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РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Достъп до Ръководството за 
експлоатация

Ръководството за експлоатация можете да намерите в 
уебсайта на PEUGEOT в раздел "Лично пространство" или на 
следния адрес:
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/

Директен достъп до Ръководството за експлоатация.

Изберете:
- език,
- автомобил и силует,
- печатното издание на ръководството, съответстващо на датата на 1-вата 

регистрация на вашия автомобил.

След това изберете:
- автомобила,
- печатното издание на ръководството, съответстващо на датата на 1-вата 

регистрация на вашия автомобил.
Изтеглете съдържанието на Ръководството за експлоатация за 
автомобила.

Изтеглете от съответния онлайн магазин приложението за 
смартфон Scan MyPeugeot APP.

Този символ посочва най-актуалната налична 
информация.



Добре дошли
Благодарим ви, че избрахте PEUGEOT Boxer.

Този документ съдържа необходимата информация и препоръки за безопасно 
използване на възможностите на вашия автомобил.

Вашият автомобил разполага само с част от посоченото в настоящото 
ръководство оборудване, в зависимост от конфигурацията, версията и 
спецификациите за държавата, в която се продава.

В този документ ще намерите всички инструкции и препоръки относно 
употребата, които ще ви позволят да използвате оптимално вашия автомобил. 
Настоятелно препоръчваме да се запознаете с него, както и с дневника за 
поддръжка и гаранционен сертификат, който съдържа информация относно 
гаранциите, техническите прегледи и пътната помощ, свързани с вашия 
автомобил.

Легенда

Описанията и фигурите са дадени само с илюстративна цел.
Automobiles PEUGEOT си запазва правото да променя техническите 
характеристики, оборудването и аксесоарите, без да се задължава да 
актуализира настоящото ръководство.

При прехвърляне на собствеността върху автомобила не забравяйте да 
предадете това Пълно ръководство на новия собственик.

Предупреждение

Допълнителна информация

Принос към защитата на околната среда

Автомобил с ляв волан

Автомобил с десен волан

Ключ
Легендата ще ви помогне да идентифицирате специалните характеристики на 
вашия автомобил:

Фургон

Двойна кабина

Разширена кабина

Шаси кабина

Бордова кабина

Самосвал

Комби, минибус
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Общ изглед

Място на водача 10. Предна въздушна възглавница за водача/
Звуково предупреждение.

11. Управления на волана автомобилно радио.

Централна конзола

3. Отделения за вещи/Мобилен пепелник.
4. 12 V контакт за аксесоари (макс. 180 W).
5. USB контакт/запалка.
6. Динамичен контрол на стабилността (DSC/

ASR)/Интелигентен тракшън конрол.
7. Помощ при спускане по наклон.
8. Система за предупреждение при неволно 

пресичане на осевата линия.
9. Сигнал за тревога.
10. Централно заключване/Светлинен датчик на 

заключването
11. Подсушаване/размразяване.
12. Скоростен лост

1. Табло с предпазители.
2. Програмируемо допълнително отопление.
3. Пневматично окачване/Лампи за четене/

Допълнителна вентилация отзад.
4. Ограничител/регулатор на скоростта.
5. Конфигуриране на автомобила/Височина на 

светлинния сноп на фаровете/Предни/задни 
фарове за мъгла.

6. Управления на светлините и мигачите.
7. Бордно табло с дисплей.
8. Лост за управление на чистачките/механизма 

за миене на стъклата/бордовия компютър.
9. Контактор.

1. Аудио система/Навигация.
2. Отопление/Климатик.
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Екологично управление

Ако сте пътник и избягвате да използвате 
мултимедийни устройства (да гледате филм, да 
слушате музика или играете на видеоигри и т.н.), 
вие ще допринесете за намаляване на разхода на 
електроенергия, следователно и на гориво.
Изключвайте преносимите устройства, преди да 
излезете от автомобила.

Eкo-шофиране
Еко-шофирането е комплекс от практики в ежедневието, които позволяват на водача да оптимизира разхода на гориво и емисиите на CO2.

Оптимизиране на 
използването на скоростната 
кутия
При механична скоростна кутия, потегляйте 
плавно и превключвайте веднага на по-висока 
предавка. При ускоряване превключвайте на по-
висока предавка достатъчно рано.

При автоматична скоростна кутия, отдайте 
предпочитание на автоматичния режим и 
избягвайте силно или рязко натискане на педала 
на газта.

Индикаторът за смяна на предавката ви приканва 
да превключите най-подходящата предавка 
на скоростта: щом индикацията се появи на 
арматурното табло, следвайте я незабавно.
При автомобилите оборудвани с автоматична 
скоростна кутия този индикатор се появява само в 
ръчен режим.

Шофирайте плавно
Спазвайте безопасна дистанция между 
автомобилите, използвайте предимно спирачното 
действие на двигателя, вместо педала на 
спирачките, натискайте плавно педала на газта. 
Всичко това допринася за намаляване на разхода 
на гориво и емисиите на CO2, както и на шума по 
време на движение.

Ако автомобилът разполага с регулатор 
за автоматично поддържане на скоростта, 
използвайте системата когато се движите с 
повече от 40 км/ч и ако трафикът го позволява.

Ограничете използването на 
електрическото оборудване
Преди да тръгнете на път, ако температурата 
в купето е твърде висока, проветрете го, като 
отворите прозорците и вентилационните отвори, 
преди да включите климатика.
Когато скоростта надвиши 50 км/ч, затворете 
прозорците и оставете въздуховодите отворени.
Използвайте оборудване, което ограничава 
повишаването на температурата в купето (щори 
на люка, на стъклата и др.).

Не карайте с включени фарове и светлини за 
мъгла, когато видимостта е достатъчна.

Избягвайте да оставяте двигателя да работи 
на празен ход, особено през зимата, преди да 
включите на първа скорост; вашият автомобил 
загрява значително по-бързо, когато е в движение.

Освен ако е налично автоматично регулиране, 
изключете климатика, веднага след достигане на 
желаната температура.
Изключвайте системите за размразяване и 
подсушаване, ако не се управляват автоматично.
Изключвайте възможно най-бързо отоплението 
на седалките.
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Екологично управление

Ограничете причините за 
повишен разход на гориво
Разпределете товара в целия автомобил; 
поставете най-тежките предмети в дъното на 
багажника, най-близо до задните седалки.
Намалете товара в автомобила и ограничете до 
минимум аеродинамичното съпротивление (рейки 
и багажник на покрива, велосипед, ремарке и др.). 
Препоръчва се използването на кутия за багаж на 
покрива.
Демонтирайте рейките и багажника от покрива 
веднага щом не са ви необходими.

В края на зимния сезон сменяйте зимните гуми с 
летни.

Спазвайте указанията за 
поддръжка
Редовно проверявайте налягането в гумите, 
когато са студени, като спазвате стойностите, 
посочени на стикера на вратата на водача.
Извършвайте тази проверка особено:
- преди дълго пътуване,
- в края на всеки сезон,
- след продължителен престой на автомобила.
Освен това, не забравяйте да проверявате 
резервното колело и гумите на ремаркето или 
караваната.

Извършвайте редовно обслужване на автомобила 
(двигателно масло, маслен филтър, въздушен 
филтър, филтър на купето и т.н.) и спазвайте 
графика на операциите, предвидени в план за 
поддръжка на конструктора.

При зареждане с гориво не продължавайте след 
3-то изключване на пистолета, за да избегнете 
преливане.

Едва след като изминете първите 3 000 километра 
с вашия нов автомобил, ще установите точния си 
среден разход на гориво.

При дизелов двигател BlueHDi, ако SCR системата 
е повредена, автомобилът замърсява околната 
среда. Възможно най-скоро посетете PEUGEOT 
или специализиран сервиз, за да приведете 
емисиите на азотен оксид, излъчвани от вашия 
автомобил, в съответствие със стандарта.
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Уреди на борда

Бордни табла
Бордно табло/екран на 
дисплей ниво 1

1. Скоростомер (км/ч).
2. Дисплей.
3. Индикатор за горивото.
4. Температура на охлаждащата течност.
5. Оборотомер (об/мин х1 000).

Екран на дисплей ниво 1

В долната част:
- час,
- външна температура,
- изминати километри,
- бордови компютър (автономност, разход на 

гориво…),
- позиция на фаровете,
- предупреждение за превишаване на 

програмираната скорост,
- регулатор на скоростта или ограничител на 

скоростта,
- индикатор за смяна на предавката,
- Стоп & Старт.
В горната част:
- дата,
- индикатор за поддръжка,
- предупредителни съобщения,
- съобщения за състоянието на системата,
- конфигуриране на автомобила.

Бордно табло/дисплей 
ниво 2

1. Скоростомер (км/ч).
2. Дисплей.
3. Индикатор за горивото.
4. Температура на охлаждащата течност.
5. Оборотомер (об/мин х1 000).
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Уреди на борда

В лявата част:
- час,
- външна температура,
- предупреждение или индикатори,
- регулатор на скоростта или ограничител на 

скоростта.
В дясната част:
- дата,
- индикатор за поддръжка,
- бордови компютър (автономност, разход на 

гориво…),
- предупредителни съобщения,
- съобщения за състоянието на системата,
- конфигуриране на автомобила,
- позиция на фаровете,
- изминати километри.

Предупреждения и 
индикатори

При включване на контакт
Някои индикатори за предупреждение светват за 
няколко секунди при включване на контакт.
След стартиране на двигателя тези 
предупредителни индикатори трябва да угаснат.
Ако това не стане, преди да потеглите, проверете 
информацията за съответния предупредителен 
индикатор.

Дисплей ниво 2 Яркост на приборите и 
органите за управление

Контролите при движение могат да се регулират 
за яркост чрез натискане на бутона MODE при 
включени габаритни светлини.
За повече информация относно Конфигуриране 
на автомобила вижте съответния раздел.

Свързани предупреждения
Някои индикатори могат да светят по два начина: 
постоянно (непрекъснато) или мигат.
Връзката между начина, по който свети 
индикаторът и състоянието на автомобила 
позволява да се установи дали ситуацията е 
нормална или е възникнала неизправност.
При неизправност светването на индикатора 
може да бъде придружено от звуков сигнал и/или 
предупредително съобщение.

Визуалните индикатори информират водача, че 
дадена система функционира (индикатори за 
включена и изключена система) или че е възникнала 
неизправност (предупредителни индикатори).
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Уреди на борда

Предупредителни 
индикатори
Ако някой от следните индикатори светне, докато 
двигателят работи или автомобилът се движи, това показва 
неизправност, която изисква намесата на водача.
Всяка неизправност, която задейства предупредителен 
индикатор, трябва да бъде диагностицирана допълнително 
с помощта на свързаното с нея съобщение.
При възникване на проблем се обръщайте към мрежата 
PEUGEOT или към специализиран сервиз.

Индикатори за активиране
Светването на един от следните индикатори 
потвърждава включването на съответната система.

Индикатор за 
деактивиране
Светването на един от следните индикатори сигнализира, 
че съответната система е умишлено изключена.
Той може да е придружен от звуков сигнал и показване на 
съобщение.
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Уреди на борда

Предупреждение/Индикатор Състояние Причина Действие/Описание

Червени предупредителни индикатори

Температура на 
охладителната 
течност

Върху Н в червената зона. Прекалено висока температура на 
охлаждащата течност.
и/или
прекомерно увеличаване.

Спрете и изключете от контакт.
Изчакайте системата да се охлади достатъчно.
Проверете визуално нивото.
За повече информация относно Проверката на нивата 
вижте съответния раздел.
Ако нивото е ниско, долейте.
Ако нивото е нормално, се обадете в мрежата PEUGEOT 
или в специализиран сервиз.

Свети постоянно, а 
стрелката е в червената 
зона.

Налягане на маслото 
в двигателя

Мига в продължение 
на няколко секунди, 
придружен от 
съобщение на дисплея.

Сериозно намаляване на качеството 
на маслото на двигателя.

Веднага щом ви е възможно сменете маслото на 
автомобила.
При второ ниво на предупреждение работата на двигателя 
ще бъде ограничена.

Свети временно или 
продължава да свети 
постоянно, при работещ 
двигател.

Ниско ниво на маслото
или
сериозна аномалия.

Спрете и изключете от контакт.
Проверете ръчно нивото.
За повече информация относно Проверката на нивата 
вижте съответния раздел.
Ако нивото е ниско, долейте.
Ако нивото е нормално, се обадете в мрежата PEUGEOT 
или в специализиран сервиз.

Зареждане на 
акумулатора

Свети постоянно. Неизправност в системата за 
зареждане или акумулатора.

Проверете клемите на акумулатора.
За повече информация относно акумулатора, вижте 
съответния раздел.

Свети постоянно или 
премигва, въпреки 
проверките.

Неизправност на стартирането или 
инжекционната система.

Направете проверка на системата в мрежата PEUGEOT 
или в специализиран сервиз.

Откриване на 
отваряне

Свети постоянно. Една от отварящите се части на 
автомобила не е затворена добре.

Проверете дали вратите на кабината са затворени, както и 
задните и страничните и капака на двигателя
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Уреди на борда

Предупреждение/Индикатор Състояние Причина Действие/Описание

Севроуправление на 
волана

Свети постоянно, 
придружен от звуков 
сигнал и съобщение на 
екрана.

Неизправност в сервоуправлението. Кормилната уредба действа без усилвател.
Направете проверка на системата в мрежата PEUGEOT 
или в специализиран сервиз.

Предна/странична 
въздушна 
възглавница

Премигва или свети 
постоянно.

Повреда на една от въздушните 
възглавници или обтегача на 
предпазния колан.

Направете проверка на системата в мрежата PEUGEOT 
или в специализиран сервиз.
За повече информация относно Въздушните 
възглавници вижте съответния раздел.

Незакопчан 
предпазен колан

Свети постоянно, след 
това премигва.

Водачът не е поставил предпазния 
си колан.

Издърпайте ремъка, след което поставете накрайника в 
катарамата.

Придружен от звуков 
сигнал, след което 
продължава да свети.

автомобилът се движи при 
непоставен колан на водача.

Проверете дали коланът е заключен добре, като дръпнете 
ремъка.

Пневматично 
окачване

Свети постоянно. Повреда в системата. Направете проверка на системата в мрежата PEUGEOT 
или в специализиран сервиз.

Ръчна спирачка Свети постоянно. Ръчната спирачка е задействана 
или не е освободена докрай.

За да изгасне индикаторът, освободете ръчната спирачка, 
като същевременно натискате педала на спирачката.

Ниво на спирачната 
течност

Свети постоянно. Нивото на течността е твърде ниско. Долейте препоръчана от PEUGEOT течност.

Свети постоянно, 
въпреки че нивото е 
нормално.

Трябва да спрете веднага, когато можете да го 
направите безопасно.
Спрете, изключете от контакт и се обърнете към 
мрежата PEUGEOT или към специализиран сервиз.
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Уреди на борда

Индикатор Състояние Сигнализира Действия/Описание

+

Електронен 
разпределител на 
спирачното усилие

Свети постоянно. Повреда в системата. Трябва да спрете веднага, когато можете да го 
направите безопасно.
Свържете се с мрежата PEUGEOT или специализиран 
сервиз.

Оранжеви предупредителни индикатори

Система против 
блокиране на 
колелата (ABS)

Свети постоянно. Повреда в системата против 
блокиране на колелата.

Запазва се действието на стандартната спирачна система.
Шофирайте предпазливо, с умерена скорост и 
незабавно се обърнете към мрежата PEUGEOT или към 
специализиран сервиз.

Сервизен преглед Свети известно време. Налични са малки неизправности. Свържете се с мрежата PEUGEOT или специализиран 
сервиз.

Свети постоянно, 
придружен от 
съобщение на дисплея.

Установени са сериозни повреди. Запишете си съобщението и се обадете в мрежата 
PEUGEOT или в специализиран сервиз.

Спирачни накладки Свети постоянно. Износване на предните накладки. Поискайте смяна на накладките в мрежата PEUGEOT или 
в специализиран сервиз.

DSC/ASR Мига. Функциониране на системата. Системата оптимизира сцеплението и позволява по-добра 
стабилност на автомобила.

Свети постоянно, 
придружен от звуков 
сигнал и съобщение на 
екрана.

Има повреда в системата или в 
подпомагането на потеглянето по 
наклон.

Свържете се с мрежата PEUGEOT или специализиран 
сервиз.
За повече информация относно Динамичен контрол на 
стабилността или Системата против приплъзване на 
колелата вижте съответните раздели.

Свети постоянно. Има повреда на Интелигентната 
система Тракшън Контрол.
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Уреди на борда

Предупреждение/Индикатор Състояние Причина Действие/Описание

Диагностична 
система на двигателя

Свети постоянно. Установена е повреда в двигателя 
или системата за контрол на 
емисиите (EOBD).
EOBD (European On Board 
Diagnosis) е европейска система за 
диагностика в автомобила, която 
отговаря на нормите за допустими 
емисии на:
- CO (въглероден окис),
- НС (неизгорели въглеводороди),
- NOx (азотни окиси), отчитани 

чрез кислородни сонди в 
катализаторите.

- частици.

Трябва да бъде проверено възможно най-скоро в мрежата 
PEUGEOT или специализиран сервиз.

Филтър за твърди 
частици (Дизел)

Свети постоянно. Регенериране на филтъра за 
частици.

Препоръчва се да оставите двигателя да работи 
до изгасване на индикатора, за да може фазата на 
регенерация да се изпълни.
За повече информация относно Проверката на нивата 
вижте съответния раздел.

Следене на 
налягането в гумите

Свети постоянно. Спаднала или пукната гума. Спрете и изключете от контакт.
Смяна или поправка на колело.

 + 

Свети постоянно 
заедно с индикатора за 
сервизен преглед.

Повреден датчик. Направете проверка в мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз.
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Система за 
предупреждение 
при неволно 
пресичане на 
осевата линия

Мига, придружен от 
звуков сигнал.

Неволно преминаване от ляво 
надясно.

Завъртете волана в противоположната посока, за да 
коригирате траекторията.

Свети постоянно, 
придружено със звуков 
сигнал.

Повреда в системата за 
предупреждение при неволно 
пресичане на осевата линия.

Почистете предно стъкло.
Ако проблемът продължава, направете проверка на 
системата в мрежата PEUGEOT или в специализиран 
сервиз.

Предупреждение/Индикатор Състояние Причина Действие/Описание

Електронен 
имобилайзер

Свети постоянно. Въведеният контактен ключ не е 
разпознат.
Стартирането не е възможно.

Използвайте друг ключ и се обърнете към мрежата 
PEUGEOT за проверка на неизправния ключ.
За повече информация относно Защитата от кражба 
вижте съответния раздел.

Свети в продължение на 
около 10 секунди след 
подаването на контакт.

Задействане на алармата Обърнете се към мрежата PEUGEOT или към 
специализиран сервиз за проверка на ключалките.

Наличие на вода в 
горивния филтър 
(Дизел)

Свети постоянно, 
придружен от 
съобщение на дисплея.

Наличие на вода в горивния филтър. Филтърът трябва да бъде източен в мрежата PEUGEOT 
или в специализиран сервиз.
За повече информация относно Проверките вижте 
съответния раздел.

AdBlue Свети постоянно, след 
това мига придружен от 
съобщение на екрана.

Намаляване на автономията на 
движение.

Добавете бързо необходимото количество AdBlue.
За повече информация относно AdBlue® вижте съответния 
раздел.
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Минимално ниво на 
горивото

Свети постоянно, а 
стрелката е в E зоната.

Използване на резервите от гориво. Побързайте да заредите с гориво.
Отчитането на резервите от гориво зависи от стила на 
управление, профила на пътя, времето и пробега от 
момента на светване на индикатора.

Мига. Повреда в системата. Свържете се с мрежата PEUGEOT или специализиран 
сервиз.

Предупреждение/Индикатор Състояние Причина Действие/Описание

Предварително 
загряване на 
двигателя (дизел) 

Свети постоянно. Климатичните условия налагат 
предварително загряване.

Изчакайте угасването на индикатора, преди да стартирате 
двигателя.

Задни светлини за 
мъгла

Свети постоянно. Бутонът MODE на контролния 
панел е натиснат.

Ръчно избиране.
Фаровете работят единствено при включени къси 
светлини.
При нормална видимост ги изключвайте.

Зелени предупредителни индикатори

Ляв мигач Мига със звук. Сигнализира смяна на посоката на 
движение чрез лоста за управление 
на светлините.

Натиснете лоста надолу.

Десен мигач Мига със звук. Сигнализира смяна на посоката на 
движение чрез лоста за управление 
на светлините.

Натиснете лоста нагоре.

Предни светлини за 
мъгла

Свети постоянно. Бутонът MODE на контролния панел 
е натиснат.

Ръчно избиране.
Фаровете работят единствено при включени къси 
светлини.
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Уреди на борда

Предупреждение/Индикатор Състояние Причина Действие/Описание

Регулатор на 
скоростта

Свети постоянно. Избран е регулаторът на скоростта. Ръчно избиране.

Къси светлини Свети постоянно. Ръчен избор. Поставете пръстена на лоста за управление на светлините 
на втората позиция.

Сини предупредителни индикатори

Дълги светлини Свети постоянно. Лостът за управление на светлините 
е дръпнат към вас.

Дръпнете лоста, за да превключите на къси светлини.

Автоматична смяна 
на светлините

Свети постоянно. Тази функция е достъпна от меню 
"РЕЖИМ".

Включването и изключването на дългите светлини се 
управлява автоматично в зависимост от условията на 
шофиране и трафика.
За повече информация относно Конфигуриране на 
автомобила вижте съответния раздел.

Температура/черен 
лед

Индикаторът за 
поледица е мигане 
на стойността на 
температурата, 
придружено от 
съобщение на дисплея.

Климатичните условия могат да 
причинят черен лед на пътя.

Бъдете по-внимателни и не спирайте рязко.

Дата/Час Настройка: на датата 
и часа.

Конфигуриране чрез меню "MODE". За повече информация относно Конфигуриране на 
автомобила вижте съответния раздел.

Индикатор на дисплея Екран Сигнализира Действия/Описание
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Гаечен ключ Сервизен ключ, който 
остава да свети.

Наближаване на срока за 
периодичен преглед.

Направете справка със списъка на проверките в план 
за поддръжка на конструктора, след това отидете на 
технически преглед.

Стоп & Старт Свети постоянно. При спиране на автомобила (на 
червен светофар, в задръстване 
и т.н.), системата Стоп & Старт е 
поставила двигателя в режим СТОП.

Веднага щом пожелаете да потеглите отново, 
предупредителният индикатор угасва и двигателят 
стартира автоматично в режим СТАРТ.

Мига няколко секунди, 
след което угасва.

Режимът СТОП временно не е на 
разположение.

За повече информация относно Стоп & Старт, направете 
справка в съответния раздел.

Индикатор за смяна 
на предавката

Стрелка нагоре. Трябва да се включи следващата 
по-висока предавка.

За повече информация относно индикатора за 
ефективност на предавките вижте съответния раздел.

Ограничител на 
скоростта

Свети постоянно. Ограничителят на скоростта е 
включен.

Ръчно избиране.
За повече информация относно Ограничителя на 
скоростта, вижте съответния раздел.

Свети постоянно с 
"OFF".

Ограничителят на скоростта е 
избран, но не е активиран.

Индикатор на дисплея Екран Сигнализира Действия/Описание

Позиция на фаровете Регулиране на 
фаровете.

Положение от 0 до 3 в зависимост от 
товара в автомобила.

Регулирайте чрез бутоните на таблото за управление 
MODE.
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Индикатори
Информация за 
поддръжка
Веднага след подаване на контакт и за няколко 
секунди, ключът символизиращ информация за 
поддръжка светва: дисплеят ви информира за 
крайния срок на следващия преглед, съобразно 
план за поддръжка на конструктора.

Ниво на двигателното 
масло
Според двигателя, се показва след това нивото на 
маслото на двигателя разграфено от 1 (Мин) до 5 
(Макс).
Ако не се появява нито едно деление, нивото на 
масло не е достатъчно; допълнете задължително, 
за да избегнете повреда в двигателя.
За да бъде валидно измерването на нивото на 
маслото, автомобилът трябва да бъде спрян на 
хоризонтална повърхност, при спрян двигател от 
повече от 30 минути.

Тази информация се определя в зависимост от 
изминатия пробег от предходния преглед.

При съмнение, проверете нивото на маслото с 
помощта на сондата за ръчно измерване.
За допълнителна информация относно 
Проверка на нивата вижте съответния 
раздел.

