÖLE 15
ELEKTRONÝK
SÜSPANSÝYON

ELEKTRONÝK
MONTAJ

7.5A

7.5A

ELEKTRONÝK
PARK

UZUN FARLAR
RÖLE 11

20A

ÖN
KOLTUKLAR
20A

EAS
MOTOR

POMPA

RADY.FANI
(5P)
RÖLE 3
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SÝGORTA
ve RÖLE KUTUSU - ÝÇ SOL
BAGAJ
KAPISI
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YEDEK

ARKA ISITICI
DÜÐMESÝ

ÝNÝÞ EÐÝM KONTROL
HDC

D20DT

ALTERNATOR

ARKA ISITICI
DÜÐMESÝ

KABÝN ÝÇÝ SÝGORTASI KUTUSU (ÞOFÖR YANI)

SÝGORTA
ve RÖLE KUTUSU - ÝÇ SAÐ
BAGAJ
KAPISI

DSP : GÜNEÞ IÞIK SENSÖRÜ
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TEKERLEK
BAGAJ
KAPISI LASTÝÐÝ

Düþük basýnç

Uygun basýnç

Aþýrý basýnç

TEKERLEK BASINCI
Normal sürüþ : 30 Psi (2,06 Bar)
Lastik

TEKERLEK LASTÝK ÝZÝ

Jant
6,5 X 16

30 Psi

235/75R16

7,0 X 16

30 Psi

255/60R18

7,5 X 18

30 Psi

TEKERLEK LASTÝK DEÐÝÞTÝRME ROTASYONU
Normal
Ön

Lastik izi

120

Aþýnma
sýnýrý

Arka

Direk olarak
Ön

Lastik basýnc

225/75R16

Arka

SÝLECEK
SÜPÜRGESÝ
BAGAJ
KAPISI

1. Silecek kolunu camdan kaldýrýn

2. ( A) Emniyet düðmesine basýn

3. Silecek süpürgesini koldan çýkarýn
4. Yeni silecek süpürgesi takýn
5. Silecek kolunu aþaðý býrakýn

DÝKKAT
Silecek kolu kaldýrýlmýþ iken motor kaputunu açmayýn
Silecek su deposu boþ iken, sileceði çalýþtýrmayýn
deposu
Ön cama yað içeren sývý dökmeyin Su
ve kullanmayýn.
Görüþünüzü kapatabilir.
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AMPULLER
BAGAJ
KAPISI
Tanýmý

Far

Adet
Uzun
Kýsa
Sinyal
Lambasý
Park
Lambasý

Sis lambasý-ön
Dýþ
Lamba

Sis lambasý-yan
Stop lambasý

Geri vites
lambasý

2

21W

28W

2

5W

8W

2
2

H27W/2
5W

4

21W/5W

27W/8W

Sinyal
lambasý

2

21W

27W

1
2
1
2
5
2
1
1

16W

EU
Genel

Rüzgarlýk lambasý (ampul tipli)

Tavan lambasý-ön
Torpido kutu lambasý
Tavan lambasý-orta
Bagaj lambasý

(Actyon sports mevcut deðil)

Kapý ikaz lambasý

122

Genel
55W
55W

Fren/park
lambasý

Sis lambasý-arka
Plaka lambasý

Ýç
Lamba

EU

2
2

1
2

16W
21W
5W
5W
10W
10W
10W
10W
5W

ÝÞLEM KONTROLÜ
1. Her bir lambanýn düðmesinin açýlýp kapanmasýna
göre yanýp yanmadýðýný kontrol edin
2. Lambalar yanmadýðý zaman uygun düþen sigortalarý
kontrol edin
3. Sigorta kopmuþ ise yeni sigorta takýn.
4. Sigorta tekrar koparsa ampulu deðiþtirin
5. Ampul de problem yoksa sistem arýzasý bulunmakta
ve en yakýn SSANGYONG servisine gidin.
ÖNEMLÝ
Belirlenen deðerlerdeki ampulleri yerine takýnýz.
Ampulu soketinden çýkarýrken aþýrý kuvvet uygulamayýn
Ampulu takmadan önce akünün eksi kablosunu çýkarýn
Yanan lamba söndükten hemen sonra ampule el ile
temas etmeyin
Far ayar açýsýný kendiniz denemeyin. Serviste deneyimli
ustalardan yardým alýn.