Състояние на маслото на 
двигателя

Този индикатор мига и ако вашият 
автомобил е оборудван с тази функция, 
при всяко потегляне се появява 
съобщение: системата е отчела 
влошаване на качеството на маслото 
на двигателя. Маслото трябва да се 
смени бързо.

Този 2-ри индикатор, комбиниран с 
1-вия, светва в таблото, когато не е 
извършена смяна на маслото, а нивото 
на износването му се е преминало нов 
праг. Ако датчикът светва на редовни 
интервали, сменете маслото възможно 
най-скоро.

За двигателите 3,0 литра HDi, в този случай 
режимът е ограничен до 3 000 об./мин., след 
това до 1 500 об./мин., докато не се извърши 
смяната. Сменете маслото на двигателя, за 
да избегнете риск от повреда.

След няколко секунди дисплеят се връща към 
обичайните функции.

Нулиране на 
информацията за 
поддръжка

Направете справка в списъка на прегледите в 
план за поддръжка на конструктора, който сте 
получили при предаване на автомобила.

Постоянното мигане на индикатора може да бъде 
спряно чрез диагностичния уред вспециализиран 
сервиз след всеки преглед.
Ако сами сте извършили прегледа на вашия 
автомобил, трябва да нулирате индикатора за 
поддръжка, както следва:
F поставете ключа в контактора,
F завъртете в позиция RUN,
F натиснете едновременно педала на спирачките 

и газта за повече от 15 секунди.
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Показване на информация 
за поддръжката

За достъп до индикатора за поддръжка по което и 
да е време натиснете кратко бутона MODE.
Използвайте стрелките за нагоре/надолу, за да 
прегледате информацията за графика и употребата 
на масло на двигателя.
Натиснете отново бутона MODE, за да се върнете 
на различните менюта на екрана.
Задръжте натиснат бутон, за да се върнете на 
началната страница.

Meню… Избор… Позволява…

Поддръжка Сервизен преглед (км/мили 
преди преглед)

Изписване на разстоянието, 
оставащо преди следващия 
преглед.

Смяна на масло (км/мили преди 
смяна на масло)

Изписване на километрите/
милите, които остават до 
следващата смяна на маслото.

За повече информация относно Конфигуриране на автомобила вижте съответния раздел.
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Температура на 
охладителната течност

Ако стрелката влезе в червената зона или ако 
индикаторът светне:
- незабавно спрете и изключете от контакт. 

Мотовентилаторът може да продължи да 
работи около 10 минути.

- изчакайте двигателят да се охлади, за да 
проверите нивото и долейте ако е необходимо.

Спазвайте следния съвет:
Внимание, охладителната верига е под налягане.
За да избегнете опасността от изгаряне, развийте 
капачката на два оборота, използвайки кърпа и 
изчакайте налягането да спадне.
След това, проверете нивото и отстранете 
капачката, за да долеете.

Стрелката се намира между C (Cold) и H (Hot): 
нормално функциониране.
При тежки условия на експлоатация или при високи 
температури, стрелката може да се доближи до 
червената зона.

Ако стрелката остане в червената зона, 
свържете се с мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз.

Проверявайте редовно нивото на 
охладителната течност.
За допълнителна информация относно 
Проверка на нивата вижте съответния 
раздел.

Сонда за измерване нивото на горивото

Нивото на горивото се измерва при всяко 
включване на контакт.
Сондата е върху:
- F (Full): резервоарът е пълен.
- E (Empty): резервите са включени; индикаторът 

за минимално ниво свети постоянно.
От момента на появата на предупреждението 
резервите са около:
- 10 литра за резервоари от 60 до 90 литра,
- 12 литра за резервоар от 120 литра.
Като опция се предлагат резервоари с различна 
вместимост.
- 60 литра (за всички двигатели),
- 120 литра (без двигатели Euro 6).

За повече информация относно Гориво вижте 
съответния раздел.
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Индикатори за оставащ 
пробег AdBlue®

Когато започнете да използвате резервите в 
резервоара за AdBlue® или при установяване на 
неизправност в системата за контрол на емисиите 
SCR, при включване на контакт се появява 
индикатор, който ви уведомява за изчисления брой 
километри, които можете да изминете преди да 
бъде блокирано стартирането на двигателя.
В случай на едновременно отчитане на 
неизправност и ниско ниво на AdBlue®, се показва 
най-ниската стойност на оставащ пробег.

В случай на риск от блокиране 
на стартирането, свързан с 
липса на AdBlue®

Регламентираният механизъм за блокиране 
стартирането на двигателя се активира 
автоматично, когато резервоарът за AdBlue® 
се изпразни.

Автономия над 2 400 км
При подаване на контакт на таблото не се 
визуализира автоматично никаква информация 
относно автономността.

Оставащ пробег в порядъка на 2 400 и 600 км

След достигане на прага от 2 400 км, 
индикаторът светва, придружен от 
временно съобщение, посочващо 
пробега в километри, оставащи преди 
възпрепятстване на стартирането на 
двигателя.

При всяко включване на контакт, 
предупреждението ще бъде съпроводено от звуков 
сигнал.
Нивото на резервите е достигнато; препоръчва се 
възможно най-бързо допълване.

За повече информация относно AdBlue® 
(двигатели BlueHDi) и по-специално относно 
допълването, вижте съответния раздел.

Пробег под 600 км

След достигане на прага от 600 км, 
индикаторът светва, придружен от 
съобщение, посочващо пробега 
в километри, оставащи преди 
възпрепятстване на стартирането на 
двигателя.

При всяко включване на контакт, 
предупреждението ще бъде съпроводено от звуков 
сигнал.

Задължително е да допълните възможно най-
бързо, преди резервоарът да се изпразни напълно; 
в противен случай при следващо спиране няма да 
можете да стартирате двигателя.

За повече информация относно AdBlue® 
(двигатели BlueHDi) и по-специално относно 
допълването, вижте съответния раздел.

Принудително спиране поради изчерпване на 
AdBlue®

Достигнат е пробег 0 км: резервоарът за 
AdBlue® е празен. Регламентираният механизъм 
възпрепятства стартирането на двигателя.
Без зареждане на AdBlue® в специфичния 
резервоар, автомобилът ще остане спрял.

За да можете да стартирате двигателя, 
трябва да долеете поне 4 литра AdBlue®. 
Обърнете се към мрежата PEUGEOT или 
към специализиран сервиз за необходимото 
доливане.

Предупреждение ще се задейства на всеки 
изминати 50 км, с обновяване на пробега.
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За повече информация относно AdBlue® 
(двигатели BlueHDi) и по-специално относно 
допълването, вижте съответния раздел.

При неизправност в системата 
за контрол на емисиите SCR

Отчитане

Индикаторът за автодиагностика на 
двигателя светва.
При всяко включване на контакт, звуков 
сигнал и съобщение потвърждават 
неизправност на почистващата 
система.

Ако е временна неизправност, предупреждението 
изчезва когато нивото на вредни емисии се връща 
в нормата.

Ако след пробег от 50 км със постоянно 
предупреждение от светналия индикатор, 
неизправността е потвърдена.
Механизъм, непозволяващ стартирането 
на двигателя, се активира автоматично над 
пробег от 400 км след потвърждение на 
неизправността на пречистващата система
Незабавно се свържете с мрежата PEUGEOT 
или със специализиран сервиз.

Потвърдена неизправност

Освен предишните сигнали, разрешената 
автономия се изписва на екрана в километри.
Предупреждение ще се задейства на всеки 
30 секунди, с осъвременяване на автономията.
Незабавно се свържете с мрежата PEUGEOT или 
със специализиран сервиз.
Рискувате автомобила да не може да запалите 
повече автомобила.

Невъзможно стартиране след 
400 км

При всеки опит за подаване на контакт, 
алармата се активира и съобщението 
за забрана за потегляне се изписва на 
екрана.

За да можете да стартирате двигателя отново, 
трябва задължително да се обърнете към мрежата 
PEUGEOT или към специализиран сервиз.

Конфигуриране на 
автомобила
Чрез командния панел MODE

Този панел за управление осигурява достъп до 
менютата, чрез които да се персонализират някои 
системи на автомобила.
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Имате достъп до всички менюта, ако вашият 
автомобил е оборудван с аудио система.
Ако вашият автомобил е оборудван със сензорна 
аудио-телематична система, някои менюта 
са достъпни единствено чрез фасадата на 
автомобилното радио.

От съображения за сигурност, някои менюта 
са достъпни единствено при подаден контакт.

Съответстващата информация се появява на 
дисплея на бордното табло.
Предлагани езици: италиански, английски, немски, 
френски, испански, португалски, холандски, 
португалски, полски, руски, турски и арабски.

Бутонът MODE позволява:
- достъп до менютата и 

подменютата,
- да потвърдите вашия избор 

вътре в дадено меню,
- да излезете от менюта.

Задръжте натиснат бутон, за да се 
върнете на началната страница.

Този бутон позволява:
- да се преместите нагоре в менюто,
- да увеличите дадена стойност.

Този бутон позволява:
- да се преместите надолу в менюто,
- да намалите дадена стойност.
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Meню…
Натиснете… Подменю… Натиснете… Избор… Потвърдете и 

излезте Позволява…

1 Яркост Увеличаване Регулирайте яркостта на слушалката и 
бордното табло и контролните уреди (при 
включени габаритни светлини).Намаляване

2 Звуков сигнал 
за скорост

ON Увеличаване Активиране/Деактивиране на звуковия 
сигнал, който показва превишаване на 
програмираната скорост и избора на 
скорост.

Намаляване

OFF

3 Датчик за 
фаровете

Увеличаване Регулиране на чувствителността да 
датчика за осветеност (1 до 3), който 
оказва влияние върху дългите светлини.Намаляване

4 Активиране 
на маршрут Б

ON Показване разстоянието на втори 
"маршрут B".

OFF

5 Пътен знак ON Активиране/Деактивиране на 
разпознаването на пътни знаци.

OFF

6 Час 
(регулиране)

Часове/Минути Увеличаване Регулиране на часовника.

Намаляване

Формат 24-часов часовник Избор на режима на изписване на 
часовника.

12-часов часовник

7 Настройка на 
датата

Година/Месец/
Ден

Увеличаване Настройване на датата.

Намаляване
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Meню…
Натиснете… Подменю… Натиснете… Избор… Потвърдете 

и излезте Позволява…

8 Автоматично 
заключване

ON Активиране/Деактивиране на 
автоматичното заключване на вратите 
над около 20 км/ч.OFF

9 Мерна 
единица 
(единица)

Разстояние км Избор на мерната единица за изписване 
на разстоянието.

Мили

Разход на гориво км/л Избор на мерна единица за изписване 
на разхода.

л/100 км

Температура  °C Изберете мерната единица за 
температура, която да се визуализира.

°F

Налягания на 
гумите

psi Изберете мерната единица за 
налягането в гумите, която да се 
визуализира.bar

kPa

10 Езици Списък на 
наличните 
езици

Избор на езика на изписването.

11 Сила на 
звука на 
съобщенията 
(зв. сигнал)

Увеличаване Увеличаване/Намаляване на силата на 
звука на съобщенията или на звуковото 
предупреждение.Намаляване
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Meню…
Натиснете… Подменю… Натиснете… Избор… Потвърдете 

и излезте Позволява…

12 Сервизен 
преглед

Сервизен 
преглед (км/
мили преди 
преглед)

Изписване на пробега (км/мили) преди 
следващият преглед.

Смяна на 
масло (км/мили 
преди смяна на 
масло)

Изписване на километрите/милите, които 
остават до следващата смяна на маслото

13 Дневни 
светлини

ON Активиране/деактивиране на дневните 
светлини.

OFF

14 Автоматична 
Смяна 
Светлини

ON Активиране/Деактивиране на превключване 
автоматичните дълги светлини.

OFF

15 Въздушна 
възглавница 
пътник (BAG P)

ON Да Активиране на въздушната възглавница 
пътник.

Не

OFF Да Неутрализиране на въздушната възглавница 
пътник.

Не

16 Излизане от 
меню

Излизане от менюто.
Едно натискане на стрелката надолу ви връща 
на първото меню.
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Чрез аудио-телематичната 
сензорна система

Този контролен панел на аудио системата, 
намиращ се в центъра на бордното табло, ви 
дава достъп до менюта, с които да можете да 
персонализирате някои оборудвания.
Съответстващата информация се появява на 
сензорния екран.
Предлага се девет езика: немски, английски, 
испански, френски, италиански, холандски, полски, 
португалски, турски.

От съображения за сигурност, някои менюта са 
достъпни единствено при подаден контакт.

Този бутон на екрана ви позволява да 
получите достъп до менюто "Настройки".

Този бутон на екрана ви позволява да 
се изкачите нагоре в менюто или да 
увеличите стойността.

Този бутон на екрана ви позволява 
да слезете надолу в менюто или да 
намалите дадена стойност.

Меню "Настройки"
1. "Дисплей".
2. "Гласови команди".
3. "Час и Дата".
4. "Безопасност/Помощ".
5. "Светлини".
6. "Врати и заключване".
7. "Аудио".
8. "Телефон/Bluetooth".
9. "Настройка радио".
10. "Възстановяване на настройките" за 

връщане на фабричните настройки.
11. "Изтриване лични данни", за премахване на 

вашите лични данни, свързани с Bluetooth 
оборудването, в аудио системата.

За повече информация относно аудио, 
телефон, радио и навигация вижте 
съответните раздели.

Параметрите на подменюта 4, 5 и 6 варират 
според оборудванията на вашия автомобил.

От подменюто "Дисплей", можете:
- да изберете "Езици" и да посочите един от 

езиците, изброени по-долу,
- да изберете "Мерна единица" и да зададете 

консумацията (л/100 км, mpg), разстоянията  
(км, мили) и температурата (°C, °F),

- да изберете "Дисплей Маршрут B", за да 
активирате или деактивирате маршрут B на 
бордовия компютър (On, Off).

От подменюто "Безопасност/Помощ", можете:
- да изберете "Камера за паркиране", после 

"Камера за движение назад", за да активирате 
или деактивирате използването й (On, Off),

- да изберете "Камера за паркиране", после 
"Закъснение камера", за да активирате или 
деактивирате задържането на изписването за 
10 секунди или до 18 км/ч (On, Off),

- да изберете "Пътен знак", за да активирате или 
деактивирате използването му (On, Off),

- да изберете "Въздушна възглавница пътник", за 
да активирате или деактивирате използването 
й (On, Off).
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Настройка на датата и 
часа
Чрез командния панел MODE

Чрез аудио-телематичната 
сензорна система
От подменюто "Час и дата" можете:
F да изберете "Настройка на час и формат", за 

да настроите часа, минутите, секундите и да 
изберете формата (24 часа, 12 часа с пр. об. или 
сл. об.),

F да изберете "Настройка на дата", за да 
настроите деня, месеца и годината.

За да настроите часа ръчно, "Синхронизиране 
на часа" трябва да бъде деактивирано (Off).

Бордови компютър
Показва информация за текущото пътуване 
(оставащ пробег, моментен и среден разход на 
гориво и др.).

F За достъп до информацията на бордовия 
компютър, натиснете бутона TRIPна върха на 
лоста за управление на чистачките.

От подменюто "Светлини", можете:
- да изберете "Дневни светлини", за да 

активирате или деактивирате използването им 
(On, Off),

- да изберете "Автоматични дълги светлини", за 
да активирате или деактивирате използването 
им (On, Off),

- да изберете "Сензор на фаровете", за да 
регулирате чувствителността им (1, 2, 3).

От подменюто "Врати и заключване", можете:
- да изберете "Автоматично заключване", за да 

активирате или деактивирате използването му 
(On, Off).

F Натиснете бутона "MODE".
F Изберете менюто "Настройка на часа", за 

да настроите часа и формата на часовника 
(24 часа или 12 часа), или изберете менюто 
"Настройка на датата" за настройване на деня, 
месеца и годината.

За повече информация относно Конфигуриране 
на автомобила вижте съответния раздел.

Автономия
Показва километрите, които могат да се изминат с 
оставащото в резервоара гориво, в зависимост от 
средния разход през последните изминати мили 
(километри).
Разстояние А
Показва разстоянието, изминато от последното 
нулиране на компютъра.
Среден разход А
Това е средното количество гориво, изразходвано 
от последното нулиране на бордовия компютър.
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Моментен разход А
Това е средното количество гориво, изразходвано 
през последните няколко секунди.
Средна скорост А
Това е средната скорост, изчислена от последното 
нулиране на компютъра (подаден контакт).
Продължителност на Пътуването А
Показва времето, изчислено от последното 
нулиране на бордовия компютър.

Ако МАРШРУТ Б е активиран в меню MODE:
- Разстояние Б
- Среден разход Б
- Средна скорост Б
- Продължителност на пътуването Б

Хроно тахограф

Когато се използва карта, данните могат да бъдат:
- изписани върху дисплея на тахoграфа,
- отпечатани,
- прехвърлени към външни носители чрез 

интерфейс.

Повече информация ще намерите в 
документацията предоставена от производителя 
на хроно тахoграфа.

Ако разполагате с хроно тахограф, 
препоръчваме Ви да изключите клемата (-) 
на акумулатора (в кабината под пода вляво), 
при спиране на автомобила от движение за 
повече от 5 дни.

Той позволява да се пазят всички данни свързани с 
автомобила, в самия апарат или върху карта.
Пример: в началото на всеки курс или при смяната 
на екипажа.
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Отварящи се части

Ключ

С него можете да заключите и отключите вратите, 
да отворите и затворите капачката на резервоара 
за гориво, както и да стартирате и да изключите 
двигателя.

Дистанционно 
управление с 2 бутона

Централно отключване
Натискането на този бутон позволява 
едновременното отключване на всички 
врати на вашия автомобил.

Вътрешният плафон светва за кратко и мигачите 
премигват два пъти.
Ако вашето превозно средство е оборудвано с тази 
функция, натискането на бутона я дезактивира.
Датчикът на бутона за централно заключване, 
намиращ се на бордното табло, угасва.

Централно заключване
Натискането на този бутон позволява 
едновременното заключване на всички 
врати на вашия автомобил.

Ако една от вратите е отворена или не е затворена 
добре, централното заключване няма да се 
извърши.
Мигачите примигват веднъж.
Ако автомобилът ви е оборудван с тази функция, 
натискането на бутона задейства алармата.

Датчикът на бутона за централно заключване, се 
включва и примигва.

Дистанционно 
управление с 3 бутона

Отключване на кабината
Едно натискане на този бутон позволява 
да се отключи кабината на автомобила.

Вътрешният плафон светва за кратко и мигачите 
премигват два пъти.
Датчикът на бутона за централно заключване, 
намиращ се на бордното табло, угасва.

Отключване на товарния 
отсек

Едно натискане на този бутон позволява 
да се отключат страничната и задните 
врати на товарния отсек.

Мигачите примигват два пъти.
Ако вашето превозно средство е оборудвано с тази 
функция, натискането на бутона я дезактивира.
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Ако една от вратите е отворена или не е затворена 
добре, централното заключване няма да се 
извърши.
Мигачите примигват веднъж.
Ако автомобилът ви е оборудван с тази функция, 
натискането на бутона задейства алармата.

Сгъване/разгъване на 
ключа

F Натиснете този 
бутон, за да сгънете/
разгънете ключа.

Ако не натиснете бутона, рискувате да 
повредите механизма.

Централно заключване
Натискането на този бутон заключва 
всички врати на вашия автомобил, 
кабината и товарния отсек.

Датчикът на бутона за централно заключване, се 
включва и примигва.

Супер заключване
При двукратното последователно 
натискане на този бутон се извършва 
супер заключване.

След това отварянето на вратите от вътре или 
отвън е невъзможно.
Индикаторите за посока премигват три пъти.

Не оставяйте човек в автомобила, когато той 
е супер заключен.

Смяна на батерията

F Натиснете бутона, за да извадите ключа.
F Завъртете винт 1 от символа затворен катинар 

към символа отворен катинар, като използвате 
тънка отверка,

F Послужете си с отверката като с лост, за да 
извадите гнездото с батерията 2.

При използване на неправилен тип батерия 
може да предизвикате повреда.
Използвайте само батерии, които са 
идентичен или еквивалентен тип на 
тези, препоръчвани мрежата PEUGEOT. 
Изхвърляйте изтощените батерии в 
специалните пунктове за тази цел.

Тип: CR 2032/3 волта.

F Отстранете корпуса и сменете батерията 3, като 
спазвате поляритета.

F Затворете държача на батерията 2 в ключа и го 
заключете, като завъртите винта 1.
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Основните функции на ключа

Тип ключ Отключване на 
кабината Заключване на вратите Отключване на задните 

врати

Обикновен ключ
Въртене обратно на 

часовниковата стрелка 
(от страната на водача).

Въртене по 
часовниковата стрелка 
(от страната на водача).

-

Ключ с дистанционно 
управление -

Сигнализация

Мигачи 2 мигания. 1 мигане. 2 мигания.

Датчик на бутона за 
централно заключване 
върху бордното табло

Изключено.
Свети постоянно около 
3 секунди, след което 

мига.
Мига.

Използването на ключа в ключалката на водача не позволява активирането или дезактивирането на 
алармата.

Заключване/
Отключване отвътре

Кабина и товарен отсек

Отварянето на вратите отвътре остава възможно.

Ако една от вратите е отворена или не е 
затворена добре, централното заключване 
няма да се извърши.

Индикаторът на бутона:
- светва, когато вратите са заключени и след 

подаване на контакт,
- след което мига, когато вратите са заключени 

при спрян автомобил и двигател.

Този бутон не функционира, ако автомобилът е 
бил заключен или суперзаключен чрез външен 
превключвател (с използване на ключа или 
дистанционното управление, според оборудването).

F Натиснете този бутон, за да заключите/
отключите вратите на кабината и товарния 
отсек.
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Ако решите да карате със заключени врати, 
имайте предвид, че това би затруднило 
достъпа на службите за спешна помощ, при 
необходимост.

Товарен отсек

F Едно натискане на този бутон позволява да 
се заключват/отключат страничната и задните 
врати на кабината.

Индикаторът остава да свети при заключване.

Защита срещу агресия
При потегляне, системата заключва автоматично 
вратите на кабината и на товарното отделение 
след достигане на скорост от 20 км/ч.
Ако по време на пътуването нито една врата не се 
отвори, заключването остава активно.

Активиране/
дезактивиране на 
системата
Тази система може да бъде конфигурирана с 
използване на бутона MODE:
F В менюто "Autoclose" изберете "ON" или "OFF".

За повече информация относно 
Конфигуриране на автомобила вижте 
съответния раздел.

Предни врати

F Използвайте съответния бутон на 
дистанционното управление или използвайте 
ключа в ключалката на вратата на водача, за да 
отключите.

F Дръпнете дръжката към вас.

Странична плъзгаща се 
врата

Върху релсата на пода на автомобила не 
трябва да има нищо, за да не се пречи на 
движението на вратата.

Отваряне
Отвън
F Издърпайте ръкохватката към себе си, а след 

това назад.
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Отвътре

За да се задържи страничната плъзгаща 
се врата отворена, трябва тя да се отвори 
напълно, за да се блокира устройството, 
разположено в основата на вратата.

Не се движете с отворена странична 
плъзгаща се врата.

Затваряне
Отвън
F Издърпайте ръкохватката към себе си, а след 

това напред.

Отвътре
F За да отблокирате и затворите, издърпайте 

ръкохватката като придвижите вратата напред.

F За да отключите и отворите, натиснете 
ръкохватката назад.

Задни врати
При спрял автомобил, при отваряне на 
задните врати, камерата се включва и излъчва 
картина на вградения екран в кабината.

Отваряне
Отвън

F Издърпайте ръкохватката към себе си, а после 
и лоста, за да отворите лявата врата.

Двете крила се отварят до 96°.
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Отваряне на 180°
Ако вашият автомобил е оборудван, система от 
подвижни тиранти позволява ъгълът да се увеличи 
от 96° до 180°.

Затваряне
F Затворете първо лявата врата и след това 

дясната.

Аларма
Система за защита на автомобила от кражба 
и взлом. Ако вашият автомобил разполага с 
такава система, тя осигурява следните видове 
мониториране:

- Периметрична защита
системата гарантира външна периметрична 
защита, чрез датчици в отварящите се части 
(вратите, багажник,капак на двигателя) и в 
електрическото захранване,

- Защита от повдигане
Системата следи за всяка промяна в 
пространственото положение на автомобила.

Активиране

F Натиснете този бутон на 
дистанционното управление.

Защитата, осигурявана от алармената 
система, се активира след няколко 
секунди.

Задействане на алармата

След това, тя отново влиза в режим 
готовност, но нейното включване остава 
запаметено и се сигнализира чрез 
светването на електронния датчик на 
имобилайзера, в продължение на около 
10 секунди, при подаване на контакт.

Алармата се включва и при възстановяване на 
електрическото захранване, ако е било прекъснато.

Отвътре

F Издърпайте дръжката на паното на вратата 
към вас, после бутнете, за да отворите дясната 
врата.

F Бутнете лоста, за да отворите лявата врата.

Не се движете с отворена задна врата.

F Натиснете бутона, намиращ се върху панела 
на вратата, за да увеличите широчината на 
отвора.

Пантата се закача автоматично при затварянето.

F Изключете от контакт и излезте от автомобила.

То се сигнализира чрез звуков сигнал и мигане 
на мигачите в продължение на около тридесет 
секунди.
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Дезактивиране с 
дистанционното управление

F Натиснете този бутон.

Дезактивиране на 
защитата от повдигане

F Натиснете този бутон, за да 
дезактивирате защитата (например 
при теглене на автомобила с 
включена аларма).

Повреда на 
дистанционното 
управление
F Отключете вратите, като използвате ключа в 

ключалката, алармата се включва.
F Подайте контакт, идентифицирането на кода на 

ключа ще спре алармата.

Дезактивирането се извършва, когато автомобилът 
е отключен.

(в зависимост от двигателя).

Защитата остава активна до централното 
отключване на вратите.

Заключването на вратите с ключа в 
ключалката не активира алармата.

За да неутрализирате бързо сирената, ако 
се е включила ненавременно:
F подайте контакт, идентифицирането на 

кода на ключа ще спре алармата,
F натиснете бутона за отключване (кабина и 

ключ) на дистанционното управление.
За да избегнете влизането в режим готовност, 
при миене на автомобила, например, 
заключете с ключа.
Отключването на автомобила с 
дистанционното управление неутрализира 
автоматично сирената.

Електрически прозорци

A. Бутон за управление на прозореца на 
водача

B. Бутон за управление на стъклото на 
пътника

Ръчно управление
F За да отворите или затворите прозореца, 

внимателно натиснете или издърпайте 
бутона A/B, без да преминавате точката на 
съпротивление. Движението на стъклото спира 
щом отпуснете бутона.

Автоматично управление
F За да отворите или затворите прозореца, 

натиснете или издърпайте бутона A докрай, 
преминавайки точката на съпротивление: 
след като пуснете бутона стъклото се отваря 
или затваря напълно. Ново натискане спира 
движението на стъклото.

Винаги изваждайте ключа от стартера, когато 
излизате от автомобила, дори за кратко.
Ако при движение прозорецът срещне 
препятствие, трябва да смените посоката на 
движение. За целта натиснете съответния 
бутон.
Когато водачът задейства стъклоповдигачите 
на пътниците, той трябва да се увери, 
че никой и нищо не пречи на правилното 
затваряне на стъклата.
Водачът трябва да се увери, че пътниците 
използват правилно електрическите стъкла.
Отваряйте и затваряйте прозорците с 
повишено внимание, когато в автомобила 
има деца.



37

3

Ергономия и комфорт

Седалка на водача

Напред-назад

F Повдигнете лоста и плъзнете седалката напред 
или назад.

Преди да отместите седалката назад, уверете 
се, че нищо и никой не пречи на пълното й 
движение.
Съществува опасност от захващане и 
прищипване на пътниците на задните 
седалки, или блокиране на седалката, при 
наличие на обемисти предмети, поставени на 
пода зад нея.

Височина на седалката

Наклон на облегалката

F Завъртете регулатора, за да промените 
наклона.

Лумбална опора

Подглавници
F Дръпнете ръкохватката 1 нагоре, за да 

повдигнете или да свалите предната част на 
седалката.

F Дръпнете ръкохватката 2 нагоре, за да 
повдигнете или да свалите задната част на 
седалката.

F Завъртете регулатора, за да постигнете 
желаното ниво на лумбална опора.

От съображение за безопасност, настройките 
на седалките трябва да се правят 
задължително при спрял автомобил.

F Натиснете езичето, за да регулирате 
подглавника във височина.
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Регулируем подлакътник

Отопляема седалка

Когато седалката и купето са достигнали 
адекватна температура, можете да спрете 
функцията; намаляването на консумацията 
на електрическа енергия, намалява 
консумацията на гориво.

F За да го извадите, натиснете езичетата и 
повдигнете подглавника.

F Вдигнете или свалете подлакътника.
F Завъртете регулатора, който се намира под 

края на подлакътника, за да го блокирате в 
желаната позиция.

Този бутон позволява да включите или изключите 
отоплението на седалката.

Не използвайте функцията, когато седалката 
не е заета.
Не се препоръчва продължителна употреба 
при хора с чувствителна кожа.
Съществува риск от изгаряне при лица 
с нарушено усещане за топлина (поради 
заболяване, приемане на лекарства и т.н.).
Съществува риск от прегряване на системата 
при използване на изолиращ материал, като 
възглавница или калъф за седалка.
Не използвайте функцията:
- ако носите влажни дрехи,
- ако е поставено детско столче.
За да предотвратите повреда на нагревателя:
- не поставяйте тежки предмети на 

седалката,
- не стойте на колене или изправени върху 

седалката,
- не поставяйте остри предмети на 

седалката,
- не разливайте течности върху седалката.
За да избегнете риск от късо съединение:
- не използвайте течни препарати за 

почистване на седалката,
- никога не използвайте функцията, докато 

седалката е влажна.
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Седалка с регулиращи се 
амортисьори

Въртяща се седалка

Двуместна предна 
седалка тип пейка

Масичка за писане

F Ако вашият автомобил е оборудван, завъртете 
регулатора, за да коригирате амортисьорите 
според теглото на водача.

F Ако автомобилът е оборудван, натиснете лоста, 
за да завъртите седалката на 180°.

Тя е оборудвана с два подглавника и два предпазни 
колана.

Облегалката на средната седалка се сваля и се 
превръща в масичка.
F Издърпайте ремъка, разположен в горната част 

на облегалката.

Задни седалки

Наклон на облегалката

F Завъртете регулатора, за да промените 
наклона на облегалката.
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Достъп до ред 3 Положение сгъната 
облегалка на средната 
седалка (редове 2 и 3)
Облегалката на средната седалка може да бъде 
сгъната и да се използва за масичка.

За да се запознаете със значението на 
предупрежденията на Стикерите, вижте 
съответния раздел.

F За достъп до ред 3, използвайте бутона 
на външната седалка от ред 2 и наклонете 
облегалката напред.

F За да върнете облегалката на място, изправете 
я, без да използвате бутона. F Свалете подглавника, после натиснете лоста 

нагоре и наклонете облегалката напред.
F За да върнете облегалката в нормално 

положение, натиснете отново лоста нагоре.

Задна седалка тип пейка

Достъп до задните 
седалки
F Свалете подглавниците, натиснете първия лост 

нагоре и наклонете облегалката напред.

Положение сгъната 
облегалка
F Извадете подглавниците и наклонете 

облегалката, както е описано по-горе.
F С дясната ръка повдигнете лоста, след което 

наклонете облегалката на 5° назад.
F С лявата ръка наклонете напълно облегалката 

напред, към седалката.
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Демонтиране на седалката тип пейка

За да се демонтира седалката са необходими 
поне двама души.

F Сгънете облегалката както е описано по-горе.

Уверете се, че предпазните колани са винаги 
достъпни и могат да се закопчават лесно от 
пътниците,
Всеки пътник трябва да регулира правилно 
подглавника на седалката си и да постави 
предпазния си колан.
Приберете и закрепете добре сваления 
подглавник.
Не позволявайте на никой да пътува на 
третия ред със седалката на втори ред във 
вертикално положение.
Не поставайте предмети на сгънатата 
облегалка на втори ред.

Регулиране на волана
F При спрян автомобил, регулирайте първо седалката 

на водача в най-удобното за Вас положение.

От съображения за безопасност, тези 
операции трябва задължително да се 
извършват при неподвижен автомобил.

F Натиснете двете дръжки напред, за да 
освободите заключването отзад.

F Натиснете основата на седалката напред, за да 
я изправите вертикално.

F Натиснете двата лоста нагоре, за да 
освободите заключването отпред.

F Повдигнете седалката и я извадете.

F Отключете волана, като издърпате лоста към 
себе си.

F Регулирайте дълбочината на волана и после го 
заключете, като свалите докрай лоста.
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Огледала за обратно виждане
Огледалата за обратно виждане

Те са разделени на две зони:

A - Горно огледало
B - Долно огледало

Електрическо регулиране
Ключът трябва да бъде в положение MAR.

Ляво огледало:

A1 - Горно огледало
B1 - Долно огледало

Дясно огледало:

A2 - Горно огледало
B2 - Долно огледало

F Преместете лоста в посоката, в която желаете 
за ориентирате огледалото.

Огледалото за обратно виждане е сферично, така 
че да се разшири страничното зрително поле. В 
действителност, предметите са по-близо, отколкото 
изглеждат. Имайте предвид това, за да прецените 
добре дистанцията.
Корпусът включва страничния мигач и антените, 
в зависимост от оборудването (GPS, GSM, Радио 
и т.н.).

F Завъртете лоста, за да изберете зоната на 
огледалото.

Автоматично сгъване
F Натиснете този бутон.

Размразяване на огледалата 
F Натиснете бутона за размразяване 

на задното стъкло.

Огледало за обратно 
виждане
Лостчето в долната част на огледалото, позволява 
то да се регулира в две положения.
Положение ден, натиснете лоста.

Положение нощ, против заслепяване, издърпайте 
лоста към себе си.
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Отопление/климатик с 
ръчно управление

1. Включване/изключване на климатика.
2. Регулиране на температурата.
3. Регулиране на дебита на въздуха.
4. Регулиране на разпределението на въздуха.
5. Приток на въздух/рециркулация на въздуха.

Климатик
Климатикът функционира само при работещ 
двигател.
Вентилаторъ трябва да бъде минимум на 1.

При натискането на този бутон 
климатикът се включва; светодиодът 
свети.

Функцията се изключва с повторно натискане на 
бутона; светодиодът угасва.

Температура
F Завъртете регулатора и изберете 

позиция между синьо (студено) и 
червено (топло), за да промените 
температурата по ваш избор.

Дебит на въздуха
F Завъртете регулатора до 

избраната позиция, за да се получи 
достатъчен дебит на въздух за 
ваше удобство.

Ако поставете превключвателя за дебит 
на въздух на положение 0 (изключена 
система), температурният комфорт вече не 
се контролира, но се усеща леко движение на 
въздуха, поради движението на автомобила.

Разпределение на 
въздуха
Разпределението на притока на въздух се 
управлява чрез завъртане на бутона към:

краката на пътниците,

предното стъкло, зоните на краката и 
страничните прозорци,

предното стъкло и страничните 
прозорци.

Приток на въздух/
Рециркулация на въздуха
Притокът на външен въздух предотвратява 
замъгляването на предното и страничните стъкла.
При рециркулация на вътрешния въздух купето е 
изолирано от външни миризми и дим.
Тази функция, използвана при включен климатик 
и регулиране на дебита на въздуха (от 1 до 
4), позволява достигане на ниво комфорт на 
температурата в купето, топло или студено.
При първа възможност активирайте притока на 
въздух, за да избегнете замъгляване на стъклата и 
влошаване на качеството на въздуха в купето.

страничните и централните аератори,

централните и страничните аератори и 
краката на пътниците,

F Поставете бутона в тази позиция, 
за да включите рециркулация на 
вътрешния въздух.

F Поставете бутона в тази позиция, 
за да позволите влизане на въздух 
отвън.
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Автоматичен еднозонов 
климатик

1. Режим AUTO.
2. Спиране на охлаждането.
3. Пълно спиране на системата.
4. Регулиране на разпределението на въздуха.
5. Регулиране на дебита на въздуха.
6. Приток на въздух/рециркулация на въздуха.
7. Бързо подсушаване/размразяване.

Режим AUTO
Работещ FULL AUTO:

F Чрез подвижния пръстен около бутона AUTO, 
регулирайте температурата, която желаете да 
се достигне, между:
- HI (High до ≈32) и,
- LO (Low до ≈16).

Системата управлява разпределението, дебита и 
притока на въздух, за да се осигури температура, 
съответстваща на изписаната стойност и 
достатъчна рециркулация на въздуха в купето.

F Натиснете бутона AUTO. 
С това се активират 
функциите на системата, 
което се потвърждава от 
изписването на FULL AUTO. 
Това е нормалният режим на 
действие на климатроника.

Режим AUTO с 
възможност за 
персонализация
В режим AUTO някои настройки могат да се 
променят: разпределението, дебита, охлаждането 
и притока/рециркулацията на въздуха.
Изписването се променя от FULL AUTO на AUTO.

За да се върнете на изцяло 
автоматичен режим, натиснете 
повторно този бутон. 
Изписването на контролния 
панел се променя от AUTO на 
FULL AUTO.

Ако след ръчно регулиране системата не успява 
да поддържа избраната стойност, тя мига, след 
което изписването AUTO изчезва. Натиснете 
бутона AUTO, за да се върнете към автоматично 
регулиране.

Изключване на климатика
F Натиснете този бутон за 

изключване на функциите за 
охлаждане. Снежинката на 
дисплея изчезва.

Пълно изключване
F Натиснете този бутон, за да 

спрете системата. Светодиодът и 
дисплеят се изключват.

Температура
Настройките, варират между:
- повишаване на температурата на въздуха в 

купето HI (High), което означава затопляне до 
максималната настройка от 32.

- намаляване на температурата на въздуха в 
купето LO (Low), което означава охлаждане  
до 16.

Разпределение на 
въздуха
F Натиснете един или няколко бутона, за да 

насочите въздуха към:

аераторите на предното и на 
страничните предни стъкла 
(подсушаване-размразяване на 
стъклата),
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централните и страничните аератори 
(към гърдите и лицето),

аераторите в предната и задната част 
(към краката на пътниците).

Комбинациите между бутоните позволява по-добро 
разпределение на въздуха.

Дебит на въздуха
F Натиснете този бутон, за да 

увеличите дебита на въздуха.

F Натиснете този бутон, за да 
намалите дебита на въздуха.

Приток на въздух/
Рециркулация на въздуха

Допълнителна 
вентилация отзад

Тази система допълва 
оборудването за вентилация в 
купето.

Притокът на външен въздух предотвратява 
замъгляването на предното и страничните стъкла.
При рециркулация на вътрешния въздух купето е 
изолирано от външни миризми и дим.

Тази функция осигурява избирателно и бързо 
подаване на топъл или студен въздух.

При първа възможност активирайте притока на 
въздух, за да избегнете запотяване стъклата и 
влошаване на качеството на въздуха в купето.

F Натиснете бутона за рециркулация 
на вътрешен въздух. Индикаторът 
светва.

Едно натискане на бутон AUTO възстановява 
и притока на външен въздух. Връщането на 
това положение позволява обновяване на 
въздуха в купето и подсушаване на стъклата. 
Ново натискане на бутон AUTO възстановява 
функцията FULL AUTO.

Повторното натискане на този бутон изключва 
индикатора и отваря отново аераторите за 
позволяване на влизането на външен въздух.
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Извеждане на въздуха
Натиснете този бутон, за да активирате 
извеждането на въздуха от купето; 
светодиодът светва. Натиснете отново, 
за да изключите.

Приток на въздух
Натискането на този бутон активира 
навлизането на външен въздух в 
купето; светодиодът светва. Натиснете 
отново, за да изключите.

Допълнителни системи 
за отопление
Помощно отопление
Това е система за отопление на купето, която 
допълва серийната.
Действието й може да бъде независимо от 
двигателя.

Допълнителен нагревател 
или програмируемо 
помощно отопление
Това е допълнителна, програмируема и независима 
система, която загрява водата на дизеловия 
двигател за да се улесни стартирането му.
Тя осигурява по-качествено подсушаване и 
отопление на стъклата и на седалките, ако 
автомобилът е оборудван с отопляеми седалки.

Автоматично 
допълнително отопление
Това е допълнителна система, която се включва 
автоматично при подаване на контакт. Нейното 
активиране зависи от външната и вътрешната за 
автомобила температура.
Тя се изключва автоматично, след ръчното 
задействане на отоплението на автомобила.

Затоплянето на купето се извършва по-бързо.
Системата може да се програмира, така че да се 
включи, преди да влезете в автомобила.

Допълнително отопление
Версия 2-3 места, то се намира под седалката на 
водача, като въздухът е насочен напред.

Версия 5-9 места, то се намира 
в задната част. В зависимост от 
версията на модела, въздухът идва 
или директно отзад или от рампата 
под всеки от двата реда седалки.

F Натиснете този бутон, за да 
активирате/деактивирате 
отоплението. Светодиодът свети, 
ако отоплението е активирано.

Когато са необходими бързо подсушаване и 
размразяване, изключете бутона.

Отопление и/или климатик в 
задната част на автомобила

Ако автомобилът е оборудван с допълнителна 
климатична инсталация в задната част: 
разпределителната рампа, която е вградена в 
тавана на автомобила, и независимите дюзи 
осигуряват идеално разпределение на студения 
въздух.
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Топлият въздух на ниво на пода от климатика в 
предната част се насочва към краката на пътниците 
на ред 2 и 3.
Аераторът на топъл въздух, намиращ се върху 
задния ляв подкалник, може да допълва модула за 
краката на пътниците отзад на ред 3.

Активиране/Деактивиране
F От мястото на водача натиснете 

този бутон на панела за 
управление MODE, за да 
активирате работата на задните 
превключватели. Съответният 
индикатор светва.

Дебит на въздуха
F Завъртете регулатора до 

избраната позиция, за да се получи 
достатъчен дебит на въздух за 
ваше удобство.

Регулиране на 
температурата на комфорт

F Завъртете регулатора и изберете 
позиция между синьо (студено) и 
червено (топло), за да промените 
температурата по ваш избор.

Бутонът OFF в централния панел "Moнозона" 
изключва функцията.
Все пак, за да избегне образуването на 
конденз, в задната част на автомобила 
действа автоматично вентилационна система, 
дори и когато бутонът е на положение 0.

Натиснете отново бутона, за да деактивирате 
функционирането на задните превключватели. 
индикаторът изгасва.

Програмируемо 
допълнително 
отопление

Това също така улеснява отоплението на 
купето, подсушаването и размразяването на 
стъклата.

Панел за управление
Панелът за управление на програмируемото 
отопление се намира встрани на волана под 
панела с бутони РЕЖИМ.

Изписване на часа

Индикатор за цикъла на отоплението

Индикатор за регулиране и за четене 
на часа

Ако вашият автомобил е оборудван с 
програмируемо отделно отопление: то загрява 
постепенно двигателя до температура, която 
позволява стартирането му.
Вграденият часовник позволява да се програмира 
часът на включването му. Затоплянето на купето 
ще се осъществи по-бързо.
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Бутони за регулиране на часа

Бутони за избор на програма

Бутон за непосредствено включване 
на отоплението

Настройване на часа на 
вътрешния часовник
Настройте часовника, преди да програмирате 
включването с отлагане на отоплението.

F Натиснете бутона set и го 
задръжте натиснат.

Екранът и индикаторът за 
настройване на часа светват.

F В рамките на 10 секунди натиснете един от 
бутоните, докато се появи точният час.
- >, за да увеличите часа, или
- <, за да намалите часа.

Задръжте бутона натиснат, цифрите се променят 
по-бързо.
F Отпуснете бутона set.
Часът се запаметява при изключване на екрана.

Четене на часа
F Натиснете бутона "<" или ">".
Индикаторът за четене на часа светва и часът се 
изписва за около 10 секунди.

Непосредствено 
включване на 
отоплението
Преди да включите отоплението, уверете се, че:
- бутонът за настройка на температурата е в 

позиция Hot air (червен),
- лостчето за регулиране на дебита на въздуха е 

на положение 2.

F Натиснете този бутон.
Дисплеят и индикаторът за цикъл 
на отоплението светват и остават 
да светят през цялото време на 
функциониране.

Включване с отлагане на 
отоплението
Включването може да се програмира между една 
минута и двадесет и четири часа предварително.
Можете да запаметите до три различни часа 
на включване, но да програмирате само едно 
отложено включване.

Изписване на номера на избраната 
програма

Датчик за вентилация

Ако искате включването да става всеки 
ден в определен час, достатъчно е да 
препрограмирате запаметения час всеки ден.

F Натиснете този бутон, екранът 
светва.

Символ "- -:- -" или предходният 
запаметен час и номерът (напр.1, 
2 или 3), съответстващ на 
предварителния избор, се изписват 
за 10 секунди.
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По подразбиране, предварително избраните 
часове са вече запаметени в системата  
(1 = 6 h; 2 = 16 h; 3 = 22 h). Всяка промяна 
анулира и замества предишно запаметения 
час.
При изключване на акумулатора, 
предварително избраните часове по 
подразбиране ще се възстановят.

Анулиране на 
програмирането

F За да изтриете програмирания 
начален час, натиснете за кратко 
този бутон.

Дисплеят угасва и предварително избраният номер 
(напр. 1, 2 или 3) изчезва.

Изписване на един от 
предварително избраните 
часове на включване

F Натиснете колкото пъти е 
необходимо бутона до появата 
на номера, съответстващ на 
желания и предварително избран 
час на включване (1, 2 или 3).

След 10 секунди, часът изчезва, но остава 
запаметен, а съответният номер (1, 2 или 3) и 
дисплеят продължават да светят.

Настройване на периода 
на работа
Продължителността на работа може да се 
регулира от 10 до 60 минути.

F Натиснете и задръжте този 
бутон.

Програмираният период на работа се изписва 
и индикаторът на цикъла на отопление или 
вентилация мига.
F Настройте периода, като натискате бутона "<" 

или ">".
Запаматяването се потвърждава чрез изчезването 
на продължителността от дисплея или чрез 
натискане отново на бутона set.

При отложено пускане, отоплението спира 
автоматично в края на програмираната 
продължителност.

F При незабавно пускане, 
натиснете отново този бутон, за 
ръчно спиране.

Индикаторът на цикъла на отоплението и дисплеят 
угасват.

Проверявайте допълнителното отопление 
поне веднъж годишно, най-добре в началото 
на зимата. За неговата поддръжка и ремонт 
се обръщайте единствено към мрежата 
PEUGEOT или специализиран сервиз
Използвайте само одобрени от 
производителя на автомобила резервни 
части.

Спиране на отоплението

Ако искате да извикате другите 
предварително запаметени часове, натиснете 
няколко пъти бутона set, преди за изтекат 
десет секунди.В рамките на 10 секунди, 
натиснете бутоните за регулиране "<" или ">" 
за да изберете часа, в който желаете да стане 
включването.

Запаметяването е потвърдено от изчезването на 
часа на включване, изписването на номера на 
предварителния избор (напр.1,2 или 3) и силното 
осветяване на дисплея.

F Натиснете едновременно бутон "<" или ">".
Часът и индикаторът за настройване на часа 
светват.
F Натиснете отново бутон set и го задръжте 

натиснат.
F Натиснете отново едновременно бутон "<" или 

">".
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За да избегнете опасността от отравяне или 
задушаване, не използвайте допълнително 
отопление, дори и за кратко, в затворено 
помещение, като гараж или работно 
помещение, необорудвано със система за 
извеждане на отработените газове.
Допълнителното отопление спира, когато 
напрежението на акумулатора е слабо, за да 
може автомобилът да запали.
Допълнителното отопление се захранва от 
резервоара за гориво на автомобила. Уверете 
се, че нивото в него е достатъчно.
Винаги спирайте допълнителното отопление 
при зареждане с гориво, поради опасност от 
пожар или експлозия.
Температурата в близост до отоплителната 
система не трябва да превишава 120°C. 
по-високата температура (напр. при сушене 
на боята) може да повреди компонентите на 
електронните вериги.
Допълнителното отопление е оборудвано с 
термоограничител, който прекратява горенето 
в случай на свръхзагряване при липса на 
охлаждаща течност. Проверете нивото и 
заредете с течност, ако е нужно.
За повече информация относно Проверката 
на нивата вижте съответния раздел.
След това натиснете бутона за програмируем 
избор, преди да включите отново 
отоплението.