LAMBALAR
BAGAJ
KAPISI (DIÞ)
Fren Lambasý
(Rüzgarlýk lambasý)

Sis Lambasý
Ön

Sinyal Lambasý-yan

Sis Lambasý
Arka

STOP LAMBASI-KÖÞE/BAGAJ KAPI

Far

Sinyal
Lambasý

Sinyal Lambasý

Stop
Lambasý

Stop
Lambasý

Fren
Lambasý

Geri vites
Lambasý

Uzun
Kýsa

Sinyal Lambasý
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FAR KAPISI
BAGAJ

1. Akü eksi kablosunu çýkarýn
2. Far üzerindeki 2 vidayý sökün ve
far alt kapaðýný çýkarýn

3. Far altýndaki civatayý sökün

4. Ýki far baðlantýsýný çözün ve Farý
çýkarýn

Kýsa far

FAR AMPUL DEÐÝÞÝMÝ

Sinyal
Lambasý

Uzun far ve
Park lambasý

Kapak
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1. Far yuvasýndan far kapaðýný çýkarýn
2. Klipsi çýkarýn
3. Far ampulunu deðiþtirin
4. Ayný sýrayla monte edin

Kapak

SÝS LAMBASI
BAGAJ
KAPISI - YAN SÝNYAL
SÝS LAMBASI - ÖN
1. Kontaðý kapatýn
2. Sis lamba baðlama elemanlarýný
ok yönünde çýkarýn

3. Ampulu sökün
4. Yeni ampulu takýn
5. Ayný sýra ile monte edin
Sis lambasý ön
YAN SÝNYAL LAMBA AMPUL DEÐÝÞÝMÝ
1. Kontaðý çýkarýn
2. Lambayý çekerek çýkarýn
3. Soketi çýkarýn ve ampulu sökün
4. Yeni ampulu sokete takýn
5. Ayný sýra ile monte edin
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STOPKAPISI
LAMBASI
BAGAJ
STOP LAMBASI-KÖÞE
Stop Lambasý
Sinyal Lambasý
1. Kontaðý çýkarýn
2. Bagaj kapýsýný açýn ve 2 vidayý sökün
3. Stop lambasýný çýkarýn ve ampulu
çevirerek çýkarýn
5. Yeni ampulu takýn
6. Ayný sýra ile monte edin

Stop lambasý-Köþe
Ampul

STOP LAMBASI-BAGAJ KAPI
1. Kontaðý çýkarýn
2. Bagaj kapýsýný açýn
3. Stop lamba kapaðýný açýn ve 3 adet
vidayý sökün
4. Stop lambasýný çekerek çýkarýn
5. Ýstenilen ampulu soketten çýkarýn
6. Yeni ampul takýn
7. Ayný sýra ile monte edin

Stop
Lamba
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Sis
Lamba

Geri V.
Lamba

Stop Lambasý-Bagaj kapý

RÜZGARLIK
BAGAJ
KAPISI LAMBASI
ÜST FREN LAMBASI (RÜZGARLIK LAMBASI)

1. Bagaj kapýsýný açýn
2. Bagaj üst döþemeyi sökün

3. Fren lamba baðlantýsýný
sökün

4. Rüzgarlýktan iki somun kapaðý ve somunu, iki civatayý sökün

7. Ampul deðiþtirin
8. Ayný sýra ile monte edin
5. Bagaj kapýsýndan rüzgarlýðý çýkarýn

6. Dört adet civatayý sökün
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PLAKA
ve TAVAN LAMBASI
BAGAJ
KAPISI
PLAKA LAMBASI AMPUL DEÐÝÞÝMÝ