Съвети за вентилационната система и климатика
За да бъдат напълно ефективни тези системи, 
спазвайте следните правила за експлоатация и 
поддръжка:
F За да се гарантира равномерно 

разпределение на въздуха, не покривайте 
решетките за приток на въздух в основата 
на предното стъкло, дюзите, въздушните 
отвори и отворите за извеждане на въздуха в 
багажника.

F Не покривайте датчика за осветеност на 
бордното табло, тъй като той служи за 
автоматично регулиране на климатика.

F Включвайте климатика за 5 до 10 минути поне 
един-два пъти месечно, за да го поддържате в 
добро състояние.

F Следете за доброто състояние на филтъра за 
купето и периодично сменяйте филтърните 
елементи. Препоръчваме ви да използвате 
комбиниран филтър за купето. Благодарение 
на специалната си активна добавка, той 
осигурява пречистване и поддържане на 
чистотата на въздуха в купето (намаляване 
на алегрените, лошите миризми и мазните 
отлагания).

F За да поддържате климатика в добро 
състояние, препоръчваме да го проверявате 
редовно в съответствие с предписанията 
в дневник за поддръжка и гаранционен 
сертификат.

F Ако системата не произвежда достатъчно 
студен въздух, изключете я и се свържете с 
мрежата PEUGEOT или със специализиран 
сервиз.

При теглене на ремарке с максимален товар 
по стръмен наклон нагоре и при висока 
температура, изключването на климатика 
увеличава мощността на двигателя и повишава 
капацитета за теглене.
За да избегнете замъгляване на стъклата и 
влошаване на качеството на въздуха:
- избягвайте продължително движение с 

изключена вентилация.
- не оставяйте рециркулацията на въздуха 

включена за продължителен период.
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Ако температурата в купето се е повишила 
много след продължителен престой на 
слънце, най-напред проветрете купето.
Поставете бутона за регулиране на дебита 
на въздуха на положение, което осигурява 
добро опресняване на въздуха в купето.

Нормално е кондензът, образуван при 
работата на климатика, да се отича под 
автомобила.

Съдържа флуорирани парникови газове 
R134A.
В зависимост от версията и държавата на 
продажба климатичната система може да 
съдържа флуорирани газове с парников 
ефект R134A.

Стоп & Старт
Системите на отоплението и климатика 
функционират единствено, когато двигателят 
работи.
За да поддържате желания топлинен комфорт 
в купето, можете временно да деактивирате 
функцията Стоп & Старт.
За повече информация относно Стоп & 
Старт, направете справка в съответния 
раздел.

Подсушаване – размразяване 
на предното стъкло

Тези обозначения на лицевия панел 
показват мястото на бутоните за бързо 
подсушаване или размразяване на 
предното и страничните стъкла.

С климатик с ръчно 
управление

F Поставете регулаторите на 
дебита на въздуха в подходящата 
маркирана позиция.

За по-бързо и ефикасно размразяване и 
подсушаване на предното стъкло:
F увеличете промяната на дебита на въздуха,

F преместете за кратко бутона от 
положение приток на въздух на 
рециркулация на въздуха.

С климатроник
F Натиснете този бутон, индикаторът 

светва.

Системата управлява охлаждането, дебита и 
притока на въздух, размразяването на задното 
стъкло и разпределя въздуха оптимално към 
предното и страничните предни стъкла.
Ако разполагате с допълнително отопление, 
дезактивирайте го, за да осигурите по-бързо и 
ефикасно подсушаване-размразяване.

Размразяване на 
задното стъкло и 
огледалата за обратно 
виждане

F Натиснете този бутон, за да 
активирате подсушаването/
размразяването на задното стъкло 
и огледалата за обратно виждане. 
Индикаторът му светва.

Тази функция се изключва автоматично, за да се 
избегне прекомерната консумация на енергия.
Възможно е да изключите размразяването, 
преди това да стане автоматично, чрез повторно 
натискане на бутона. Индикаторът угасва.

Подсушаването – размразяването на задното 
стъкло може да се осъществи единствено при 
работещ двигател.
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При Стоп & Старт, докато изсушаването на 
задното стъкло е активирано, режимът СТОП 
не е достъпен.

Схема на кабината 
Сенник

F Сенникът ви предпазва от заслепяване от 
слънцето.

В сенника има джобове, където можете да 
поставите карти за плащане на пътни такси, билети 
и др.

Централно отделение за вещи Отделения при предните места

Ако автомобилът е оборудван със седалка 
с променливи амортисьори, под нея няма 
отделение за вещи.

Под седалката на пътника отпред се намира кутия 
с инструменти, съдържаща инструментите, които 
са необходими за смяна на колело, крушка или за 
тегленето на автомобила…

Разполагате с отворено отделение, намиращо се 
под панела на централната конзола.
То дава достъп до допълнителните входове (Jack и 
USB), предназначени за пренос на данни към аудио 
системата.
Според оборудването, то също е оборудвано с 
поставка за кенове или за смартфон.

Разполагате с кутия за вещи под предната седалка 
на водача.



53

3

Ергономия и комфорт

За да извадите кутията, завъртете дръжката на 
четвърт оборот, за да отключите, после дръпнете 
кутията напред.

Сгъваема масичка за 
писане

За да вкарате или извадите CD, трябва преди 
това да сгънете масичката.
Ако автомобилът е оборудван с предна 
седалка за две места тип пейка и с предна 
въздушна възглавница пътник, масичката не 
може да се прибира.

Мултифункционална 
поставка

Позволява да се задържи преносимо оборудване, 
като смартфон във вертикално положение или 
таблет в хоризонтално положение.

F Издърпайте или натиснете горната част на 
масичката, за да я отворите или затворите.

Щипката служи за закрепване на документи, 
бележки и т.н.

При връщане на кутията, не забравяйте да 
завъртите дръжката на четвърт оборот в обратна 
посока, за да заключите кутията в поставката си.
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Преди да сгънете поставката, махнете 
подвижното оборудване, като повторите 
същите действия.
Натиснете горната част на поставката, за да 
я сгънете.

F Дръпнете поставката нагоре, за да я 
освободите.

F Преместете страничния лост, за да освободите 
горната и долна щипка.

F Раздалечете щипките, за да поставите 
подвижното оборудване.

F Повдигнете страничния лост, за да заключите 
щипките.

Джобове в предните врати Жабка за пътника 

Според страната на разпространение, един 
от джобовете на вратите може да помещава 
комплекта за временен ремонт на гума.



55

3

Ергономия и комфорт

Жабка с охлаждане

Тя се намира в горната част на арматурното табло, 
от страна на пътника.
Въздухът през него е същия като този през 
останалите аератори.

USB порт

Контакт 12 волта

Включването на електрически уред, който 
не е одобрен от PEUGEOT, като например 
зарядно устройство с вход USB, може да 
предизвика смущения върху електрическите 
системи на автомобила, като например 
смущения в телефонния сигнал или в 
индикацията на екраните.

Запалка

Този вход е предназначен само за захранване и 
зареждане на включеното подвижно оборудване.

Максимална мощност: 180 W.

F Натиснете и изчакайте няколко секунди. 
Запалката се включва автоматично.
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Подвижен пепелник

F След като го отворите, издърпайте нагоре, за да 
го извадите и почистите.

Рафт

Той се намира над сенника.
Максимален товар: около 20 кг.

Лампи за четене

Бутони долу от страната на водача 
на арматурното табло позволяват 
на водача да активира/деактивира 
лампата от страната на пътника.

Те се управляват чрез прекъсвачите.
Прекъсвачът от страната на водача управлява 
двете лампи едновременно.
Прекъсвачът от страната на пътника управлява 
лампата на водача или този на пътника.

Плафони

Той може да се активира чрез:
- прекъсвачите върху него, при подаден контакт – 

положение RUN,
- отваряне или затваряне на една от предните 

врати,
- заключване/отключване на автомобила.
Плафонът угасва автоматично:
- ако прекъсвачът не е натиснат нито на ляво 

нито на дясно,
- при всички случаи след 15 минути, ако вратите 

останат отворени.
- или при подаване на контакт.
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Оборудване в задната част
Халки за закрепване

От съображения за сигурност при рязко 
спиране, препоръчително е тежките предмети 
да се поставят в предната част на товарното 
отделение, близо до кабината.

Фиксатор за релса за 
закрепване

От двете страни на автомобила, над защитната 
тапицерия, са монтирани фиксатори за релса за 
закрепване на товар.
Максимален товар: 200 кг.

Странична тапицерия
Върху долната част на страничните панели има 
допълнителна тапицерия, която предпазва товара.

Разполагате с пръстени за закрепване на пода за 
фиксиране и обезопасяване на вашите товари: 8, за 
автомобили с дължина L1 и L2; 10, за автомобили с 
дължина L3 и L4.
2 допълнителни са поставени върху преградата 
зад кабината.
Максимален товар: 500 кг.

Контакт 12 волта

Включването на електрически уред, който 
не е одобрен от PEUGEOT, като например 
зарядно устройство с вход USB, може да 
предизвика смущения върху електрическите 
системи на автомобила, като например 
смущения в телефонния сигнал или в 
индикацията на екраните.

Максимална мощност: 180 W.
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Запалка

F Натиснете и изчакайте няколко секунди. 
Запалката се включва автоматично.

Плафони Лампи за четене
Намират се над всеки ред седалки.

Вътрешен багажник на 
тавана
Той се намира в товарното отделение, над 
кабината. Вместимостта му варира в зависимост от 
височината на фургона (тип H2 или H3).

От съображения за сигурност, не поставяйте 
тежки предмети на вътрешния багажник.

Ограничител за товараАко автомобилът е оборудван с плафони, те се 
намират над задните и страничната врата.
Могат да се активира чрез:
- натискане на самия плафон (на ляво или на 

дясно),
- отварянето или затварянето на задните или 

страничната врата.
Плафоните угасват автоматично след няколко 
минути, ако вратите останат отворени.

На пода, зад предните седалки, е монтирана 
хоризонтална преграда, която предпазва водача и 
пътниците при евентуално преместване на товара.

Вертикална преграда тип 
стълба
Тя се монтира зад седалката на водача, така че 
да го предпазва при евентуално преместване на 
товара.
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Стъклена преграда
Според страната на предлагане, преграда със 
стъкло отделя кабината от товарното пространство.
С бутон можете да отворите/затворите плъзгащото 
се стъкло на преградата.

Подвижна лампа

Извадете подвижната лампа от цокъла й като 
натискате бутона и след това завъртате на 
90 градуса надолу.
За да запалите лампата, плъзнете прекъсвача 
напред.
За да смените 4-те батерии (тип NiMH), отстранете 
предпазния капак, намиращ се на подвижната 
лампа.
За да върнете на място подвижната лампа я 
поставете върху цокъла и я завъртете нагоре.

Подвижната магнитна лампа се намира на нивото 
на задния плафон, в случай, че вашия автомобил е 
оборудван с такава.
Осветлението се намира в центъра на цокъла на 
подвижната лампа.

При спрян автомобил, с или без ключ в 
стартера, зареждането, както и светенето 
на подвижната лампа спира след около 
15 минути.
Акумулаторните батерии на подвижната 
лампа се презареждат автоматично по време 
на движение.

Странични плъзгащи се 
стъкла

По време на движение, стъклото трябва да 
бъде затворено или блокирано на междинно 
положение.
Не изваждайте дълги предмети през 
страничните стъкла.

Според нивото на оборудване, стъклата на ред 
2 могат да се отварят.
F Натиснете двата бутона и плъзнете стъклото.



60

Ергономия и комфорт

Вътрешно оборудване
Решетка срещу камъни

Според държавата на разпространение, защитна 
решетка, захваната от вътрешната страна на 
предната броня, предпазва двигателя от камъни…

Протектори при много 
ниски температури
Според държавата на разпространение, защитни 
елементи са поставени, за да се избегне навлизането 
на студ и сняг в горната част двигателния отсек.

Сгъваемо стъпало

Намиращи се в края на всеки фар, те са закрепени на 
напречната греда в горната част на радиатора.
За да ги свалите, плъзнете ги настрани към външната 
част на автомобила.

За по-лесен достъп и излизане на пътниците 
отзад, вашият автомобил може да бъде оборудван 
със стъпало, което се разгъва при отваряне на 
страничната плъзгаща се врата.
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Управление на 
светлините

При някои климатични условия (ниска 
температура, влага), наличието на 
замъгляване по вътрешната повърхност на 
стъклата на фаровете и на задните светлинни 
блокове е нормално; то изчезва няколко 
минути след запалване на светлините.

Пътуване в чужбина 
Ако ви се налага да шофирате в страна 
с обратно движение спрямо страната, в 
която е закупен вашият автомобил, трябва 
да адаптирате настройката на предните 
светлини, за да не заслепявате водачите 
отсреща.
Свържете се с мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз.

Избор на основен режим 
на фаровете

Изключени светлини (изключен 
контакт)/
Дневни светлини (работещ двигател).

Къси/дълги светлини

Включване на къси/дълги светлини

Включване на фаровете 
(къси/дълги)
F Дръпнете лоста за управление на светлините 

към себе си, за да превключите между къси и 
дълги светлини.

За премигване на светлините, издърпайте лоста за 
управление на светлините към себе си, независимо 
от положението на пръстена.

Мигачи

F Завъртете пръстена, за да подравните белия 
маркер с необходимия символ.

F Наляво: натиснете лоста за светлините надолу, 
след точката на съпротивление.

F Надясно: повдигнете лоста за светлините 
нагоре, след точката на съпротивление.

Функция "aвтомагистрала"
F Натиснете леко нагоре или надолу лоста на 

светлините, без да преминавате през точката 
на съпротивление; индикаторите за посока 
мигат пет пъти.

Светлини за мъгла
Ако вашият автомобил е оборудван със светлини 
за мъгла, те функционират заедно с късите или 
дългите светлини.

Избиране и управление на предните и задните 
светлини на автомобила.
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Предни светлини за мъгла

Задни светлини за мъгла

F Натиснете един от тези бутони, за да включите 
светлините.

Светлините за мъгла могат да се използват 
единствено при мъгла или снеговалеж.
При ясно време или дъжд, през деня или през 
нощта, задните светлини за мъгла заслепяват 
и са забранени.
Не забравяйте да ги изключите веднага щом 
повече не са необходими.

Дневни светлини на 
светодиоди
При потегляне на автомобила през деня, дневните 
светлини се включват автоматично.
При ръчно или автоматично включване на 
габаритните светлини, на късите или дългите 
светлини, дневните светлини изгасват.

Настройка
В страните, в които законът не налага шофирането 
с включени дневни светлини, можете да 
активирате или неутрализирате тази функция, като 
преминавате през менюто за конфигуриране на 
многофункционалния екран.

Автоматично включване 
на светлините
Ако вашият автомобил разполага с тази функция, 
късите светлини се включват автоматично при 
намаляване на осветеността.

При мъгла или сняг датчикът за осветеността 
може да отчете достатъчна светлина. В 
този случай светлините няма да се включат 
автоматично. Ако е необходимо, трябва да 
включите ръчно късите светлини.
Те угасват автоматично, щом осветеността 
стане достатъчна.
Не покривайте датчика за осветеност, който 
се намира в горната средна част на предното 
стъкло.

Активиране
F Завъртете пръстена на това 

положение.

Светлините се изключват автоматично при 
изключване на контакт.

Придружаващо 
осветление
Ако вашият автомобил е оборудван: когато 
излизате от него, късите светлини остават 
включени за избрана продължителност от време 
(например при излизане от паркинг).

Изключен контакт или 
ключ в положение СТОП
F Две минути след изключване на двигателя, 

поставете контактния ключ на положение СТОП 
или го извадете.

F Дръпнете лоста за управление на светлините 
към волана.

Този индикатор светва на бордното 
табло.

Всеки път, когато лостът за управление 
на светлините бъде изтеглен към волана, 
придружаващото осветление се удължава с от 

Можете да настроите чувствителността на 
датчика за слънце.
За повече информация относно 
Конфигуриране на автомобила вижте 
съответния раздел.
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около 30 секунди до 3 минути. След изтичане на 
времето, светлините угасват автоматично.
Деактивирайте този лост, като го задържите към 
волана за повече от 2 секунди.

Автоматична смяна на 
светлините
Система, която включва автоматично дългите 
светлини, според условията на осветеността и на 
движение, благодарение на камера, поставена в 
горната част на предното стъкло.

Тази система подпомага водача при 
управление.
Водачът остава отговорен за светлините 
на автомобила, за регулирането им спрямо 
осветеността, видимостта, движението на 
пътя и за спазването на закона за движение 
по пътищата.

Активиране
F Поставете пръстена на лоста за 

управление на светлините на това 
положение.

F Настройте функцията с бутон MODE; в меню 
"Автоматични дълги светлини", изберете "ON".

За повече информация относно 
Конфигуриране на автомобила вижте 
съответния раздел.

F Присветнете с фаровете (като преминете 
точката на съпротивление), за да активирате 
функцията.

Управление

Щом като функцията е активирана, системата ще 
действа по следния начин:
Ако осветеността е достатъчна и/или ако условията 
на движение не позволяват включването на дълги 
светлини:

- Късите светлини ще останат 
включени: тези индикатори светват 
на бордното табло.
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Ако осветеността е много слаба и условията на 
движение позволяват:

Ако ситуацията налага промяна на състоянието на 
светлините, водачът може да се намеси във всеки 
момент.
Ново присветване с фаровете спира функцията 
временно и системата на светлините преминава в 
режим "автоматично включване на светлините":
При скорост под 15 км/ч, функцията се деактивира 
автоматично.
Ако дългите светлини обаче са нужни, присветнете 
отново с фаровете; дългите светлини остават 
постоянни, докато автомобилът достигне 40 км/ч.
Над 40 км/ч, функцията се активира отново 
автоматично (ако не сте присветнали отново 
с фаровете, за да загасите дългите светлини 
междувременно).

Деактивиране
F Поставете пръстена на лоста 

за управление на светлините в 
позиция "Къси светлини".

Възможни са смущения в системата или 
неправилна работа в следните условия:
- когато видимостта е лоша (при 

снеговалеж, силен дъжд или гъста мъгла 
и др.),

- ако предното стъкло пред камерата е 
замърсено, замъглено или покрито (със 
стикер или др.),

- ако автомобилът се намира срещу 
светлоотразителни знаци.

Системата не може да отчита:
- участници в движението, които нямат 

собствено осветление, например 
пешеходци,

- автомобилите, чието осветление не се 
вижда, движещи се зад мантинелата (на 
пример на автомагистрала),

- превозни средства, които са в най-
високата или най-ниската точка на път с 
наклон, в завои, кръстовища.

Светлини за паркиране
Това устройство позволява да се оставят включени 
светлините при паркиране; прекъснат контакт, ключ 
на положение STOP или изваден ключ.

Този индикатор светва на бордното 
табло.
Светлините ще останат включени през 
целия ви престой.

Продължителното действие на светлините 
може да изтощи акумулатора.

- Дългите светлини се включват 
автоматично: тези индикатори 
светват на бордното табло.

F Завъртете пръстена на лоста за управление 
на светлините на положение О, след което 
включете на къси или дълги.
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Регулиране на 
височината на 
фаровете
За да не заслепявате останалите участници в 
движението, трябва да регулирате височината 
на халогенните фарове в зависимост от товара в 
автомобила.
Тази функция е възможна при включени дълги и 
къси светлини.

Фаровете се регулират чрез няколко 
последователни натискания на 
бутоните.
Индикатор върху дисплея показва 
избраното положение (0, 1, 2, 3).

Лост за управление на 
чистачките
Предни чистачки
Почистването е активно само когато ключът на 
стартера е в позиция RUN.

Лостът има пет различни позиции:
- Изключена чистачка.
- Почистване с прекъсване: една степен надолу.
При това положение с въртене на пръстена могат 
да се изберат четири скорости на почистване.

Автоматично действие на 
предните чистачки при 
дъжд
Ако автомобилът ви е оборудван с такава система, 
ритъмът на почистване ще се регулира автоматично в 
зависимост от интензивността на валежа.
Автоматично действие: 1 степен надолу. Активирането 
се потвърждава с един цикъл на чистачките. След 
всяко прекъсване на контакта трябва ново активиране.
В тази позиция с въртене на пръстена може да се 
увеличи чувствителността на датчика за дъжд чрез 
завъртане на пръстена.

Не закривайте датчика за дъжд, който се 
намира в средата на горната част на предното 
стъкло.
При миене на автомобила, изключете от 
контакт или неутрализирайте автоматичното 
действие на чистачките.

Уверете се, че предните чистачки могат да 
се движат свободно при температури под 
нулата.
Използвайте стъпенката в предната броня, за 
да почистите натрупания сняг в основата на 
стъклото и от перата на чистачките.

- много бавна честота,
- бавна честота,
- стандартна честота,
- бърза честота.

- Бавно почистване без прекъсване: 2 степени 
надолу.

- Бързо почистване без прекъсване: 3 степени 
надолу.

- Еднократно задействане на чистачките: 
дръпнете лоста към волана.



66

Светлини и видимост

Можете сами да смените перата на 
чистачките.
За повече информация относно Смяна на 
перо на чистачка вижте съответния раздел.

При Стоп & Старт, докато лостът за 
управление на предната чистачка е в позиция 
на бързо почистване, режимът СТОП не е 
достъпен.

Устройства за измиване 
на предното стъкло и 
фаровете
F Дръпнете лоста за чистачките към себе си. 

Измиването на предното стъкло е съпроводено от 
кратко задействане на чистачките.

Според версията, устройството за миене на фаровете е 
свързано с устройството за измиване на предното стъкло 
и се задейства, ако са включени късите светлини.

Нивото на тази течност трябва да се 
контролира редовно, особено през зимата.

За повече информация относно Проверката на 
нивата, по-специално на нивото на течността 
за измиване на чистачките/фаровете вижте 
съответния раздел.
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Общи препоръки  
във връзка с 
безопасността

На различни места във вашия автомобил 
са поставени стикери. Те съдържат 
предупреждения за безопасност и 
информация за идентификация на вашия 
автомобил. Не ги премахвайте: те са 
неразделна част от вашия автомобил.

За всяка интервенция по автомобила се 
обръщайте към квалифициран сервиз, който 
разполага с техническата информация, 
уменията и подходящото оборудване, които 
мрежата PEUGEOT може да ви осигури.

Привличаме вашето внимание към 
следните точки:
- Поставянето на оборудване или на 

електрически аксесоар, който не е 
препоръчан от PEUGEOT, може да 
доведе до свръхпотребление и повреда 
на електрическите системи на вашия 
автомобил. Посетете мрежата PEUGEOT, 
за да се запознаете с препоръчаните 
аксесоари.

- От съображения за безопасност, достъпът 
до диагностичното гнездо, свързано с 
вградените електронните системи, с които 
е оборудван автомобилът е стриктно 
ограничен за мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз, които разполагат 
с адаптирани инструменти (риск от 
неправилна работа на вградените 
електрически системи можеща да доведе 
до сериозни повреди или инциденти). 
Отговорността на производителя не може 
да бъде приложена при неспазване на 
това изискване.

- Всяка промяна или адаптиране, които 
не са предвидени или разрешени от 
PEUGEOT, или са осъществени, без да 
се спазват техническите предписания 
определени от Производителя, води 
до прекратяването на договорната и 
законова гаранция.

Инсталиране на аксесоари 
радиопредаватели
Преди инсталиране на радиопредавател 
с външна антена, трябва задължително 
да се консултирате със сервиз PEUGEOT, 
който ще ви съобщи характеристиките на 
предавателите (честотен обхват, максимална 
изходна мощност, позиция на антената, 
специфични условия на инсталация), които 
могат да бъдат монтирани в съответствие 
с Директивата за електромагнитна 
съвместимост на автомобилите  
(2004/104/CE).

Според законодателството в държавата, 
някои средства за безопасност могат да 
бъдат задължителни: светоотразителни 
защитни жилетки, сигнални триъгълници, 
етилотестове, резервни лампи и 
предпазители, пожарогасител, аптечка, 
калобрани в задната част на автомобила.



68

Безопасност

Сигнал за тревога
Визуално предупреждение чрез включване на 
всички мигачи, предназначено за останалите 
участници в движението в случай на повреда, 
теглене на автомобил или произшествие.

F Натиснете този бутон, всички мигачи се 
включват едновременно.

Аварийните светлини работят и без включен 
контакт.

Електронна програма 
за стабилност (ESC)
Електронна стабилизираща програма (ESC: 
Electronic Stability Control (ESC), която включва 
следните системи:
- система против блокиране на колелата (ABS) 

и електронен разпределител на спирачното 
усилие (EBFD),

- система за подпомагане при внезапно спиране 
(EBA),

- система против приплъзване на колелата (ASR) 
или контрол на сцеплението.

- система за динамичен контрол на стабилността 
(DSC).

Клаксон

F Натиснете централната част на волана.

Определения
Система против блокиране на 
колелата (ABS) и електронен 
разпределител на спирачното 
усилие (EBFD)
Тази система увеличава стабилността и подобрява 
управляемостта на автомобила при спиране и 
допринася за по-добър контрол на път със завои, 
особено при разрушена или хлъзгава настилка.
ABS системата не позволява на колелата да 
блокират при внезапно спиране.
Електронният разпределител на спирачното 
усилие (EBFD) управлява спирачното налягане на 
всяко колело поотделно.

Система за подпомагане при 
внезапно спиране (EBA)
Тази система позволява, в случай на внезапно 
спиране, да се достигне по-бързо оптималното 
спирачно налягане и следователно да се намали 
спирачният път.
Тя се задейства в зависимост от скоростта, с която 
се натиска педала на спирачките. Тази функция се 
характеризира с намаляване на съпротивлението 
на педала и увеличаване на ефикасността на 
спирането.

Система против приплъзване 
на колелата (ASR)
Тази система оптимизира двигателната способност, 
така че да се ограничи приплъзването на колелата, 
действайки върху спирачките на движещите 
колела и върху двигателя. Също така подобрява и 
стабилността на автомобила при ускоряване.
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Система за динамичен контрол 
на стабилността (DSC)
Тази система следи всяко колело поотделно и, ако 
автомобилът не следва траекторията, зададена 
от водача, DSC мониторира всяко колело и 
въздейства автоматично върху спирачките на едно 
или няколко колела и върху двигателя, за да върне 
автомобила в желаната траектория, в границите на 
физичните закони.

Система против 
блокиране на колелата 
(ABS) и електронен 
разпределител на 
спирачното усилие (EBFD)

Светването на този индикатор, 
придружено от съобщение на 
дисплея на бордното табло, показва 
неизправност в системата против 
блокиране на колелата (ABS), която 
може да предизвика загуба на контрол 
над автомобила при спиране.

Светването на тези индикатори, 
придружено от съобщение на 
дисплея на бордното табло, показва 
неизправност в електронния 
разпределител на спирачното усилие 
(EBFD), която може да предизвика 
загуба на контрол над автомобила при 
спиране.

ТРЯБВА да спрете веднага, когато можете да го 
направите безопасно.
И в двата случая се обърнете към мрежата 
PEUGEOT или към специализиран сервиз.

За да се постигне максимална ефикасност на 
спирачната система е необходим пробег за 
настройка от около 500 километра. През този 
период се препоръчва да се избягват резките, 
повтарящи се и продължителни натискания 
на спирачката.

ABS не осигурява по-къс спирачен път. 
По хлъзгав път (при поледица, разлив на 
масло…) системата ABS може да удължи 
спирачния път.
Когато сменяте колела (гуми и джанти), 
използвайте само продукти, които са 
одобрени за вашия автомобил.

В случай на аварийно спиране не се 
колебайте да натиснете рязко педала 
на спирачката, без да го отпускате, дори 
при хлъзгав път, така ще можете да 
продължите маневрата с автомобила, за 
да избегнете съществуващо препятствие.

След удар тези системи трябва да се 
проверят в мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз.

Динамичен контрол на 
стабилността (DSC)
Включване
Системата DSC се активира автоматично при всяко 
потегляне на автомобила.
При проблем със сцеплението с пътя или с 
траекторията, тя се включва.

Това се сигнализира от мигащ 
индикатор на контролното табло.

Деактивиране
Тази система не може да бъде деактивирана от 
водача.

Неизправност
Светването на този индикатор, 
придружено от звуков сигнал и 
потвърдено от съобщение на 
дисплея на бордното табло, показва 
неизправност на системата DSC.

Направете проверка в мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз.
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Система против 
приплъзване на колелата 
(ASR)
Включване
Тези системи се активират автоматично при всяко 
потегляне на автомобила.
В случай на проблем със сцеплението или с 
траекторията, тези системи се задействат.

Деактивиране
При извънредни ситуации (потегляне на автомобил, 
заседнал в сняг, кал и т.н.), може да е по-добре да 
деактивирайте системата ASR, така че гумите да 
се въртят свободно, докато се получи по-голямо 
сцепление.

F Натиснете този бутон, за да деактивирате 
системата.

Индикаторът на бутона светва, придружен от 
съобщение на дисплея на бордното табло, 
посочващо неутрализирането на системата ASR.

Повторно активиране

Системата ASR се активира отново автоматично 
след всяко подаване на контакт.

F Натиснете повторно бутона, за да я активирате 
ръчно.

Повреда
Светването на този индикатор, 
придружено от звуков сигнал и 
потвърдено от съобщение на дисплея 
на бордното табло, показва повреда в 
системата ASR.

Направете проверка в мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз.

ASR/DSC
Тези системи предлагат по-голяма 
безопасност при нормално управление, но 
водачът не трябва да поема допълнителни 
рискове или да шофира с твърде висока 
скорост.
Рискът от загуба на управление се увеличава 
при настилка със слабо сцепление (дъжд, 
сняг, черен лед). Ето защо, с оглед на вашата 
безопасност, е важно тези системи да останат 
активни при всякакви обстоятелства и 
особено при влошени условия на пътя.
Правилната работа на тези системи зависи от 
спазване на препоръките на производителя 
по отношение на колелата (гумите и 
джантите), елементите на спирачната 
система, електронните компоненти и 
от процедурите за монтаж и ремонт на 
представителите на PEUGEOT.
За да се възползвате максимално от 
ефикасността на тези системи при зимни 
условия, автомобилът трябва да е оборудван 
с четири зимни гуми, които спомагат за 
запазване на стабилното му поведение на 
пътя.
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Интелигентен Тракшън 
Контрол
Система за подпомагане на двигателността върху 
повърхности със слабо сцепление (сняг, лед, 
кал…).
Тази система позволява да се предвидят ситуации 
на нестабилно сцепление с пътя, които биха 
могли да затруднят потеглянето и движението на 
автомобила.
При тези ситуации, Интелигентният Тракшън 
Контрол замества системата ASR, предавайки 
задвижващата сила на колелото, което има 
най-добро сцепление с пътя, за да се оптимизира 
задвижването и контролът на траекторията.

Включване
При потегляне на автомобила системата се 
деактивира.

F Натиснете този бутон, за да задействате отново 
системата; индикаторът на бутона светва.

Тази система е активна до около 30 км/ч.
Щом като скоростта надхвърли 30 км/ч, системата 
се деактивира автоматично, но лампичката на 
бутона остава да свети.

Системата се активира отново автоматично 
веднага щом скоростта падне под 30 км/ч.

Деактивиране

F Натиснете бутона, за да деактивирате 
системата; индикаторът на бутона изгасва и 
системата ASR става отново активна.

Неизправност
Когато произтече неизправност при 
интелигентния тракшън контрол, този 
светлинен индикатор ще светне.

Направете проверка в мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз.

Контрол на инерцията на 
товара

Всяка една от вариациите дава отражения върху 
спирането, подвижността, поведението в завоите и 
склонността към преобръщане.

Общото действително тегло на товарен автомобил 
може да варира значително в зависимост от 
натоварването му. Следователно центърът на 
тежестта на автомобила може да се измества в 
надлъжна посока и дори във височина.

Контролът на инерцията на товара преценява 
общия действителен товар на автомобила 
анализирайки поведението му по време на фазите 
на ускоряване и спиране.
Тази система адаптира интервенцията 
на системите DSC и ASR в зависимост от 
разпределението на теглото на автомобила. 
В критични ситуации, вашият автомобил 
следователно остава по-сигурен върху своята 
траектория.

Помощ при спускане по 
наклон
Помощна система при спускане по пътища с ниско 
сцепление (кал, чакъл…) или при голям наклон.
Тази система позволява да се намали риска 
от плъзгане или максимално ускорение на 
автомобила при неговото продължително слизане.
Тя позволява да се поддържа постоянна скорост 
на автомобила при спускане, като действа по 
автономен начин на спирачките.
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Предпазни колани
Предни предпазни колани
Мястото на водача е оборудвано с пиротехнически 
предпазен колан и с ограничител на усилието.
При версиите с предна въздушна възглавница за 
пътника, мястото на пътника също е оборудвано с 
пиротехнически предпазен колан и с ограничител 
на усилието.
Предната седалка тип пейка е оборудвана с два 
предпазни колана.

Включване

При стартиране на автомобила, системата е 
дезактивирана.

F При скорост под 30 км/ч, натиснете бутона, за 
да активирате системата; индикаторът светва.

След като автомобила започне спускането, 
вие може да отпуснете педалите на газта и на 
спирачката; индикаторът на бутона мига.
Стоповете светват автоматично, когато функцията 
е активирана.
Ако скоростта надвиши 30 км/ч, системата се 
дезактивира автоматично, но датчикът на бутона 
остава включен.
Системата се реактивира автоматично веднага 
щом скоростта мине под 30 км/ч.

Можете във всеки един момент да натиснете 
отново педалите на газта или на спирачката.

За да се активира системата, наклонът трябва 
да е по-голям от 8%.
Не използвайте системата при нулева 
предавка на скоростния лост.
Включете на подходящата за скоростта 
на автомобила предавка, за да избегнете 
придърпване на двигателя.

Деактивиране

F Натиснете този бутон, за да изключите 
системата; индикаторът на бутона изгасва.

Над 50 км/ч, функцията се деактивира напълно; 
индикаторът на бутона изгасва.

Функцията може да не функционира в случай 
на прегряване на спирачките. Изчакайте 
няколко минути да се охладят, преди да 
опитате отново.

Неизправност

Когато възникне неизправност в 
помощта при слизане, датчикът се 
включва.

Направете проверка в мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз.

Ако инсталирате предната седалка тип 
пейка като допълнително оборудване, тя 
трябва задължително да бъде снабдена с 
хомологирани предпазни колани.
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Заключване

Отключване
F Натиснете "червения" бутон на устройството, 

предпазният колан се навива автоматично, но 
се препоръчва да придържате ремъка.

От съображения за сигурност тези манипулации 
не трябва да се извършват в движение.

Регулиране във височина

Индикатор за непоставени 
предпазни колани

F Издърпайте внимателно ремъка пред себе си и 
се уверете, че не е усукан.

F Заключете колана в блока.
F Проверете дали коланът е заключен добре и 

дали устройството за автоматично блокиране 
функционира, като дръпнете рязко ремъка.

F От страната на водача или от страната 
на пътника, стиснете бутона и плъзнете 
устройството за закачане на колана, след това 
го отпуснете, за да блокира.

Коланът на пътника в средата не се регулира във 
височина.

При потегляне, ако водачът и/или 
пътникът отпред не е поставил колана 
си, този индикатор светва, придружен 
от звуков сигнал, с нарастваща сила.

Това предупреждение работи също и с версиите с 
отделна седалка за преден пътник и седалка с две 
места тип пейка.

В случай на сваляне на предпазния колан на 
водача, режимът СТАРТ на Стоп & Старт няма 
да бъде активиран. Повторното стартиране на 
двигателя е възможно единствено с ключа.

Задни предпазни колани

Индивидуалните/общите задни седалки разполагат 
с триточкови предпазни колани с механизъм за 
навиване.
Средното място е оборудвано с водач и механизъм 
за навиване на колана, свързани към облегалката 
на седалката.
За всяко странично място е предоставена скоба,на 
която коланът може да се закачи, когато не се 
използва.
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Водачът трябва да се увери, че пътниците 
използват правилно предпазните колани и че са 
ги поставили.
Независимо от това на кое място в автомобила 
седите, винаги поставяйте предпазния си колан, 
дори и при кратко пътуване.
Не разменяйте местата на накрайниците на 
предпазните колани, защото те няма да бъдат 
ефикасни.
Предпазните колани са оборудвани с ролка, 
която позволява автоматичното адаптиране на 
дължината на ремъка към вашето телосложение. 
Прибирането на колана се извършва 
автоматично, когато той не се използва.
Преди и след използване се уверете, че коланът 
е правилно навит.
Долната част на ремъка трябва да бъде 
поставена възможно най-ниско в скута.
Горната част трябва да минава през извивката 
на рамото.
Ролките са оборудвани с механизъм за 
автоматично блокиране при удар, рязко спиране 
или преобръщане на автомобила. Можете да 
освободите механизма, като дръпнете силно 
ремъка и го пуснете, за да се навие плавно.

Съвети

За да бъде ефикасен, предпазният колан:
- трябва да бъде добре изпънат и прилепнал 

до тялото,
- трябва да се изтегля напред с плавно 

движение, без да се усуква,
- трябва да се използва само от един пътник,
- да няма признаци на закъсване или 

разнищване,
- не извършвайте промени и модификации на 

колана, за да не намалите ефикасността му.
Съобразно действащите изисквания за 
безопасност, за всяка интервенция върху 
предпазните колани на автомобила се 
обръщайте към специализиран сервиз, 
който разполага с компетентни специалисти 
и съответната апаратура, каквито мрежата 
PEUGEOT може да ви предостави.
Периодично проверявайте предпазните колани в 
мрежата PEUGEOT или в специализиран сервиз, 
и по-специално ако по ремъците има следи от 
износване.
Почиствайте ремъка с вода и сапун или с 
препарат за почистване на текстил, който се 
предлага в мрежата PEUGEOT.
След сгъване или преместване на една от 
индивидуалните или задната седалка, се 
уверете, че предпазният колан е правилно 
поставен и навит.

Препоръки за безопасността на децата
Използвайте адаптирано детско столче, ако 
пътникът отпред е на възраст под 12 години или с 
ръст под 1,50 м.
Никога не използвайте един предпазен колан за 
повече от един пътник.
Никога не поставяйте детето върху коленете си 
при пътуване.
За по-подробна информация относно Детските 
столчета вижте съответния раздел.

В случай на удар
В зависимост от вида и силата на удара, 
пиротехническото устройство може да се 
активира преди и независимо от разгъването 
на въздушните възглавници. При задействане 
на обтегача на колана се отделя безвреден 
дим и се чува шум вследствие активирането на 
пиропатрона, вграден в системата.
При всички случаи, индикаторът за въздушна 
възглавница светва.
След удар се обърнете към мрежата PEUGEOT 
или към специализиран сервиз за проверка и 
евентуална смяна на предпазните колани.
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Въздушни възглавници Въздушните възглавници не са активни 
при прекъснат контакт.
Въздушната възглавница се задейства само 
веднъж. При втори удар (по време на същия 
или на друг инцидент) тя няма да се задейства 
повторно.

Въздушните възглавници са създадени, за да 
повишат безопасността на пътниците при силни 
удари, те допълват действието на предпазните 
колани с ограничител на силата.
При удар, електронните датчици регистрират и 
анализират рязкото намаляване на скоростта на 
автомобила:
- в случай на силен удар, въздушните 

възглавници се разгъват мигновено и 
предпазват пътниците в автомобила; веднага 
след удара, те спадат бързо, за да не пречат 
на видимостта и на евентуалното излизане на 
пътниците,

- при по-слаб или удар отзад и в някои случаи 
на преобръщане, въздушните възглавници 
може да не се разгънат; в тези ситуации вашата 
защита е осигурена единствено от предпазния 
колан.

Разгъването на въздушните възглавници 
е придружено от отделяне на дим и шум, 
които се дължат на активирането на 
пиротехническото устройство на системата.
Този дим не е опасен за здравето, но може да 
предизвика дразнене у по-чувствителни хора.
Шумът при активирането на въздушните 
възглавници може да предизвика временни 
смущения на слуха.

Предни въздушни 
възглавници
Система, която в случай на силен челен удар, 
предпазва водача и пътника(ците) до него от 
сериозни наранявания на главата и гръдния кош.
Въздушната възглавница на водача е вградена в 
централната част на волана; тази на пътника(ците) 
отпред се намира в арматурното табло, над 
жабката.

Неизправност

Ако индикаторът светне, обърнете се 
към мрежата PEUGEOT за проверка на 
системата.

Странични въздушни 
възглавници и въздушни 
възглавници тип завеса
Ако вашият автомобил е оборудван с такива, 
страничните въздушни възглавници са вградени в 
облегалките на предните седалки, откъм страната 
на вратите.
Въздушните възглавници тип завеса са вградени 
в страничните колони и горната част на купето, в 
тавана над предните места.
Те се разгъват между пътника и остъклената 
повърхност.
Задействат се независимо една от друга в 
зависимост от страната на удара.

Неизправност

Ако индикаторът светне, обърнете се 
към мрежата PEUGEOT за проверка на 
системата.
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Съвети

Спазвайте правилата за безопасност, 
посочени по-долу, така че действието 
на въздушните възглавници да бъде 
максимално ефикасно.
Заемете нормално седнало положение, с 
изправен гръб.
Закопчайте предпазния колан, като се уверите, че 
е поставен правилно.
Не поставяйте нищо между пътниците и 
въздушните възглавници (дете, животно, предмет 
и др.). Не закрепвайте и не залепвайте нищо 
по траекторията на разгъване на въздушните 
възглавници, тъй като това би могло да 
предизвика нараняване при задействането им.
Никога не променяйте оригиналното оборудване 
на вашия автомобил, особено в непосредствена 
близост до въздушните възглавници.
След инцидент или ако автомобилът е бил 
откраднат, проверете системите на въздушните 
възглавници.
Всяка интервенция в системата на въздушните 
възглавници трябва да се осъществява само в 
мрежата PEUGEOT или в специализиран сервиз.
Дори да спазвате всички изброени предпазни 
мерки, при задействане на въздушните 
възглавници не може да се изключи риск 
от наранявания или леки охлузвания на 
главата, гръдния кош или ръцете. Въздушната 
възглавница се разгъва и свива почти мигновено 
(за няколко милисекунди), като при свиване 
от предвидените за целта отвори се изпускат 
горещи газове.

Предни въздушни възглавници
Не шофирайте с ръце, поставени върху рамената 
или централната част на волана.
Не поставяйте краката си върху бордното табло 
от страната на пътника до водача.
Не пушете, тъй като задействането на 
въздушните възглавници може да причини 
изгаряне или други наранявания от цигарата или 
лулата.
Никога не демонтирайте, не пробивайте и не 
удряйте силно волана.
Не прикрепяйте и не залепвайте нищо върху 
волана или бордното табло, тъй като това може 
да доведе до наранявания при задействане на 
въздушните възглавници.

Странични въздушни възглавници
Използвайте само одобрени калъфи на 
седалките, съвместими със задействането 
на страничните въздушни възглавници. 
Информация относно калъфите, подходящи за 
вашия автомобил, можете получите в мрежата 
PEUGEOT.
Не прикрепвайте и не окачвайте нищо по 
облегалките на седалките (дрехи и т.н.), тъй като 
това може да доведе до наранявания на гръдния 
кош или ръката при задействане на страничните 
въздушни възглавници.
Не се доближавайте повече от необходимото до 
вратата.

Въздушни възглавници тип завеса
Не прикрепяйте и не окачвайте нищо на тавана, 
тъй като това може да доведе до наранявания 
на главата при задействане на страничните 
въздушните възглавници тип завеса.
Ако автомобилът ви е оборудван с такива, не 
демонтирайте ръкохватките в тавана, защото 
те служат за прикрепяне на въздушните 
възглавници тип завеса.
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Обща информация за 
детските столчета

Регламентите относно превозването на деца 
са специфични за всяка страна. Запознайте 
се с местното законодателство.

За да осигурите максимална безопасност, 
спазвайте следните препоръки:
- Съгласно европейското законодателство, 

всички деца под 12 години или с ръст под 
1,50 м трябва да се превозват в одобрени 
детски столчета, съобразени с тяхното тегло 
и поставени на места, оборудвани с предпазни 
колани или фиксатори ISOFIX.

- Статистически най-безопасни за превозване 
на деца са задните места в автомобила.

- Дете с тегло под 9 кг трябва задължително 
да се превозва в положение с гръб към пътя, 
на предна или на задна седалка.

Препоръчва се да настанявате децата на 
задните седалки в автомобила:
- с гръб към пътя до 3 годишна възраст,
- с лице към пътя от 3 години нагоре.

Детско столче на задна седалка

"С гръб към пътя"
Когато поставяте детско столче "с 
гръб към пътя" на пътническо място 
отзад, изтеглете предната седалка 
на автомобила напред и изправете 
облегалката така, че детското столче 
с гръб към пътя да не се допира до 
предната седалка на автомобила.

"С лице към пътя"
Когато поставяте детско столче с лице 
към пътя на пътническо място отзад, 
изтеглете напред предната седалка на 
автомобила и изправете облегалката 
така, че краката на детето, настанено 
на детското столче с лице към пътя, 
да не докосват предната седалка на 
автомобила.

Уверете се, че предпазният колан е добре 
опънат.
При детско столче с подпора се уверете, 
че тя е в стабилен контакт с пода. Ако е 
необходимо, регулирайте предната седалка 
на автомобила.

Детско столче на 
предната седалка
Запознайте се с действащото законодателство във 
вашата страна, преди да настаните детето си на 
това място.

"С гръб към пътя"
Когато поставяте детското столче с 
гръб към пътя на предната седалка 
на пътника, регулирайте седалката 
на автомобила в средно положение по 
дължина, в най-високо положение и с 
изправена облегалка.

Въздушната възглавница на пътника трябва 
задължително да бъде деактивирана. В 
противен случай рискувате детето да бъде 
сериозно наранено или да загине при 
задействане на въздушната възглавница.
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"С лице към пътя"
Когато поставяте детско столче 
с лице към пътя на предната 
седалка на пътника, регулирайте 
седалката на автомобила в средно 
положение по дължина, в най-високо 
положение, с изправена облегалка и 
не деактивирайте предната въздушна 
възглавница.

Уверете се, че предпазният колан е добре 
опънат.
При детско столче с подпора се уверете, 
че тя е в стабилен контакт с пода. Ако е 
необходимо, регулирайте седалката на 
пътника.

Деактивиране на предната 
въздушната възглавница 
на пътника

Никога не поставяйте детско столче с гръб 
към пътя на седалка, срещу която има 
активирана въздушна възглавница. Това 
може да предизвика смърт или сериозни 
наранявания на детето.

Стикерът за предупреждение, разположен от 
двете страни на сенника на пътника, повтаря това 
предписание.
Съобразно с действащото законодателство, на 
следващите две страници това предупреждение е 
дадено на всички необходими езици.

Деактивиране на въздушната 
възглавница на пътника

Деактивиране

За да осигурите безопасността на детето, 
когато поставяте детско столче с гръб към 
пътя на предната седалка или седалка тип 
пейка, трябва да деактивирате предната 
въздушна възглавница на пътника до водача. 
В противен случай рискувате детето да 
бъде сериозно наранено или да загине при 
задействане на въздушната възглавница.
Ако във вашия автомобил предната 
въздушна възглавница не може да бъде 
неутрализирана, в никакъв случай не 
инсталирайте детско столче "с гръб към пътя".

F Функция, която се параметрира чрез бутона 
MODE; от менюто "Въздушна възглавница 
пътник" изберете "OFF".
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При избиране на "OFF" предната въздушна 
възглавница за пътника до водача няма да се 
отвори при удар.

При всяко потегляне, проверката за 
дезактивирането се потвърждава 
от светването на този индикатор, 
придружен от съобщение на дисплея.

Повторно активиране 
на предната въздушна 
възглавница на пътника
F След като свалите столчето за деца, изберете 

ON, за да активирате отново въздушната 
възглавница и по този начин да осигурите 
безопасността на пътниците отпред в случай на 
удар.
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AR

BG НИКОГА НЕ инсталирайте детско столче с гръб към пътя на седалка с АКТИВИРАНА предна ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА. Това може да причини СМЪРТ 
или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на детето.

CS NIKDY neumisťujte dětské zádržné zařízení orientované směrem dozadu na sedadlo chráněné AKTIVOVANÝM čelním AIRBAGEM. Hrozí nebezpečí SMRTI DÍTĚTE 
nebo VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.

DA Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol på et sæde, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG. BARNET risikerer at blive ALVORLIGT KVÆSTET eller DRÆBT.

DE Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz oder eine Babyschale entgegen der Fahrtrichtung, das Kind könnte schwere 
oder sogar tödliche Verletzungen erleiden.

EL Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ παιδικό κάθισμα με την πλάτη του προς το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, σε μια θέση που προστατεύεται από ΜΕΤΩΠΙΚΟ αερόσακο που 
είναι ΕΝΕΡΓΟΣ. Αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια το ΘΑΝΑΤΟ ή το ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ

EN NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur

ES NO INSTALAR NUNCA un sistema de retención para niños de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido mediante un AIRBAG frontal ACTIVADO, ya 
que podría causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del niño.