1. Kontaðý çýkarýn
2. Lamba üzerindeki 2 kopçayý çýkarýn
ve aþaðý çekin
3. Soketi ampulle çýkarýn ve ampulu
sökün
4. Yeni ampul takýn ve sýrayla tekrar
monte edin

TAVAN LAMBASI-ÖN
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1. Kontaðý çýkarýn
2. Yumuþak bezli tornavida ile kapaðý
çýkarýn

Plaka lambasý

ORTA TAVAN ve BAGAJ LAMBASI

3. Yeni ampul takýn ve kapaðý tekrar
kapatýn.

TEDBÝRLER
BAGAJ
KAPISI ve TEMÝZLÝK
Aracýnýzýn uzun ömürlü olmasý, yakýt sarfiyatýnýn azalmasý ve iyi bir performans saðlanmasý için aþaðýda belirtilen
uyarýlarý dikkate alýnýz


















TEDBÝRLER
Motor çalýþtýktan sonra harekete geçmeden motorun biraz ýsýnmasýný bekleyin.
Ani kalkýþ, sert sürüþ, ani gaz verme ve uzun süre yüksek hýzlý sürüþ gibi durumlardan kaçýnýn
Motor yarýþý yapmayýnýz
Gerektiði yerlerde vites deðiþtirin. Sabit vites kullanarak motoru zorlamayýn
Týrmanma durumlarýnda aþýrý yükleme yapmayýn.
Taþlý, mýcýrlý yollarda yavaþ sürünüz.
Motor yað seviyesini her 5.000 km de kontrol edin gerekiyorsa yað ilave edin.
Sürüþten önce tekerlek lastik hava basýncýný, dikiz ayna, plaka ve camlardaki kiri, lambalardaki kiri ve araç altýnda
yað sýzýntýsý olup olmadýðýný kontrol edin
Motor yaðýný, direksiyon, fren ve debriyaj hidrolik yaðýný, radyatör suyunu ve V kayýþýný kontrol edin.
ARAÇ TEMÝZLÝÐÝ
Aracýnýzýn iç ve dýþ temizliðinde aseton, tiner, matlaþtýrýcý, cila sökücü, çamaþýr suyu, beyazlatýcý, Karbontetraklorür,
benzin,nafta gibi zarar içeren maddeler kullanmayýnýz.
Toz ve gevþek olan kirlerin vakumlu süpürge veya yumuþak fýrçalý süpürge ile alýnmasý, döþemelerin ýslak temiz
bez ile silinmesi tavsiye olunur.
Emniyet kemerlerinizi her zaman kuru ve temiz tutunuz. Temizlik için yumuþak sabun ve ýlýk su kullanýn
Cam silinmesinde cam suyu kullanýn. Silmek için sert malzemeler kullanmayýn. Yumuþak bez veya yumuþak
lastik kullanýn. Yað, çamur ve petrol içeren su kullanmayýnýz. Temiz su kullanýn.
Araçlarýn dýþ temizliðinde yumuþak sabun, yumuþak fýrça ve ýlýk su kullanýn.
Pasta cila için yetkili servise gidiniz.
Tuzlu, kireçli, kimyasal malzeme bulunan yoldan geçtiðinizde aracýnýzý en kýsa sürede temizleyiniz.
Kýþ þartlarýnda silecek suyuna donma sýcaklýðýný düþürücü sývý katký maddesi ilave edin.
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SÜRÜÞ
TEDBÝRLERÝ
BAGAJ
KAPISI
ARAÇ YOLDA ÝKEN TEDBÝRLER



