ET Ärge MITTE KUNAGI paigaldage "seljaga sõidusuunas" lapseistet juhi kõrvalistmele, mille ESITURVAPADI on AKTIVEERITUD. Turvapadja avanemine võib last 
TÕSISELT või ELUOHTLIKULT vigastada.

FI ÄLÄ KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selkä ajosuuntaan istuimelle, jonka edessä suojana on käyttöön aktivoitu TURVATYYNY. Sen laukeaminen voi aiheuttaa 
LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.

FR NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants faisant face vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE frontal ACTIVÉ. Cela peut 
provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

HR NIKADA ne postavljati dječju sjedalicu leđima u smjeru vožnje na sjedalo zaštićeno UKLJUČENIM prednjim ZRAČNIM JASTUKOM. To bi moglo uzrokovati SMRT ili 
TEŠKU OZLJEDU djeteta.

HU SOHA ne használjon menetiránynak háttal beszerelt gyermekülést AKTIVÁLT (BEKAPCSOLT) FRONTLÉGZSÁKKAL védett ülésen. Ez a gyermek HALÁLÁT vagy 
SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

IT NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale ATTIVATO. Ciò potrebbe 
provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.
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LT NIEKADA neįrenkite vaiko prilaikymo priemonės su atgal atgręžtu vaiku ant sėdynės, kuri saugoma VEIKIANČIOS priekinės ORO PAGALVĖS. Išsiskleidus oro 
pagalvei vaikas gali būti MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS.

LV NEKAD NEuzstādiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti priekšējā pasažiera sēdvietā, kurā ir AKTIVIZĒTS priekšējais DROŠĪBAS GAISA SPILVENS. Tas var izraisīt 
BĒRNA NĀVI vai radīt NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.

MT Qatt m'ghandek thalli tifel/tifla marbut f'siggu dahru lejn l-Airbag attiva, ghaliex tista' tikkawza korriment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla

NL Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de airbag kan het KIND 
LEVENSGEVAARLIJK GEWOND RAKEN

NO Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjøreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE, BARNET risikerer å bli DREPT 
eller HARDT SKADET.

PL NIGDY nie instalować fotelika dziecięcego w pozycji "tyłem do kierunku jazdy" na siedzeniu wyposażonym w CZOŁOWĄ PODUSZKĘ POWIETRZNĄ w stanie 
AKTYWNYM. Może to doprowadzić do ŚMIERCI DZIECKA lub spowodować u niego POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA.

PT NUNCA instale um sistema de retenção para crianças de costas para a estrada num banco protegido por um AIRBAG frontal ACTIVADO. Esta instalação poderá 
provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANÇA.

RO Nu instalati NICIODATA un sistem de retinere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat cu AIRBAG frontal ACTIVAT. Aceasta ar 
putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANIREA lui GRAVA.

RU
ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать обращенное назад детское удерживающее устройство на сиденье, защищенном 
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, установленной перед этим сиденьем. Это может привести к ГИБЕЛИ РЕБЕНКА или НАНЕСЕНИЮ 
ЕМУ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

SK NIKDY neinštalujte detské zádržné zariadenie orientované smerom dozadu na sedadlo chránené AKTIVOVANÝM čelným AIRBAGOM. Mohlo by dôjsť 
k SMRTEĽNÉMU alebo VÁŽNEMU PORANENIU DIEŤAŤA.

SL NIKOLI ne nameščajte otroškega sedeža s hrbtom v smeri vožnje, če je VARNOSTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim sedežem AKTIVIRANA. Takšna 
namestitev lahko povzroči SMRT OTROKA ali HUDE POŠKODBE.

SR NIKADA ne koristite dečje sedište koje se okreće unazad na sedištu zaštićenim AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred njega, jer mogu nastupiti SMRT ili 
OZBILJNA POVREDA DETETA.

SV Passagerarkrockkudden fram MÅSTE vara avaktiverad om en bakåtvänd bilbarnstol installeras på denna plats. Annars riskerar barnet att DÖDAS eller SKADAS 
ALLVARLIGT.

TR KESİNLKLE HAVA YASTIĞI AKTİF olan ön koltuğa yüzü arkaya dönük bir çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz. Bu ÇOCUĞUN ÖLMESİNE veya ÇOK AĞIR 
YARALANMASINA sebep olabilir.
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Местоположение на детските столчета, които се закрепват с предпазен колан
Съобразно европейското законодателство, тази таблица показва възможностите за инсталиране на детски столчета, закрепващи се с предпазен колан и 
хомологирани като универсални, в зависимост от теглото на детето и мястото в автомобила.

a: Група 0: новородени и до 10 кг.
б: Запознайте се с действащото 

законодателство във вашата страна, преди 
да настаните детето си на това място.

U: място за детско столче, което се закрепва 
с предпазния колан и е общо одобрено в 
положение "с гръб към пътя" и/или "с лице 
към пътя".

Отстранете и приберете подглавника, преди 
да поставите детско столче с облегалка на 
пътническо място.
Върнете обратно на място подглавника, след 
като демонтирате детското столче.

Място

Тегло на детето и примерна възраст

Под 13 кг
(групи 0 (a) и 0+)

До около 1 година

9-18 кг
(група 1)

От 1 до около 3 години

15-25 кг
(група 2)

От 3 до около 6 години

22-36 кг
(група 3)

От 6 до около 10 години

Седалка пътник до водача 
(б) U U U U

Предна седалка пътник 
със централно и странично 

място (б)
U U U U

 Странични и централни 
места на ред 2 и 3

U U U U
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Фиксатори ISOFIX

Ако автомобилът ви е оборудван с такива, 
одобрените фиксатори ISOFIX са обозначени със 
стикери.
Всяка седалка има по три халки: Фиксиращата система ISOFIX осигурява надеждно, 

стабилно и бързо закрепване на детско столче в 
автомобила.

Детските столчета ISOFIX са оборудвани с два 
накрайника, които лесно се закрепват за двата 
предни фиксатора.
Също така, някои разполагат с висок ремък, който 
се закачва за задния фиксатор.
За да закачите този ремък, махнете и отместете 
подглавника, преди да поставите детското столче 
на това място (върнете го обратно на място след 
като детското столче бъде махнато). След това 
закрепете куката за задния фиксатор и опънете 
ремъка.

Вашият автомобил е одобрен съгласно последните 
норми ISOFIX.

- два предни, разположени между облегалката 
и седалката на автомобила и обозначени със 
стикер,

- заден пръстен за закрепване на горния ремък, 
наречен TOP TETHER, и обозначен с друг 
стикер.

Неправилното поставяне на детско столче в 
автомобила повишава опасността за детето 
при удар.
За да разберете възможностите за монтаж 
на детските столчета ISOFIX в автомобила 
Ви, вижте общата таблица с местата за 
инсталирането им.
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IUF: Място за детско столче ISOFIX тип 
универсално. Детски столчета ISOFIX в 
положение "с лице към пътя", оборудвани 
с висок ремък, който се закрепва за горния 
пръстен на местата ISOFIX в автомобила.

X: Място, което не е адаптирано за детско 
столче ISOFIX от посочения клас размер. Отстранете и приберете подглавника, преди 

да поставите детско столче с облегалка на 
пътническо място.
Върнете обратно на място подглавника, след 
като демонтирате детското столче.

Под 10 кг
(група 0)

До около 6 месеца

Под 10 кг
(група 0)

По-малко от 13 кг
(група 0+)

До около 1 година

От 9 до 18 кг
(група 1)

От около 1 до 3 години

Тип детско столче ISOFIX Кошче С гръб към пътя С лице към пътя

Клас размер по ISOFIX F G C D E C D A B1

Задни странични места Ред 2 с 
индивидуални седалки на Ред 1

IUF IUF IUF

Задни странични места Ред 2 с 
двуместна седалка тип пейка на Ред 1

IUF X IUF X IUF

Обобщаваща таблица за местата на детски столчета ISOFIX
Съгласно европейското законодателство, в тази таблица са показани възможностите за поставяне на детски столчета ISOFIX на местата в 
автомобила, оборудвани с фиксатори ISOFIX.
В случай на универсални и полу-универсални детски столчета ISOFIX, класът на размера на ISOFIX, обозначен с буквите от A до G, е посочен на 
детското столче до логото ISOFIX.
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Инструкции
Неправилното поставяне на детско столче в 
автомобила повишава опасността за детето при 
удар.
Уверете се, че под детското столче няма 
предпазен колан или закопчалка за колан, които 
могат да го направят нестабилно.
Дори при кратки пътувания, поставяйте 
предпазните колани или ремъка на детското 
столче като го доближите максимално до тялото 
на детето.
Когато фиксирате детското столче с предпазния 
колан се уверете, че той е изпънат добре и че 
придържа здраво столчето върху седалката 
на автомобила. Ако седалката на пътника 
се регулира, преместете я напред, ако е 
необходимо.
На задните места винаги оставяйте достатъчно 
място между предната седалка и:
- детското столче, поставено с гръб към пътя,
- краката на детето, настанено в столче с лице 

към пътя.
За целта, преместете предната седалка напред и, 
ако е необходимо, изправете облегалката й.
Когато поставяте детското столче с лице към 
пътя, проверете дали облегалката му е възможно 
най-близо до тази на седалката на автомобила и 
по възможност в контакт с нея.

Отстранете и приберете подглавника, преди 
да инсталирате детско столче с облегалка на 
пътническо място.
Уверете се, че подглавникът е прибран и добре 
закрепен, за да не полети при внезапно спиране. 
Върнете подглавника на място, след като свалите 
столчето.

Предни предпазни колани
Регламентите относно превозването на деца 
на мястото на пътника отпред са специфични 
във всяка държава. Запознайте се с местното 
законодателство.
Деактивирайте предната въздушна възглавница 
на пътника до водача, веднага след като 
поставите детското столче на предната седалка в 
положение с гръб към пътя.
В противен случай съществува риск детето да 
бъде сериозно наранено и дори да загине при 
задействане на въздушната възглавница.

Поставяне на детска седалка
Горната част на предпазния колан трябва да бъде 
поставена върху рамото на детето, без да се 
опира във врата му.
Проверете дали долната част на колана минава 
над краката на детето.
Препоръчваме използването на детска седалка 
с облегалка, оборудвана с водач за предпазния 
колан на нивото на рамото.

От съображения за безопасност, не оставяйте:
- едно или повече деца сами и без надзор в 

автомобила,
- дете или домашно животно в автомобил, 

оставен на слънце, при затворени прозорци,
- ключа на автомобила в близост до детето в 

купето.
За да предотвратите случайното отваряне на 
вратите и на задните прозорци, използвайте 
системата за безопасност на децата.
Не отваряйте задните прозорци повече от една 
трета.
За да предпазите най-малките деца от 
слънчевите лъчи, оборудвайте задните прозорци 
с щори.
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Сигурност за децата

Не позволява отваряне отвътре на страничната 
плъзгаща се врата.

F Натиснете бутона върху страничната врата.
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Съвети за управление
Спазвайте закона за движение по пътищата и 
бъдете внимателни, независимо от условията на 
движение.
Следете внимателно движението и не сваляйте 
ръце от волана, за да сте готови да реагирате 
своевременно на всяка ситуация.
От съображения за безопасност, водачът трябва 
задължително да извърши операциите, изискващи 
повече внимание, при спрял автомобил.
При продължително пътуване се препоръчва да 
правите почивка на всеки два часа.
При неблагоприятни климатични условия, 
шофирайте плавно, очаквайте необходимостта 
от спиране и увеличете дистанцията между вас и 
останалите участници в движението.

Никога не оставяйте двигателят да работи 
в затворено помещение без достатъчно 
проветрение: двигателите с вътрешно 
горене отделят токсични изгорели газове, 
като въглероден окис. Съществува риск от 
отравяне и смърт!
При по-тежки зимни условия (при температури 
по-ниски от -23°C), за да се гарантира 
правилното функциониране и дългият 
живот на механичните елементи на вашия 
автомобил, двигател и скоростна кутия, 
е необходимо да оставите двигателя да 
работи в продължение на 4 минути, преди да 
потеглите.

Управление върху 
наводнени пътища
Настоятелно се препоръчва да се избягва 
преминаване през наводнени участъци, тай като 
това би могло да повреди сериозно двигателя, 
скоростната кутия и електрическите системи на 
вашия автомобил.

Важно!

Ако се налага да преминете през наводнен участък:
- уверете се, че дълбочината не надвишава 

15 см, като отчетете факта, че е възможно да 
има вълни, предизвикани от другите участници 
в движението,

- деактивирайте системата Стоп & Старт,
- движете се възможно най-бавно, без спиране. 

При никакви обстоятелства не надвишавайте 
скорост от 10 км/ч,

- не спирайте и не гасете двигателя.
При излизане от наводнен път, щом като 
обстоятелствата позволяват, натиснете няколко 
пъти леко спирачките, за да изсушите дисковете и 
накладките на спирачките.

При съмнение за състоянието на автомобила 
се обърнете към мрежата PEUGEOT или към 
специализиран сервиз.

Никога не се движете със задействана ръчна 
спирачка – Опасност от прегряване и повреда 
на спирачната система!
Не паркирайте и не оставяйте двигателя да 
работи при спрял автомобил в зони, където 
има лесно запалими вещества или материали 
(суха трева, сухи листа и др.), които могат да 
влязат в контакт със нагорещената системата 
за отработени газове – Съществува риск от 
пожар!

Не оставяйте никога автомобила без 
наблюдение, докато двигателят работи. Ако 
трябва да излезете от автомобила, докато 
двигателят работи, задействайте ръчната 
спирачка и поставете скоростния лост на 
свободна скорост или в позиция N или P, в 
зависимост от вида на скоростната кутия.

За да гарантирате дълготрайността на вашия 
автомобил и за ваша безопасност, запомнете и 
винаги спазвайте предпазните мерки, описани 
по-долу:
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Маневрирайте предпазливо, 
при ниска скорост
Размерите на вашия автомобил са много различни 
от тези на лек автомобил, както като ширина и 
височина, така и като дължина и някои препятствия 
трудно се забелязват.
Маневрирайте бавно.
Преди да завиете, се уверете, че няма препятствия 
на средна височина откъм страничната част.
Преди да дадете назад, проверете дали няма 
препятствия, особено в горната задна част.
Внимавайте за външните габарити, при поставяне 
на стълби.

Товарете правилно 
автомобила
Теглото на товара трябва да спазва Общия 
допустим товар при движение.
За да не се наруши равновесието на автомобила, 
товарът трябва да бъде центриран и най-тежката 
част трябва да бъде на пода пред задните колела.
Не се препоръчва да поставяте тежки товари върху 
външния багажник.
Товарът налага по-специално да спазвате 
максималния товар върху закрепващите елементи 
на рейките за багажник на покрива. Спазвайте 
общото максимално допустимо тегло, указано от 
мрежата PEUGEOT.
Товарът трябва да бъде солидно закрепен.
Товар, който не е добре закрепен във вътрешността 
на автомобила може да смути поведението на 
автомобила и да създаде риск от катастрофа.

Управлявайте автомобила 
предпазливо и ефикасно
Вземайте завоите плавно.
Предвиждайте спирането, тъй като спирачният път 
е увеличен, особено по мокри и заледени пътища.
Внимавайте с вятъра в страничните части на 
автомобила.
Доброто екоуправление позволява да се 
икономисат литри гориво, ускорявайте постепенно, 
предвиждайте намаляването на скоростта и 
адаптирайте скоростта си според ситуациите.
Сигнализирайте достатъчно рано промяната на 
вашата посока на движение, за да ви видят другите 
участници в движението.

Полагайте необходимите грижи
Гумите трябва да бъдат напомпани най-малко 
до ниво, посочено върху стикера, може да са 
напомпани с 0,2 до 0,3 бара повече за дългите 
преходи.

Когато се извършва теглене

Управлението с теглене поставя по-сериозни 
изисквания към теглещия автомобил и налага 
специално внимание от страна на водача.

Разпределение на товара
F Разпределете товара в ремаркето, като 

поставите най-тежките предмети възможно 
най-близо до оста, а натоварването в точката 
на прикачване да е близко до максимално 
допустимото, без обаче да го надвишава.

Плътността на въздуха намалява при по-голяма 
надморска височината, като по този начин 
ограничава мощността на двигателя. Максимално 
допустимият теглен товар трябва да се намалява с 
10% на всеки 1 000 метра височина.

За повече информация относно 
Техническите характеристики на вашия 
автомобил, и по-специално относно 
допустимото тегло при теглене, вижте 
съответния раздел.

Страничен вятър
F Имайте предвид повишената неустойчивост 

при наличие вятър.

Ако вашият автомобил е оборудван със 
самосвалящо се ремарке, височината и ширината 
на товара на автомобила трябва да отговарят на 
размерите на автомобила.
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Охлаждане
Тегленето на ремарке по наклон нагоре повишава 
температурата на охлаждащата течност.
Тъй като вентилаторът е електрически, неговият 
капацитет на охлаждане не зависи от оборотите на 
двигателя.
F За да понижите оборотите на двигателя, 

намалете скоростта.
Максимално допустимият товар при изкачване 
зависи от степента на наклона и от външната 
температура.
При всички случаи трябва внимателно да следите 
температурата на охлаждащата течност.

F Ако предупредителният индикатор 
и индикаторът STOP светнат, 
спрете автомобила и изключете 
двигателя колкото е възможно по-
скоро.

Нов автомобил
Не прикачайте ремарке, докато не 
сте изминали поне 1 000 километра с 
автомобила.

Спиране
При теглене на ремарке спирачният път се 
удължава.
За да се избегне прегряване на спирачките, се 
препоръчва използването на двигателя като 
спирачка.

Гуми
F Проверете налягането в гумите на теглещия 

автомобил и ремаркето, като спазвате 
препоръчаните стойности.

Осветление
F Проверете електрическата сигнализация на 

ремаркето и регулирането на фаровете на 
автомобила.

За повече информация относно 
Регулирането на позицията на фаровете 
вижте съответния раздел.

При използване на оригинален теглич 
PEUGEOT за избягване на звуковия сигнал, 
системата на задния парктроник ще бъде 
деактивирана автоматично.

Защита от кражба
Електронен имобилайзер
Ключът има устройство за електронно блокиране 
на запалването.
То заключва системата за захранване на 
двигателя. Устройството се активира автоматично 
при изваждане на ключа от стартера.

Този индикатор изгасва след разпознаване 
на ключа, подава се контакт и запалването 
на двигателя е възможно.

Ако ключът не бъде разпознат, потеглянето 
не е възможно. Сменете го и проверете 
неизправния ключ в мрежата PEUGEOT.

Запишете си номера на ключа. В случай на 
загуба, интервенцията от страна на мрежата 
PEUGEOT ще бъде по-ефикасна и бърза, ако 
представите този номер и код картата.

След подаване на контакт, между ключа и 
имобилайзера се установява връзка.

Не променяйте системата за електронно 
блокиране на запалването.
Ако оставите дистанционното управление 
в джоба си, не го докосвайте, защото има 
опасност да отключите автомобила по 
невнимание.
Едновременното използване на други 
високочестотни уреди (мобилен телефон, 
домашна аларма…) може да доведе до 
временно смущение в действието на 
дистанционното управление.
Освен при препрограмиране, дистанционното 
управление не може да действа докато 
ключът е в устройството против кражба, дори 
при прекъснат контакт.
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Движението със заключени врати може да 
затрудни достъпа на службите за спешна 
помощ при инцидент.
От съображения за сигурност (деца в купето), 
при излизане от автомобила, дори и за кратко, 
изваждайте ключа от устройството против 
кражба.

При покупка на автомобил втора употреба:
- уверете се, че сте получили код картата,
- поискайте запаметяване на ключовете в 

мрежата PEUGEOT, за да сте сигурни, че 
те са единствените, с които автомобилът 
може да потегли.

Код карта

Тази карта съдържа идентификационния код, 
необходим за всяка интервенция в електронния 
имобилайзер в мрежата PEUGEOT. Този код е скрит 
чрез филм, който се сваля само при нужда.
Пазете код картата на сигурно място и никога в 
автомобила.
При пътуване далече от дома, носете тази карта 
както личните си документи.

Стартиране-спиране на 
двигателя
Стартер

Избягвайте да закачате тежки предмети на 
ключа или дистанционното управление, те 
могат да натежат по оста на ключа в стартера 
и да доведат до повреда.

Стартиране на двигателя
F С дръпната ръчна спирачка и изключена от 

скорост скоростна кутия, завъртете ключа на 
положение MAR.

Продължителността на светене на индикатора 
зависи от климатичните условия.
При топъл двигател, индикаторът светва за малко, 
можете да потеглите без да чакате.
F Щом двигателят стартира, отпуснете ключа.

Индикатор на имобилайзера
Ако този индикатор светне, сменете 
ключа и проверете дефектния в 
мрежата PEUGEOT.

Изключване на двигателя
F Спрете автомобила.
F Завъртете ключа на положение STOP.

Позиция STOP: защита от кражба.
Контактът е прекъснат.
Положение MAR: включване на контакт
Някои аксесоари могат да функционират.
Положение AVV: стартер.
Стартерът е задвижен.

F Изчакайте угасването на 
индикатора и задействайте 
стартера (положение AVV) до 
включване на двигателя.

Тя се предоставя на клиента при предаване на 
автомобила, заедно с дубликата на ключа.
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При ниски температури
В планински и/или райони със студен климат 
се препоръчва да се използва гориво тип 
"зимно", подходящо за ниски и отрицателни 
температури.

Система за поставяне в 
режим на готовност на 
акумулатора
В случай на дълго неизползване на вашия автомобил, 
като в случай на зимно съхранение например, силно 
се препоръчва да се постави в режим на готовност 
акумулаторът, за да го предпазите и да оптимизирате 
продължителността на живота му.

Когато акумулаторът е поставен в режим 
на готовност, достъпът до автомобила е 
възможен само като се отключи механичната 
ключалка на вратата на водача.

След изключване на акумулатора, 
информацията (час, дата, радио станции и 
т.н.) е запаметена.

За прекратяване на режима на готовност на 
акумулатора:
F Завъртете ключа на положение RUN.
F Стартирайте нормално автомобила (положение 

AVV).

За поставяне в режим на готовност на акумулатора:
F Изключете двигателя (позиция STOP).

F Натиснете червения бутон, после завъртете 
ключа на положение BATT.

След около 7 минути, поставянето в режим на 
готовност на акумулатора е извършено.
Това време е нужно за:
- Да може ползвателят да излезне от автомобила 

и да заключи вратите с дистанционното 
управление.

- Да се гарантира, че всички електрически 
системи на автомобила са деактивирани.

Ръчна спирачка
Задействане
F За да обездвижите автомобила, издърпайте 

ръчната спирачка.
F Уверете се, че тя е затегната добре, преди да 

излезете от автомобила.

Не е необходимо да включвате предавка 
при паркиране на автомобила, особено ако е 
натоварен.

При паркиране по наклон, завъртете гумите 
към тротоара и изтеглете лоста на ръчната 
спирачка нагоре.

В случай на използване на ръчната спирачка 
в движение, затегнете я без да дърпате лоста 
силно, за да не блокирате задните колела 
(опасност от хлъзгане).
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Отключване

Ако докато автомобилът се движи този 
индикатор светне, това означава, че 
ръчната спирачка не е освободена или 
не е спусната докрай.

Механична скоростна 
кутия
За по-лесна смяна на скоростите, винаги 
натискайте докрай педала на съединителя.
За да избегнете блокиране на педалите:
- следете за правилното поставяне на 

стелката,
- никога не използвайте повече от една 

стелка.
Избягвайте да оставяте ръката си върху скоростния 
лост, защото и най-лекият натиск може, с течение 
на времето, да предизвика износване на частите на 
скоростната кутия.

Включване на задната 
предавка

Включвайте я след спиране на автомобила.

Ако е налице система за паркиране, тя се 
включва заедно със задната предавка и се 
чува сигнал.
За повече информация за относно Помощ 
при паркиране вижте съответния раздел.

F За да спуснете лоста на ръчната спирачка, 
дръпнете леко лоста нагоре и натиснете бутона.