130

Ýkaz lambalarý yanarsa, emniyetli yerde aracýnýzý durdurunuz.
Aracýn altýndan anormal koku gelirse aracý emniyetli yerde durdurun ve yað sýzýntýlarý kontrol için bakýnýz.
Araçta herhangi bir patlama ve yoðun duman olmasý durumunda, soðukkanlýlýðýnýzý muhafaza edin ve direksiyona
hakim olun, hýzý düþürmek için sakince frene basýn ve emniyetli yerde durdurun.
Araç hareket halinde iken kontaðý kapatmayýnýz. Fren ve direksiyon çalýþmaz.
Araç hareket halinde iken direksiyon simit üzerindeki düðmelere geliþi güzel basmayýnýz.
Aracýnýzý kaðýt, petrol gibi kolay yanabilen malzemelerin olduðu yere park etmeyiniz.
Araçtan inerken motoru durdurun ve kapýlarý kilitleyin
Araç parkta beklerken, içinde yanýcý malzemeleri ve çocuklarý yalnýz býrakmayýn.
Düz zemin olsun veya eðik zemin olsun otomatik þanzýmanlý araçlarda park esnasýnda vitesi P konumuna
getirin, mekanik þanzumanlý araçlarda el fren kolunu çekin.
Geri giderken yolda çocuk veya baþka engel olup olmadýðýndan emin olun.
Yaðmurlu havada yollar kaygan olacaðýndan aracýnýzý her zamankinden daha dikkatli sürün
Fren pedalýna sürekli basarsanýz, fren diski (kampanasý) aþýrý derece ýsýnacak ve fren efektif özelliðini kaybedecektir.
Aþaðý iniþlerde aracý düþük viteste sürünüz ve motor freni kullanýnýz.
Karlý ve buzlu yolda mümkün olduðunca aracý en düþük viteste sürün. Fren mesafesi uzun olacaðýndan herhangi
bir yere çarpma durumu olabilir.
Aracýnýza ani gaz vermeyin ve hýzlý fren yapmayýn. Motor frenini kullanmaya çalýþýn.
Kumlu ve tozlu yollarda yavaþ sürünüz.
Yol üstündeki su birikintisi ve göletlerin üzerinden yavaþ geçiniz. Su içinde oyuklar olabilir ve tazyikli sýçrayan
su aracýn elektrik sistemine zarar verebilir. Hava filtresine su kaçabilir.
Araç sudan geçerken motor stop ederse motoru tekrar çalýþtýrmayýn. Çekici ile en yakýn servise çekin
Uzun yola çýkarken hava durumuna göre yakýt seviyesini, lastiklerin havasýný, fren ve soðutma sistemini kontrol
edin.

YANGIN ve KAZA DURUMU

KAZA ANINDA
Mümkünse, dörtlü ikaz lambalarýný çalýþtýrýn. Ýkinci bir kazaya neden olmamak için emniyetli yere park edin.
Birisi yaralanmýþ ise ambulans çaðýrýn ve en yakýn polis karakolu ile irtibat kurun.
YANGIN DURUMUNDA
Aracýnýzý emniyetli yerde durdurun. Motoru stop edin. Yangýn söndürücünüzü kullanýn. Yangýn söndürücü
ile söndüremediðinizi anlayýnca hemen itfaiyeyi arayýn.
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TURBOÞARJ
TURBOÞARJ KULLANIMINDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR

Turbo sarjda ayný mil üzerinde iki türbin bulunmaktadýr. Birincisi eksozdan gelen gaz ile çalýþmakta, ayný mil üzerinde olan
diðer türbin motor hava göndermektedir. Turbo dönüþ sayýsý 20.000 -160.000 d/dk arasýnda deðiþebilir. Turboþarlý olmayan
motorlara kýyasla % 15-30 oranýn çýkýþ performansýný etkilemektedir. Turboþarj avantajlarý :
* Motor gücünü arttýrýr.
* Yüksek rakýmda güç kaybýný azaltýr.
* Emisyon deðerlerin azaltýr.
DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
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1) Motoru çalýþtýrdýktan hemen sonra gazý yükseltmeyiniz. Turboþarj mili ve yataklarý yaðlanmadan çalýþmasý durumunda,
yaðsýz çalýþmadan dolayý yüksek devirde dönen mil aþýnabilir. Bu durumda milin balansýnýn bozulmasýna ve normal olmayan
sesli çalýþmasýna sebep olabilir.
2) Motoru durdurmadan önce, çok ýsýnmýþ ise 2 dakika kadar rölantide çalýþtýrýn ve rölantide çalýþýr durumda kontaðý kapatýn.
3) Tavsiye edilen sývýlar ve yaðlar kýsmýnda belirtilen özelliklerde motor yaðý kullanýn ve her 10.000km de deðiþtirin.
4) Düþük sýcaklýktaki ortamda motoru çalýþtýrdýktan sonra 2 dakika kadar motorun ýsýnmasý için rölantide çalýþtýrýn.

PERÝYODÝK BAKIM
BAKIM TANIMI

BAKIM MESAFESÝ

X 1.000 Km
Ay

MOTOR KONTROL SÝSTEMÝ
V kayýþý
Motor yaðý ve filtresi (1)* (3)* (4)*
Radyatör hortumlarý ve baðlantýlarý
Radyatör soðutma suyu (3)* (4)*
Direkt injeksiyon
Yakýt filtresi
(Dizel motor)
Ýlave seperatör (varsa)
Yakýt borular ve baðlantýlar
Hava filtesi
Enjektör zamanlamasý
ÞASE VE GÖVDE
Eksoz borularý ve baðlantý elemanlarý
Fren ve debriyaj hidrolik yaðý (4)*
El fren / Ön arka fren balata takýmý (5)*
Fren borularý & baðlantýlarý (vestinhaus dahil)
Mekanik Þanzuman yaðý (6)*
Debriyaj ve fren pedal ayarý
Ön
Ön ve Arka defransiyel yaðý (4)*
Arka
Transfer kutu yaðý (4)*
Otomatik þanzuman yaðý (7)*
Þase & Alt aksam civatalarý-somunlar sýkýlýðý ve emniyet
Tekerlek durumu ve Lastik hava basýncý
Tekerlek rot ve balans ayarý
Direksiyon simidi ve dikersiyon baðlantýsý
Direksyon hidrolik yaðý ve borularý (4)*
Aks mili körükleri (8)*
Emniyet kemer aksamý
Yaðdanlýklar, menteþe, kapý ve kaput kilitleri
Porya, aks mil rulman gres yaðý
Ön ve arka Þaft gres yaðý (9)*
Klima polen filtresi

10
12

20
24

30
36

Geçilen mesafe km veya zaman (Ay)
40
50
60
70
48
60
72
84

80
96

90
108

100
120

K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
Ýlk 5.000km de kontrol yapýn ve deðiþtirin. Her 10.000 km de veya 12 ayda bir deðiþtirin.
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Her 60.000 km de vaya 3 yýlda bir deðiþtirin. Kontrollerde gerekiyorsa ilave edin.
D
D
D
D
D
K
K
K
K
K
Her 10.000 km de mazot filtre suyunu boþaltýn.
Her 10.000 km de veya 1 yýlda bir suyunu boþaltýn
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Ýlk 5.000km de kontrol yapýn ve temizleyin. Her 10.000 km de temizleyin ve her 30.000 km de deðiþtirin.
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K

K
K
K
K
K
K

K

K

K
K
K
K
K
K
Her 2 yýlda bir deðiþtirin. (Sýk kontrol edin)
Peryodik kontrol - her 10 000 km de bir kontrol.
Her 15 000 km de veya 1 yýlda ayarlayýn gerekiyorsa deðiþtirin.
K
K
K
K
K
K
D
D
K
K
K
K
K
K
K
K
Her 10.000 km de kontrol edin. Gerekiyorsa deðiþtirin.
Her 10.000 km de kontrol edin. Gerekiyorsa deðiþtirin.
Her 20.000 km de kontrol edin. Her 60.000 km de deðiþtirin.
Her 30 000 km de veya 12 ayda bir kontrol edin. (Her 60.000 km de deðiþtirin)
Sýk kontrol edin, ayarlayýn ve gerekiyorsa deðiþtirin.
Sýk kontrol edin, ayarlayýn ve gerekiyorsa deðiþtirin.
Normal olmayan durumlarda serviste ayar yaptýrýn.
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Sýk kontrol edin, ayarlayýn ve gerekiyorsa deðiþtirin
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Her 10 000 km de bir deðiþtirin

K Bunlarý ve ilgili parçalarý kontrol edin, gerekiyora düzeltin, temizleyin, ekleyin,ayarlayýn ve deðiþtirin.
D Yenisi ile deðiþtirin.