Индикатор за смяна на 
предавката
Според версията или двигателя, системата 
позволява намаляване на разхода на гориво като 
препоръчва преминаване на по-горна предавка.
Препоръките за ефективност на предавката не са 
задължителни. В действителност, конфигурацията 
на пътя, интензивността на движението или 
сигурността са определящи за избора на 
оптимална предавка. Следователно, водачът 
остава отговорен за решението да спази или не 
препоръките на системата.
Функцията не може да бъде дезактивирана.

Управление
Информацията се появява на дисплея 
на бордното табло под формата на 
датчик SHIFT, придружен от стрелка 
сочеща нагоре, за да укаже на водача, 
че може да включи по-висока предавка.

Системата съобразява препоръките за 
смяна на скорост с условията на движение 
(наклон, товар и др.) и изискванията на водача 
(мощност, ускорение, спиране и др.).
В никакъв случай системата не препоръчва 
включване на първа скорост, заден ход и/или 
преминаване на по-ниска предавка.

F Повдигнете пръстена под ръкохватката на 
лоста, за да включите задната предавка.

За да избегнете шума при включване на задната 
предавка, движете лоста бавно.
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Стоп & Старт
Функцията Стоп & Старт позволява временно 
поставяне на двигателя в режим готовност – 
режим СТОП – при спиране (червен светофар, 
задръстване и др.). Двигателят се рестартира 
автоматично – режим СТАРТ – веднага щом решите 
да потеглите. Рестартирането е мигновено, бързо 
и тихо.
Отлично адаптирана за градски условия, 
функцията Стоп & Старт позволява да се намали 
разходът на гориво и емисиите на вредни газове и 
прави автомобила напълно безшумен при спиране.

Преминаване на 
двигателя в режим СТОП
При спрял автомобил, поставете скоростния лост 
на изключено от скорост, след това отпуснете 
съединителя.

Този индикатор светва в таблото и 
двигателят влиза в режим готовност.

Автоматичното спиране на двигателя е 
възможно единствено ако скоростта е 
по-ниска от около10 км/ч, за да се избегнат 
повтарящите се спирания на двигателя, 
когато автомобилът се движи много бавно.

Не излизайте никога от автомобила, преди да 
сте изключили от контакт с ключа.

Никога не зареждайте с гориво, когато 
двигателят е в режим СТОП; трябва 
задължително да прекъснете контакта с 
ключа.

Особени случаи: 
недостъпен режим СТОП
Режимът СТОП не се задейства, когато:
- системата се инициализира,
- вратата на водача е отворена,
- предпазният колан на водача не e поставен,
- климатикът е активиран,
- подсушаване на задното стъкло е включено,
- предните чистачки е в режим на бързо 

почистване,
- включена е задна предавка за маневриране при 

паркиране,
- някои временни условия (заряд на акумулатора, 

температура на двигателя, почистване на 
филтъра за твърди частици, усилвател на 
спирачките, външна температура…) го изискват, 
за да се осигури контрол на системата.

- по време на интензивно ползване на функцията 
Стоп & Старт, тя може да се деактивира, за да 
се запази функцията за стартиране; обърнете 
се към мрежата PEUGEOT, за да активирате 
отново функцията.

Този индикатор мига няколко секунди 
на таблото и после угасва.

Това действие е напълно нормално.

Преминаване на 
двигателя в режим СТАРТ
С включена предавка, автоматичното повторно 
стартиране на двигателя е възможно единствено 
като се натисне докрай съединителят.

Този индикатор угасва и двигателят 
стартира отново.

Ако след автоматично потегляне в режим СТАРТ, 
водачът не предприеме никакво действие с 
автомобила в следващите 3 минути, системата 
изключва двигателя окончателно. Запалването на 
двигателя е възможно само с контактния ключ.
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Особени случаи: 
автоматично активиране 
на режим СТАРТ
Режимът СТАРТ може да се включи автоматично, 
когато:
- автомобилът се движи по инерция по наклон,
- предните чистачки е в режим на бързо 

почистване,
- климатикът е активиран,
- двигателят е спрян преди около 3 минути с 

функцията Стоп & Старт,
- някои моментни условия (заряд на акумулатора, 

температура на двигателя, сервоусилвател 
на спирачките, настройка на климатика и др.) 
изискват двигателят да работи, за да се осигури 
контрол на системата.

В този случай на дисплея на бордното 
табло се появява съобщение, 
придружено от този светлинен 
индикатор, който мига няколко секунди 
и после изгасва.

Това действие е напълно нормално.

При механична скоростна кутия в режим 
СТОП, в случай на смяна на предавка, 
без напълно да е натиснат съединителят, 
потеглянето на автомобила може да не се 
осъществи.
Светва индикатор и/или на таблото се 
появява съобщение, което ви напомня 
да натиснете докрай съединителя, за да 
потеглите.

При спрял двигател в режим СТОП, ако 
водачът свали предпазния си колан 
и отвори една от предните врати, 
запалването на двигателя е възможно 
само с контактния ключ. Активира се 
звуков сигнал, придружен от мигане 
на този индикатор и изписване на 
съобщение.

Деактивиране

Ако системата е деактивирана в режим СТОП, 
двигателят се стартира незабавно.

Необходимо да неутрализирате 
функцията Стоп & Старт, за да позволите 
непрекъснатото функциониране на 
климатичната инсталация.
Индикаторът на бутона продължава да свети.

F Натиснете този бутон по което и да е време, за 
да деактивирате системата.

Светването на индикатора на бутона, придружено 
от съобщение на дисплея в бордното табло, 
потвърждава, че инструкцията е регистрирана.
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Реактивиране

Неизправност

F Натиснете този бутон отново.
Системата отново е активна; това се потвърждава 
чрез изгасването на индикатора на бутона и 
изписване на съобщение.

В случай на повреда, системата Стоп & 
Старт, се деактивира и този индикатор 
светва, придружен от съобщение на 
дисплея на бордното табло.

Поддръжка

Преди каквато и да е интервенция под капака 
на двигателя неутрализирайте функцията 
Стоп & Старт, за да избегнете риска от 
нараняване, свързано с автоматичното 
включване на режима СТАРТ.

Системата Стоп & Старт използва най-
съвременна технология. Всяка интервенция 
върху този тип акумулаторна батерия трябва 
да се осъществява изключително само в 
мрежата PEUGEOT или в специализиран 
сервиз.

Направете проверка в мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз.
В случай на неизправност в режим СТОП е възможно 
двигателят да се запали отново, като натиснете 
докрай педала на съединителя или като преместите 
скоростния лост в неутрално положение.

Тази система се нуждае от акумулатор със 
специфични характеристики и технология (можете 
да видите каталожните номера в мрежата 
PEUGEOT или в специализиран сервиз).
Монтирането на акумулатор, непрепоръчан от 
PEUGEOT, води до опасност от неправилно 
функциониране на системата.
За повече информация относно акумулатора, 
вижте съответния раздел.

Помощ при потегляне 
по наклон
Система, която задържа вашия автомобил 
неподвижен за кратко (около 2 секунди) при 
потегляне по наклон, времето, за което ще 
преместите крака си от педала на спирачката върху 
педала на газта.
Тази система (наречена също HHC – Hill Holder 
Control), интегрирана със системата за динамичен 
контрол на стабилността, е активирана при 
следните условия:
- автомобилът да бъде спрян, двигателят 

да работи, кракът да е върху педала на 
спирачките,

- наклонът да бъде по-голям от 5%,
- при изкачване, скоростната кутия трябва да 

бъде в неутрално положение или с включена 
предавка, различна от задната,

- при спускане трябва да бъде включена задната 
предавка.

Функцията Подпомагане при потегляне по 
наклон предлага удобство при управлението. 
Тя не означава автоматично спиране 
на автомобила нито автоматична ръчна 
спирачка.
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При натиснат педал на спирачките или на 
съединителя, веднага щом престанете да 
натискате първия разполагате с около 2 секунди, 
през които автомобилът няма да се задвижи назад 
и не се налага да използвате ръчната спирачка, за 
да потеглите.
По време на потеглянето, функцията се 
дезактивира автоматично намалявайки постепенно 
спирачното налягане. През тази фаза е възможно 
да се чуе типичното механично откачване на 
спирачките, което е знак че автомобилът потегля 
почти веднага.

Не излизайте от автомобила в момента, 
в който той е обездвижен временно от 
системата за помощ при потегляне по наклон.
Ако трябва да излезете от автомобила при 
работещ двигател, задействайте ръчната 
спирачка ръчно и след това проверете дали 
нейният индикатор свети.

Системата за подпомагане при потегляне по 
наклон се дезактивира в следните ситуации:
- когато педалът на съединителя е отпуснат,
- когато ръчната спирачка е активирана,
- при спиране на двигателя,
- при задавяне на двигателя.

Неизправност
При неизправност в системата, този 
индикатор светва придружен от звуков 
сигнал и съобщение на дисплея. 
Обърнете се към мрежата PEUGEOT 
или към специализиран сервиз за 
проверка на системата.

Разпознаване на пътни 
знаци
Тази система подпомага управлението, като 
използва камера, поставена в горната част на 
предното стъкло.

Камерата разпознава следните видове пътни знаци 
и изписва съответстваща информация на таблото:
- максимално разрешената скорост,
- забраната за изпреварване,
- края на горепосочените граници/ограничения.
Системата открива знаците вляво и дясно, ниско и 
високо поставени, както и припокриващи се знаци.
Системата открива само кръгли знаци.
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Единиците, с които е изразено ограничението 
на скоростта (км/ч или мили в час) зависят от 
държавата, в която шофирате.
Те трябва да се вземат под внимание за 
спазване на максимално разрешената 
скорост.
За да работи системата коректно, когато 
пътувате в чужда страна, единиците за 
скорост на бордното табло трябва да 
настроени на тези, използвани в страната, в 
която шофирате.

Автоматичното прочитане на паната 
представлява система за подпомагане на 
управлението и не винаги изписва правилно 
ограниченията на скоростта.
Паната за ограничение на скоростта, 
съществуващи по пътя имат винаги приоритет 
пред индикацията на системата.
Системата не може в никакъв случай да 
замести бдителността на водача.
Водачът трябва да спазва закона за движение 
по пътищата и трябва да съобразява 
скоростта на автомобила с климатичните 
условия и пътната обстановка.
Възможно е системата да не покаже 
ограничението на скоростта, ако не отчете 
пътния знак в рамките на зададеното време.
Системата е предназначена да отчита пътни 
знаци, които съответстват на Виенската 
конвенция за пътните знаци и сигнали.

За да се поддържа правилното 
функциониране на системата:
- Почиствайте редовно полето на видимост 

на камерата.
- почиствайте редовно полето на видимост 

на камерата.

При смяна на крушките на фаровете, настоятелно 
се препоръчва да се поставят оригинални резервни 
части.
Използването на други крушки може да наруши 
добрата работа на системата.

Принципи

Индикация на сензорния 
дисплей и след това на 
бордното табло
Панелите се показват в следните две фази:
- Всички нови разпознати пътни знаци се 

показват на сензорния дисплей, като изскачащо 
съобщение за 40 секунди.

- След това тези знаци се показват на бордното 
табло.

Системата може да показва два пътни знака 
(ограничение на скоростта и забрана/край на 
забрана за изпреварване), успоредно в двете 
предназначени зони на бордното табло.
Ако бъде открит допълнителен пътен знак, като 
такъв за намалено ограничение на скоростта, 
когато пътят е мокър, той се показва в празен 
прозорец под съответния знак.

С помощта на камерата, вградена в горната част 
на предното стъкло, тази система открива и чете 
указанията за ограничения на скоростта, забраната 
за изпреварване и тези за край на съответните 
ограничения.
Знакът се разчита чрез камерата и след това, 
когато автомобилът премине покрай него (на 
неговото ниво), той се показва на бордното табло.
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Допълнителни пътни знаци се филтрират, както 
следва:
- Знаците отнасящи се за сняг или лед се 

показват само ако външната температура е под 
3°C.

- Знаците отнасящи се за сняг, дъжд или мъгла 
се показват само ако работят чистачките и ако 
външната температура е под 3°C.

- Знаците, отнасящи се за тежкотоварни 
автомобили, се показват само ако 
автомобилите тежат под 4 тона.

- Знаците, отнасящи се за селскостопански 
машини, не се показват.

Панелът и забраната за изпреварване изчезват 
след около 40 секунди на бордното табло.

Активиране/Деактивиране
Функцията се настройва с бутон MODE; В меню 
"Пътен знак", изберете "ON" или "OFF".

За повече информация относно 
Конфигуриране на автомобила вижте 
съответния раздел.

Ограничения на 
действието

Регламентите относно ограниченията на скоростта 
са специфични за всяка страна.
Системата не отчита намаляването на 
ограниченията на скоростта в следните случаи:
- лошо време (дъжд, сняг),
- замърсяване на въздуха,
- ремарке, каравана,
- шофиране с вериги за сняг,
- шофиране с комплект неоригинално окачване,
- гума е поправена с комплект за временен 

ремонт на гума,
- млади водачи.

Възможно е определени условия да внесат 
смущения в системата или да попречат на 
нейното действие, напр.:
- лоша видимост (заслепяваща слънчева 

светлина, недостатъчна осветеност на 
пътя, снеговалеж, силен дъжд, гъста 
мъгла, много голямо разстояние между 
автомобила и пътния знак),

- ниски температури и много лоши 
метеорологични условия,

- зона на предното стъкло пред камерата: 
замърсена, замъглена, заскрежена, 
заснежена, повредена или покрита със 
стикер,

- повреда на камерата,
- остаряла или грешна картография,
- закрити пътни знаци (от други автомобили, 

растителност, сняг),
- пътни знаци, неотговарящи на стандарта, 

повредени или деформирани.
- наклон на пътя, възпрепятстващ 

откриването на знака от камерата (напр. от 
едната страна).

- промяна на товара, водеща до силен 
наклон на камерата (системата може да не 
работи временно, за да се самокалибрира 
камерата).
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Ограничител на скоростта
Системата не позволява на 
автомобила да надвиши зададената 
от водача скорост.

Изборът на скорост се извършва при спрян 
автомобил и работещ двигател или в движение при 
включена поне 2-ра предавка.
Минималната скорост за програмиране е от поне 
30 км/ч.
Автомобилът отговаря на натиска от крака на 
водача върху педала на газта до точката на 
съпротивление, което посочва, че автомобилът е 
достигнал при която зададената скорост.

Все пак, натискането на педала отвъд точката 
на съпротивление позволява да се превиши 
програмираната скорост. За да се възстанови 
действието на ограничителя е достатъчно да 
се намали постепенно натискът върху педалът 
на газта и да се достигне скорост, по-ниска от 
програмираната.

1. Изберете функцията на ограничител.
2. Активиране/деактивиране на функцията.
3. Програмиране на скорост.

Статусът на избраната функция се и 
програмираната скорост се изписват на екрана на 
бордното табло.

Ограничителят на скоростта подпомага 
водача при шофиране, но не може в никакъв 
случай да замести неговата бдителност и 
спазването на ограниченията на скоростта.

Избиране на функцията
F Завъртете пръстена изцяло 

надолу. Ограничителят на 
скоростта е избран, но още не е 
активен.

Индикаторът показва OFF и последната 
програмирана скорост

Програмиране на скорост
Това програмиране може да се извършва без да се 
активира ограничителят, но при работещ двигател.
За да запаметите скорост, по-висока от 
предишната:

F натиснете лоста нагоре (+).
Натискането увеличава скоростта с 1 км/ч.
Натискане със задържане увеличава скоростта на 
стъпки от по 5 км/ч.

За да запаметите скорост, по-ниска от предишната:

F Преместете лоста надолу (-).
Натискането намалява скоростта с 1 км/ч.
Натискане със задържане намалява скоростта на 
стъпки от по 5 км/ч.



100

Управление

Активиране/Деактивиране

Превишаване на 
зададената скорост

F За да надвишите 
временно зададеното 
ограничение на скоростта, 
натиснете силно 
педала на газта, докато 
преодолеете точката на 
съпротивление.

При спускане по стръмен наклон или при 
силно ускорение, ограничителят не може 
да попречи на автомобила да надвиши 
зададената скорост.

Спиране на функцията
F Поставете пръстена в централно 

положение O или прекъснете 
контакта, за да изключите 
системата.

Последната програмирана скорост остава 
запаметена.

Неизправност

Натискането на клавиша за първи път активира 
ограничителя на скоростта.

OFF отменя екрана и се появява съобщение за 
потвърждение на активирането.

Второто натискане го неутрализира, OFF се 
появява отново на екрана, както и съобщение за 
потвърждение на неутрализирането.

Ограничителят се неутрализира временно и 
програмираната скорост мига.
За да се върнете на функцията ограничител, 
намалете скоростта на движение до стойност по-
ниска от програмираната.

Постоянен ограничител 
на скоростта
Ако вашият автомобил е оборудван с ограничител 
на скоростта, може да ограничите до постоянна 
скорост от 90 или 100 км/ч.

В купето има стикер, който показва фиксираната 
максимална скорост.
Постоянният ограничител не е функция от типа 
на регулатора на скоростта. Той не може да бъде 
активиран или деактивиран от водача по време на 
пътуването.

Използването на стелки, които не са одобрени 
от PEUGEOT, може да затрудни функциите на 
ограничителя на скоростта.
За да се избегне блокиране на педалите:
- следете за правилното поставяне на 

стелките,
- никога не използвайте повече от една 

стелка.

Програмираната скорост изчезва и се появяват 
тирета.
Направете проверка в мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз.
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Максималната скорост е определена заводски 
според действащото законодателство в 
страната на разпространение.
Тази скорост не може да бъде променена от 
водача.
Ако искате да промените максималната 
скорост, моля обърнете се към сервизите от 
мрежата PEUGEOT.

Регулатор на скоростта

За да се зададе скоростта или да се активира 
регулатора, скоростта на автомобила трябва да 
бъде по-висока от 30 км/ч и да бъде включена поне 
2-ра предавка.

1. Избор на функцията за регулиране на скоростта.
2. Активиране/деактивиране на функцията.
3. Програмиране на скорост

Този регулатор се визуализира с индикатор в 
оборотомера и съобщения на дисплея на бордното 
табло.

Функцията е избрана.

Функцията е дезактивирана.

Избиране на функцията

Система, която поддържа автоматично 
зададената от водача скорост 
на движение на автомобила, без 
използване на педала на газта.

Първо активиране/
програмиране на скорост
F Достигнете желаната скорост като натиснете 

педала на газта.

Автомобилът ще поддържа тази зададена скорост.
F Завъртете пръстена изцяло 

нагоре. Регулаторът е избран, 
но все още не е активен и не е 
програмирана скорост.

Индикаторът в бордното табло светва.

F Натиснете лоста нагоре (+) или надолу (-), за да 
я запаметите. На дисплея на бордното табло 
се появява съобщение за потвърждение на 
активирането.

Съхранената скорост се показва на бордното 
табло.

Временно надвишаване 
на програмираната 
скорост

Възможно е да ускорите 
и временно да се движите 
със скорост по-висока от 
програмираната.

Когато отпуснете педала на газта, автомобилът 
ще възобнови движението си с програмираната 
скорост.
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Деактивиране (off)

Реактивиране

Вашият автомобил се връща към последната 
програмирана скорост.
Също така, можете да повторите процедурата за 
"първо активиране".

Промяна на указаната 
програмирана скорост
За да запаметите скорост, по-висока от 
предишната, имате две възможности:
Без да използвате педала на газта:

Като използвате педала на газта:
F увеличете скоростта до превишаване на 

съхранена скорост, докато се достигне 
желаната скорост,

За да запаметите скорост, по-ниска от предишната:

Спиране на функцията
F Поставете пръстена в централно 

положение O или прекъснете 
контакта, за да изключите 
системата.

При спиране на автомобила, след прекъсване на 
контакта, системата не може да запамети скорости.

F Натиснете този бутон.
или

F Натиснете педала на спирачките или газта. 
Деактивирането се потвърждава от съобщение на 
дисплея в бордното табло.

F След неутрализиране на функцията регулатор, 
натиснете този бутон. На дисплея на бордното 
табло се появява съобщение за потвърждение 
на повторното активиране.

F натиснете лоста нагоре (+).
Натискането увеличава скоростта с 1 км/ч.
Натискане със задържане увеличава скоростта на 
стъпки от по 5 км/ч.

F преместете лоста нагоре (+) или надолу (-).

F Преместете лоста надолу (-).
Натискането намалява скоростта с 1 км/ч.
Натискане със задържане намалява скоростта на 
стъпки от по 5 км/ч.
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Неизправност

При неизправност, функцията се 
изключва и индикаторът угасва.

Направете проверка в мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз.

Активирайте регулатора на скоростта, само 
ако условията на движение ви позволяват 
да се движите известно време с постоянна 
скорост и да поддържате безопасно 
разстояние от останалите автомобили.
Не активирайте регулатора на скоростта 
в населени места или при натоварено 
движение, по неравен или стръмен път, 
по хлъзгав или наводнен път, при условия 
на слаба видимост (силен дъжд, мъгла, 
снеговалеж и др.)
В някои случаи зададената скорост не 
може да се достигне или поддържа, напр. 
при теглене на ремарке, при натоварен 
автомобил, при стръмно изкачване и др.

Използването на стелки, неодобрени от 
PEUGEOT, може да влоши функционирането 
на ограничителя на скоростта.
За да избегнете блокиране на педалите:
- уверете се, че стелката е поставена 

правилно,
- не поставяйте стелките една върху друга.

Регулатор на скоростта 
(двигател 3 литра HDi)

Система, която поддържа автоматично 
зададената от водача скорост 
на движение на автомобила, без 
използване на педала на газта.

1. Изключване/включване на регулатора на 
скоростта.

2. Програмиране на скорост
3. Връщане към зададената скорост.

Ако вашият автомобил е оборудван с такава, 
функцията регулатор е сигнализирана чрез 
индикатор в оборотомера.

Функцията е избрана.

Функцията е дезактивирана.

Системата за регулиране на скоростта само 
подпомага водача при управление. Тя не 
освобождава водача от задължението да 
бъде бдителен и да спазва ограниченията на 
скоростта.За да се зададе скоростта или да се активира 

регулатора, скоростта на автомобила трябва да 
бъде по-висока от 30 км/ч и да бъде включена поне 
2-ра предавка.

От съображения за безопасност се 
препоръчва да имате готовност да натиснете 
педалите във всеки един момент.
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Избор на функцията – ON

Програмиране на скорост

Временно надвишаване 
на програмираната 
скорост
По време на регулирането е възможно, чрез 
педала на газта, да се надвиши програмираната 
скорост (например при изпреварване).

Промяна на 
програмираната скорост 
по време на регулирането
Вие можете да:

Изключване/деактивиране 
на функцията

Натиснете ON, за да активирате функцията. На 
дисплея на бордното табло се появява съобщение, 
за да потвърди действието.

F Увеличете скоростта до желаната от вас 
стойност, при включена между 2-ра и 6-та 
предавка.

F Натиснете лоста нагоре (+), за около една 
минута, за да я запаметите.

F Отпуснете педала на газта, автомобилът ще 
поддържа тази скорост.

Съхранената скорост се показва на бордното 
табло.

- да увеличите скоростта на стъпки, чрез кратки 
натискания; или наведнъж чрез задържане на 
лоста нагоре (знака +),

- да намалите скоростта наведнъж чрез 
задържане на лоста надолу (знака -).

F Натиснете педала на спирачките или на 
съединителя или поставете пръстена на 
положение OFF, индикаторът угасва.

Когато динамичният контрол за стабилност 
действа, функцията регулиране на скоростта е 
неутрализирана временно.
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Възстановяване – RES
За да възстановите програмираната скорост 
(например след натискане на педала на спирачките 
или на съединителя):

Индикаторът светва и функцията 
за регулиране на скоростта се 
възстановява.

F Върнете се постепенно на избраната скорост и 
натиснете RES.

Анулиране на 
програмираната скорост
При спиране на автомобила, след прекъсване на 
контакта, системата не може да запамети скорости.

Неизправност
При неизправност, функцията се 
изключва и индикаторът угасва.

Направете проверка в мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз.

Активирайте регулатора на скоростта, само 
ако условията на движение ви позволяват 
да се движите известно време с постоянна 
скорост и да поддържате безопасно 
разстояние от останалите автомобили.
Не активирайте регулатора на скоростта 
в населени места или при натоварено 
движение, по неравен или стръмен път, 
по хлъзгав или наводнен път, при условия 
на слаба видимост (силен дъжд, мъгла, 
снеговалеж и др.)
В някои случаи зададената скорост не 
може да се достигне или поддържа, напр. 
при теглене на ремарке, при натоварен 
автомобил, при стръмно изкачване и др.