K

K
K

K
K
K
K
K
K
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PERÝYODÝK
BAGAJ
KAPISIBAKIM AÇIKLAMA

* Araç aþaðýdaki çalýþma þartlarýnda ise motor yaðýný sýk kontrol edin ve gerekiyorsa normal bakým mesafesinden veya süresinden önce deðiþtirin.
(1)

- Sýk dur kalk trafikte, uzun rölanti, 6km altý kýsa sürüþ mesafesinde, dýþarýda sýcaklýk sýfýrýn altýnda olan havada 16 km den daha az sürüþ mesafesinde.
- Týrmanma, daðlýk arazi,kumluk ve tozlu alanda.
- Yüklü vagon çekiminde.
- Taksi olarak, petrol servis aracý, teslimat aracý gibi (Uzun süreli düþük hýz ve rolantide çalýþan hizmet aracý olarak).

(2)

* Araç kirli, tozlu, kumlu havalarda sürüldüðünde sýk sýk hava filtresini temizleyin ve gerekiyorsa deðiþtirin.

(3)

* Tozlu yollarda sürüþlerde bakým daha sýk yapýlmalý.

(4)

* Kullanýlacak yað ve soðutucular için Tavsiye edilen yaðlar ve sývýlar tablosuna bakýn.
Motor yaðýnýn her deðiþmesinde su seperatörü ve mazot filtresi suyunu boþaltýn.

(5)

* Fren aksamý ve balatalar bakým mesafesini ve süresini aþaðýdaki þartlar gözönüne alýnarak daha sýk bakým yapýlmalý.
- Sýcaklýk 32 C ve üzeri olan þehir trafiðinde araç kullanýlmasý.
- Tepelik,týrmanma olan,daðlýk arazide kullanýlmasý.
- Vagon çekiminde.
- Taksi aracý, Polis aracý, Teslimat aracý gibi kullanýlmasý.

(6)

* Mekanik þanzuman yaðýný her 15.000 km de bir kontrol edin. (Akýþkanlýðýný kontrol edin). Her 60.000 km de deðiþtirin.

(7)

* Otomatik þanzuman yaðýný her 60.000 km de deðiþtirin. Vagon çekiliyorsa her 20.000 km de akýþkanlýðýný kontrol edin.

(8)

* Patika ve engebeli yollarý geçtikten sonra araç alt aksamý kontrol edilmeli. Baðlantý elemanlarýný gevþekliðini ve aks mil körüklerini kontrol edin.

0

* Aþaðýdaki þartlardaki sürüþlerde her 5.000 km de veya 3 ayda bir gres yaðýný kontrol edin.
(9)
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- Patika ve tozlu yolda.
- Sýcaklýk 32 C ve üzeri olan þehir trafiðinde araç kullanýlmasý.
- Tepelik,týrmanma olan,daðlýk arazide kullanýlmasý.
0

ÝÇÝNDEKÝLER
BAGAJ
KAPISI































ÖNSÖZ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÖNEMLÝ UYARILAR----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YAÐLAR VE SIVILAR--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARAÇ BOYUTLARI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARAÇ ÖZELLÝKLERÝ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÞASE VE MOTOR NO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GÜVENLÝK TEDBÝRLERÝ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONTAK VE UZAKTAN KUMANDA--------------------------------------------------------------------------------------------------IMMOBILIZER SÝSTEM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KAPI KÝLÝT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AÇMA KAPAMA EKÝPMANLARI-------------------------------------------------------------------------------------------------------KAPI KÝLÝT DÜÐMESÝ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUNROOF-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BAGAJ KAPI KOLLARI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOTOR KAPUTU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YAKIT DEPO KAPAÐI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÝÇ KUMANDA DÜÐMELERÝ------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÝNYAL KOLU VE DIÞ LAMBALAR--------------------------------------------------------------------------------------------------OTOMATÝK FAR--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAR AYARI---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAR VE SÝNYAL KOLU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÝLECEK KOLU----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OTOMATÝK SÝLECEK---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIZ SABÝTLEME KONTROL-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÝKÝZ AYNA KATLAMA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESP (ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI)------------------------------------------------------------------------------------------ORTA PANEL DÜÐMESÝ (SIFIRLAMA  HDC  ISITMA )-----------------------------------------------------------------------DÝREKSÝYON SÝMÝT PANEL-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4WD  2WD SÝSTEMÝ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAVAN KUMANDA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ÝÇÝNDEKÝLER
BAGAJ
KAPISI
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PARK SENSÖRÜ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60-61
FREN SÝSTEMÝ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62
KOLTUK-ÞOFÖR (ELEKTRÝK AYARLI)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 63-64
KOLTUK-ÞOFÖR (MEKANÝK AYARLI)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 65
KOLTUK ÖN SAÐ YOLCU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 66
KOLTUK HAFIZASI--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67
KOLTUK ARKA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68
KOLTUK KATLAMA ARKA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 69
KOLTUK ISITMA DÜÐMESÝ ÖN----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70
KOLTUK ISITMA DÜÐMESÝ ARKA------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71
EMNÝYET KEMERÝ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72-74
ÇOCUK KOLTUÐU--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75
HAVA YASTIÐI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76-84
KALORIFER KLÝMA PANELÝ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85
HAVALANDIRMA IZGARASI--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86
OTOMATÝK KLÝMA KUMANDA PANELÝ------------------------------------------------------------------------------------------------- 87-89
EL ÝLE KLÝMA KUMANDA PANELÝ-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90
MUHAFAZA MEKANLARI VE CEPLER-------------------------------------------------------------------------------------------------- 91-92
DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93
ÝÇ DÝKÝZ AYNA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94
KONSOL----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95-96
GÜNEÞLÝK -TORPÝDO -SAAT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97
TAÞINABÝLÝR KÜL TABLASI---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98
ÇAKMAK----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99
PRÝZLER----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100
TAVAN LAMBASI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 101
BARDAKLIK VE FÝLE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102

ÝÇÝNDEKÝLER
BAGAJ
KAPISI



























BAGAJ TAÞIMA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RADYO TEYP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÖZEL ALETLER -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STEPNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KRIKO YERÝ VE LASTÝK DEÐÝÞÝMÝ ----------------------------------------------------------------------------------------------------MOTOR HARARET DURUMU -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ARAÇ ÇEKÝÞÝ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GÜNLÜK KONTROL LÝSTESÝ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------MOTOR KABÝN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YAÐ VÝZKOZÝTESÝ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÝGORTA VE ROLE KUTUSU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------TEKERLEK LASTÝÐÝ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÝLECEK SÜPÜRGESÝ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMPULLER -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAMBALAR DIÞ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÝS LAMBASI  YAN SÝNYAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------STOP LAMBASI -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RÜZGARLIK LAMBASI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLAKA VE TAVAN LAMBASI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEDBÝRLER VE TEMÝZLÝK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÜRÜÞ TEDBÝRLERÝ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YANGIN ve KAZA DURUMU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TURBOÞARJ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERYODÝK BAKIM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÝÇÝNDEKÝLER----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

103
104-105
106
107
108
109
110
111
112-114
115
116-119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133-134
135-137

137

NOTLAR
BAGAJ
KAPISI

NOTLAR
BAGAJ
KAPISI

NOTLAR
BAGAJ
KAPISI

NOTLAR
BAGAJ
KAPISI

NOTLAR
BAGAJ
KAPISI

NOTLAR
BAGAJ
KAPISI

NOTLAR
BAGAJ
KAPISI