Използването на стелки, неодобрени от 
PEUGEOT, може да влоши функционирането 
на ограничителя на скоростта.
За да избегнете блокиране на педалите:
- уверете се, че стелката е поставена 

правилно,
- не поставяйте стелките една върху друга.

Система за Предупреждение 
при неволно пресичане на 
осевата линия
Система, която отчита неволното пресичане на 
надлъжната пътна маркировка (прекъсната или 
непрекъсната линия).

Тя никакъв случай не освобождава водача 
от задължението на бъде внимателен и 
отговорен на пътя.

Камера, монтирана в горната централна част 
на предното стъкло, мониторира пътя и отчита 
маркировки по пътната лента и позицията на 
автомобила по отношение на тях.
При движещ се автомобил над 60 км/ч, тя активира 
сигнал при отклонение на автомобила.
Тази система е изключително полезна при 
движение по автомагистрала или първостепенен 
път.
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В случай на повреда на предното стъкло, силно се 
препоръчва да се обърнете към мрежата PEUGEOT 
или към специализиран сервиз, за смяната и 
калибриране на камерата.

Управление
Системата се включва автоматично при стартиране 
на автомобила.

Разпознаването на необходимите 
условия за работа започва: двата 
индикатора се изписват на таблото.

Когато условията са изпълнени, двата индикатора 
изгасват. Системата е активна.
Ако работните условия не са изпълнени, системата 
е активна, но не е ефективна. Това е обозначено 
с постоянното светене на двата индикатора на 
таблото.

Необходими условия за работа

Щом се задейства, системата е активна само когато 
необходимите условия за работа са изпълнени:
- автомобилът се движи напред.
- Не е открита никаква неизправност в работата 

на автомобила.

Деактивиране

F Натиснете този бутон, за да неутрализирате 
системата; датчикът на бутона светва.

При изключване от контакт състоянието на 
системата се запаметява.

Реактивиране

F Натиснете този бутон, за да задействате отново 
системата; датчикът на бутона изгасва.

Двата индикатора на бордното таблото остават 
постоянно светнати до 60 км/ч.

Отчитане
При отчитане на отклонение от пътя, водачът се 
предупреждава от индикатор на бордното табло и 
от звуков сигнал:

- примигване на левия индикатор, 
ако отклонението е наляво,

- примигване на десния индикатор, 
ако отклонението е надясно.

- Автомобилът се движи със скорост от или над 
60 км/ч.

- Надлъжната маркировка на лентите за 
движение е добре видима.

- Видимостта е добра.
- Автомобилът се движи в права линия (или ако 

има завои, те са с голям радиус).
- Полето на видимост е достатъчно чисто 

(спазено е безопасно разстояние с предния 
автомобил).

- При пресичане на линия ( в случай на смяна на 
лента), не е включен мигачът, съответстващ на 
посоката на пресичане (ляво или дясно).

- Траекторията на движение на автомобила е 
в съответствие с маркировката на лентите за 
движение.

Предупреждението не се активира, докато е 
включен мигачът и в продължение на около 
20 секунди след изключването на премигващия 
индикатор.
Предупреждението може да се активира при 
пресичане на хоризонтална маркировка за посока 
(стрелка) или нестандартна маркировка (графити).
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Системата се деактивира автоматично, ако 
функцията Стоп & Старт е активна. Системата 
ще се включи и заработи отново при 
разпознаване на необходимите условия за 
работа след рестартирането на автомобила.

Смущения в отчитането могат да се получат:
- ако пътната маркировка е изтрита,
- ако маркировката не се отличава 

достатъчно от пътната настилка.

Възможни са смущения в системата или 
неправилна работа в следните условия:
- когато автомобилът превозва прекалено 

тежък товар (и ако той не е добре 
балансиран).

- когато видимостта е лоша (дъжд, мъгла, 
сняг,…).

- когато осветеността е лоша (заслепяваща 
слънчева светлина, тъмнина,…).

- ако предното стъкло е мръсно или 
повредено в областта на камерата.

- ако системите ABS, DSC, ASR или 
Интелигентен контрол на задвижването не 
работят.

Неизправност

Когато бъде установена неизправност, 
включва се датчик, придружен от звуков 
сигнал и потвърден от съобщение на 
дисплея.

Направете проверка на системата в PEUGEOT 
мрежата или в специализиран сервиз.
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Състояние на индикатора 
на бутона Съобщение на дисплея Състояние на символа на 

дисплея Звуков сигнал Значение

Изключен - - - Системата е активна (автоматично при 
всяко стартиране на автомобила).

Изключен Активирана система за 
предупреждение при 
неволно пресичане на 
осевата линия

Предупреждения и индикатори

и

светещи постоянно

- Системата е активна, но необходимите 
условия за работа не са налице.

Изключен Активирана система за 
предупреждение при 
неволно пресичане на 
осевата линия

- - Системата е активна и необходимите 
условия за работа са налице: системата 
е в състояние да подава звукови и 
визуални предупреждения.

Изключен - Индикатор

мигащ

Да Системата е активна и разпознава 
работни условия: сигнализира 
отдалечаването на лявата линия.

Изключен - Индикатор

мигащ

Да Системата е активна и разпознава 
работни условия: сигнализира 
отдалечаването на правата линия.
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Състояние на индикатора 
на бутона Съобщение на дисплея Състояние на символа на 

дисплея Звуков сигнал Значение

Светещ Деактивирана система за 
предупреждение при неволно 
пресичане на осевата линия

- Не Системата е деактивирана ръчно.

Светещ Деактивирана система за 
предупреждение при неволно 
пресичане на осевата линия

Индикатор за аномалия Да Системата е временно в неизправност: 
почистете предното стъкло.

Светещ Деактивирана система за 
предупреждение при неволно 
пресичане на осевата линия

Индикатор за аномалия Да Системата е неизправна: обърнете 
се към мрежата PEUGEOT или към 
специализиран сервиз.



110

Управление

Отчитане на понижено 
налягане в гумите

Системата за следене на налягането в гумите 
подпомага управлението, но не замества 
бдителността на водача.

Тази система не ви освобождава от 
задължението да проверявате налягането 
в гумите (включително в резервната гума) 
ежемесечно, както и преди всяко по-дълго 
пътуване.
Управлението със спаднали гуми влошава 
поведението на автомобила на пътя, 
увеличава спирачния път и води до 
преждевременно износване на гумите, 
особено при по-тежки условия (тежки товари, 
високи скорости, продължителни пътувания).

Движението със спаднали гуми води до 
повишаване на разхода на гориво.

Единиците за налягане в гумите могат да бъдат 
зададени чрез бутона MODE, в меню "Измерване 
на налягането в гумите" изберете "psi/bar/kPa".
За повече информация относно Конфигуриране 
на автомобила вижте съответния раздел.

Предупреждение за ниско 
налягане

Това предупреждение включва 
непрекъснато светещ индикатор, звуков 
сигнал и, в зависимост от монтираното 
оборудване, съобщение на дисплея.

Система, която следи автоматично налягането в 
гумите при движение.
Когато автомобилът се движи, системата следи 
непрекъснато налягането в четирите гуми.
Във вентила на всяка гума (освен в резервната) е 
поставен датчик за налягане.
Системата включва предупреждение в момента, в 
който установи понижаване на налягането в една 
или повече гуми.

При проблем, констатиран в само една от гумите, 
в зависимост от оборудването, символът или 
съобщението указват местоположението на гумата.
- Намалете незабавно скоростта, избягвайте 

резките маневри и внезапните спирания.
- Спрете при първа възможност, когато 

условията на движението го позволяват.
- В случай на спукване, използвайте комплекта 

за временна поправка или резервното колело 
(според оборудването).

- В случай на понижено налягане:
• ако разполагате с компресор, например 

този от комплекта за временна поправка на 
гума, проверете налягането в четирите гуми, 
когато са студени.

или

Стойностите на налягането в гумите, 
препоръчани за вашия автомобил, са 
означени върху стикера за налягане на 
гумите.
Контролът на налягането в гумите се прави 
"на студено" (автомобилът да е спрял от 
1 час или след преход под 10 км при умерена 
скорост). При други обстоятелства, добавете 
0,3 бара към стойностите, посочени върху 
стикера.
За повече информация относно 
Идентификационните елементи, сред които 
е и стикерът за налягането на гумите, вижте 
съответния раздел.
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• ако не е възможно да осъществите 
незабавна проверка, движете се внимателно 
с намалена скорост и се отправете към 
мрежата PEUGEOT или към специализиран 
сервиз.

Установеното спадане на налягането не 
винаги води до видима деформация на 
гумата.
Не разчитайте само на визуална проверка.

Предупреждението остава активно, 
докато напомпате, поправите или смените 
съответната гума или гуми.

Неизправност
Мигащото и после постоянно светване 
на този индикатор, придружено от 
светване на индикатора " за сервиз" и 
според оборудването – от изписване 
на съобщение, показва повреда на 
системата.

В този случай следенето на налягането в гумите не 
е осигурено.

Това предупреждение се изписва също когато 
поне една от гумите не е оборудване с датчик 
(например, когато резервното колело е от тип 
шайба или е с ламаринена джанта).

Посетете мрежата PEUGEOT или специализиран 
сервиз за проверка на системата или при спукана 
гума – за подмяна на датчика за налягане на 
оригиналното колело.

Заден парктроник, 
звукова помощ

Ако автомобилът е оборудван с такава система, 
тя включва четири датчика за близост на 
препятствията, монтирани в задната броня.
Те отчитат всяко препятствие зад автомобила, 
който прави маневра: човек, автомобил, дърво, 
бариера.
Някои видове препятствия, отчетени в началото, 
не могат да бъдат отчетени в края на маневрата, 
ако се намират в мъртвите зони между и под 
датчиците. 

Например: колче, конус, тротоар и др.
Парктроникът при заден ход може да бъде свързан 
към камерата за движение назад.

Тази функция не може в никакъв случай да 
замени бдителността на водача.
Бъдете още по-внимателни, ако се движите 
на заден ход с отворени задни врати.
При лошо време или при зимни условия се 
уверете, че датчиците не са покрити с кал, 
скреж или сняг.

Управление
F Включете задния ход със скоростния лост.

Информацията за близост се подава чрез 
звуков сигнал, чиято честота се увеличава с 
приближаване на препятствието.
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Изключване
F Превключете от заден ход на неутрално 

положение.

Неизправност
Ако този индикатор на бордното табло 
светне, придружен от съобщения на 
дисплея, обърнете се към мрежата 
PEUGEOT или специализиран сервиз.

Камера за заден ход

Ако автомобилът е оборудван с такава камера, тя е 
вградена в задната част, на нивото на третия стоп.

Включване
Камерата започва да действа при включване на 
задната предавка и остава активна до достигане 
на скорост от около 15 км/ч. Тя се дезактивира при 
скорост по-висока от 18 км/ч.
Камерата се активира и при отварянето на задните 
врати, при спрял автомобил.

Изключване
При включване на предавка различна от задната, 
последната снимка остава на дисплея за около 
5 секунди и след това изчезва.
Последното изображение остава показано по 
същия начин, при затварянето на задните врати, 
при спрял автомобил.

При оптимално положение на автомобила на 
пътя и нормално натоварване, максималната 
зона, която камерата покрива е дълга около 
3 м и широка 5,5 м.
Зоната, която се вижда зад автомобила се 
променя в зависимост от метеорологичните 
условия (осветеност, дъжд, сняг, мъгла,…), 
товара в автомобила и положението му на 
пътя.
За да почистите камерата и дисплея, 
избягвайте да използвате препарат или 
инструмент, за да не надраскате стъклото.
Използвайте мека кърпа или четка.

Тя изпраща снимките на дисплея в кабината.
Активирането или деактивирането се осъществява 
като се премине през менюто с настройките на 
сензорната аудио-телематична система.
Това задно зрително поле подпомага 
маневрирането. Камерата за заден ход може да 
бъде свързана към задния парктроник.

Когато разстоянието между задницата на 
автомобила и препятствието стане около 
30 сантиметра, сигналът става непрекъснат.
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Пневматично окачване Разполагате с номинално ниво и с 6 нива на 
промяна на височината на прага, нагоре (от +1 до 
+3) и надолу (от -1 до -3). Всяко ниво се изписва на 
дисплея в бордното табло.

Ръчна промяна на 
височината на прага
Повдигане на прага на 
платформата

F Натиснете бутона кратко, за да 
изберете по-горното ниво. Всяко 
натискане (светещ диод) повдига 
прага с едно ниво: +1 до +3.

Продължително натискане избира най-високото 
ниво (+3).

Спускане на прага на 
платформата

F Натиснете бутона кратко, за да 
изберете по-долното ниво.

Ако вашият автомобил е оборудван с пневматично 
окачване, имате възможност да промените 
височината на задния праг, за да улесните 
товаренето и разтоварването.

Всяко натискане (светещ диод) сваля прага с едно 
ниво: -1 до -3.
При задържане натиснат се избира най-ниското 
ниво (-3).

Връщане към оптималната 
височина на прага
F Натиснете колкото пъти е необходимо обратно 

на нивото, което е изписано.

Деактивиране
F Натиснете продължително и едновременно 

двата бутона, за да деактивирате системата. 
Светодиодите продължават да светят.

Реактивиране
Ново продължително едновременно натискане 
на двата бутона активира повторно системата. 
Светодиодът угасват.

При скорост по-висока от 5 км/ч, системата се 
активира отново автоматично.

Автоматична корекция на 
височината на прага
При скорост по-висока от 20 км/ч, системата 
възстановява автоматично височината на задния 
под на номиналното й ниво.
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Неизправност във 
функционирането

При наличие на неизправност в 
системата, този индикатор светва.

Направете проверка на системата в мрежата 
PEUGEOT или в специализиран сервиз.

Движението с твърде висок или нисък праг 
може да предизвика повреди на частите под 
каросерията.
Височината на прага може да се регулира 
автоматично в зависимост от евентуални 
промени в температурата или товара.
Не трябва да променяте височината на прага 
в следните случаи:
- когато работите под автомобила,
- когато сменяте колело,
- когато превозвате автомобила с камион, 

влак, ферибот, кораб,…
Преди всяка маневра по спускане и вдигане 
на автомобила, се уверете, че нищо и никой 
не се намира в близост до него, с цел да го 
предпазите от повреда или това да нараните 
някой.



PEUGEOT и TOTAL

Екипът на PEUGEOT TOTAL знае как да премине отвъд 
границите на ефективността, за да печели победи и в най-
тежките условия, доказателство за което са първите три 
места, постигнати през 2017 г.
За да постигнат тези изключителни резултати, екипите 
на PEUGEOT Sport избраха TOTAL QUARTZ за Peugeot 
3008 DKR, високотехнологично масло, което защитава 
двигателя в най-екстремните условия.

TOTAL QUARTZ защитава вашия двигател от 
износване.
TOTAL QUARTZ Ineo First е ултра високопроизводително 
масло, създадено в резултат на сътрудничество на 
изследователските и развойни екипи на Peugeot и Total. 
Със специална формула за двигателите на Peugeot, 
иновативната технология спомага за значително 
намаляване на емисиите на CO2 и ефективно предпазва 
двигателя от замърсяване.

ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБРИ 
РЕЗУЛТАТИ!



116

Практическа информация

Гориво
Вместимостта на резервоара е около 90 литра.
Предлагат се и резервоари с вместимост 60 и 
120 литра, според двигателя.

Ниско ниво на горивото
Когато горивото в резервоара достигне 
ниво E (празен), светва този индикатор.

В този момент ви остават около 10 или 12 литра 
в резервата, в зависимост от вместимостта на 
вашия резервоар и двигателя.
Незабавно заредете с гориво.

Зареждане
Зареждането с гориво трябва да се извършва при 
изключен двигател.
F Отворете вратичката на резервоара.
F Хванете черната капачката с една ръка.
F С другата поставете ключа и го завъртете 

обратно на часовниковата стрелка.

Върху стикера, залепен от вътрешната страна 
на вратичката, е посочен видът гориво, който да 
използвате.
При зареждане на резервоара догоре, не 
продължавайте след 3-тото изключване на 
накрайника. Това може да предизвика повреди.

F След зареждането, заключете черната капачка 
и затворете вратичката.

При наличие на функция Стоп & Старт, никога 
не зареждайте с гориво, когато двигателят е 
в режим СТОП; задължително изключете от 
контакт с бутона с ключа.

F Свалете черната капачка и я закачете на куката 
върху вратичката.

Неутрализирана горивна 
система
При удар, специално устройство прекъсва 
автоматично захранването на двигателя с гориво, 
както и електрическото захранване.
То задейства запалването на аварийните светлини 
и плафоните, както и отключването на вратите.

След удара и преди да бъдат възстановени 
тези захранвания, уверете се, че няма 
изтичане на гориво или искри, за да се 
избегне всякакъв риск от пожар.

F За да възстановите захранването с гориво 
натиснете първия бутон, който се намира 
отпред вдясно.
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F За да възстановите след това електрическото 
захранване, натиснете втория бутон, който се 
намира в отделението на акумулатора под пода 
(Минибус).

За другите версии, вторият бутон се заменя 
от предпазител, консултирайте се с мрежата 
PEUGEOT или със специализиран сервиз.
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Съвместимост на 
горивата

      

Горива за дизелови 
двигатели
Дизеловите двигатели са съвместими с 
биогоривата, които отговарят на настоящите 
и бъдещите европейски стандарти и които се 
предлагат в бензиностанциите.

Дизелово гориво, съответстващо на 
стандарта EN590 смесено с биогориво, 
съответстващо на стандарт EN14214 
(възможно съдържание на до 7% 
метилов естер на мастна киселина),

Дизелово гориво, съответстващо 
на стандарта EN16734 смесено с 
биогориво, съответстващо на стандарт 
EN14214 (възможно съдържание на 
до 10% метилов естер на мастна 
киселина),

Парафиново дизелово гориво, 
съответстващо на стандарта 
EN15940 смесено с биогориво, 
съответстващо на стандарт EN14214 
(възможно съдържание на до 7% 
метилов естер на мастна киселина).

За повече информация се обърнете към мрежата 
PEUGEOT или към специализиран сервиз.

Използването на друг тип (био)горива (чисти 
или разредени растителни и животински 
мазнини, нафта за домакински нужди…) е 
строго забранено (опасност от повреда на 
двигателя и горивната система).

Разрешено е използването само на добавки 
към дизеловото гориво, спазващи стандарта 
B715000.

Дизел при ниски температури
При температури под 0°C, образуването на 
парафини в лятното дизелово гориво може 
да доведе до неправилно функциониране на 
системата за подаване на гориво. За да се избегне 
това, препоръчваме използването на зимно 
дизелово гориво и поддържане на резервоара 
пълен на повече от 50%.
Ако въпреки това двигателят има проблеми със 
стартирането при температура под -15°C, просто 
оставете автомобила за малко в гараж или 
отоплено помещение.

Използването на гориво B20 или 
B30, което отговаря на стандарта 
EN16709, във вашия дизелов двигател 
е възможно. Обаче такава употреба, 
дори от време на време изисква 
стриктно прилагане на специални 
условия за поддръжка, наречени "Тежки 
условия".

Пътуване в чужбина
Някои горива могат да повредят двигателя на 
вашия автомобил.
В някои страни може да се изисква 
използването на определено гориво 
(специфично октаново число, търговско 
наименование и др.), за да се осигури 
правилното функциониране на двигателя.
За допълнителна информация се обърнете към 
мрежата на производителя.
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Вериги за сняг
При зимни условия, веригите за сняг подобряват 
движението, както и поведението на автомобила 
при спиране.

Веригите за сняг се монтират само на 
двигателните колела. Те не трябва да се 
монтират на резервно колело тип "патерица".

Спазвайте законодателство на съответната 
държава, приложимо към използването на 
вериги за сняг и максималната разрешена 
скорост.

Съвети за монтажа
F Ако трябва да монтирате веригите по време на 

пътуването, спрете автомобила върху равна 
повърхност, встрани от пътя.

F Задействайте ръчната спирачка и ако 
е необходимо, поставете клинове под 
колелата, за да се предотвратите плъзгане на 
автомобила.

F Монтирайте веригите, като спазвате 
инструкциите на производителя.

F Потеглете бавно и карайте известно време, без 
да надвишавате 30 мили/ч (50 км/ч).

F Спрете автомобила и проверете дали веригите 
са поставени правилно.

Избягвайте да карате по почистен от снега път 
с поставени вериги за сняг, за да не увредите 
гумите на автомобила, както и настилката на 
пътя. Ако автомобилът ви е с лети джанти, 
внимавайте нито една част от веригата или 
фиксаторите й да не опира в джантите.

Настоятелно препоръчваме да направите 
пробно поставяне на веригите преди 
тръгване, на равна и суха настилка.

Използвайте само вериги, предназначени за типа 
колела на вашия автомобил:

Размери на 
оригиналните гуми

Макс. размер на 
брънката

205/70 R15 16 мм

215/70 R15 12 мм

225/70 R15 16 мм

215/75 R16 12 мм

225/75 R16 16 мм

Повече информация относно веригите за 
сняг ще намерите в мрежата PEUGEOT или в 
специализиран сервиз.

Теглене на ремарке

Стойностите на хомологираните маси на ремаркето 
са отбелязани в талона за регистрация на вашия 
автомобил, както и на табелката на производителя 
на автомобила.



120

Практическа информация

За повече информация относно 
Техническите характеристики на вашия 
автомобил, и по-специално относно 
допустимите тегла при теглене, вижте 
съответния раздел.

Така ще се запознаете с възможностите на вашия 
автомобил да тегли ремарке, каравана или лодка 
и т.н.

Препоръчваме ви да използвате оригинални 
тегличи и кабелни снопове PEUGEOT, 
които са били изпитани и одобрени още 
при проектирането на вашия автомобил, 
и монтажът им се извършва в мрежата на 
производителя или в PEUGEOT.
Оригиналните тегличи са съвместими с 
действието на парктроника и камерата за 
задно виждане, ако вашият автомобил е 
оборудван с тях.
Ако монтажът не се извършва от 
представител на PEUGEOT, трябва 
задължително да се спазват указанията на 
производителя на автомобила.

Теглич с демонтираща 
се топка
Представяне
Този оригинален теглич на производителя може да 
бъде монтиран и демонтиран лесно и бързо. Тези 
операции не се нуждаят от никакъв инструмент.

1. Основа.
2. Гнездо за свързване.
3. Предпазен пръстен.
4. Демонтируема топка на теглич.
5. Бутон за заключване/освобождаване.
6. Защитна ключалка с отстраняема капачка
7. Етикет с код на ключа.

За повече информация относно 
Техническите характеристики на вашия 
автомобил, и по-специално относно 
допустимите тегла при теглене, вижте 
съответния раздел.

A. Заключено положение; бутонът е в контакт с 
теглича (без луфт).

B. Отключено положение; бутонът вече не е в 
контакт с теглича (луфт от около 5 мм).

Спазвайте действащото законодателство в 
страната, в която се намирате.

Тези стойности фигурират и в търговската 
документация.
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Преди всяка употреба

Проверявайте дали тегличът е правилно 
заключен, като проверявате следните точки:
- зеленият маркер на бутона съвпада с 

зеления маркер на теглича,
- Бутонът е в контакт с топката на теглича.
- ключалката е заключена и ключът е 

изваден; бутонът не може да се задейства,
- топката на теглича трябва да бъде 

напълно неподвижна в основата си; 
проверете, като разклатите с ръка.

По време на употреба

Никога не отключвайте механизма, когато ремарке 
или багажник са свързани към топката на теглича.
Никога не надвишавайте максимално допустимите 
тегла за автомобила (общо допустимо тегло – 
GVW), на ремаркето и на сбора от двете (Общо 
допустимо тегло при теглене – GTW).

След употреба
При пътувания без теглич или багажник, тегличът 
трябва да бъде прибран, а обтураторът поставен в 
основата. Тази мярка се прилага особено в случай, 
когато съществува риск тегличът да затрудни 
добрата видимост на регистрационната табела или 
на светлините.

Монтаж на теглича

F Под задната броня, отстранете защитната тапа 
от основата на топката на теглича.

F Въведете края на топката на теглича 4 в 
основата 1 и го натиснете нагоре; заключването 
става автоматично.

Бутон 5 се завърта на четвърт оборот обратно на 
часовниковата стрелка. Дръжте ръцете си далеч 
от него!

F Проверете дали механизмът е добре заключен 
(положение A).

F Заключете ключалката 6 с ключа.
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Демонтиране на топката на теглича

F Винаги отстранявайте ключа. Той не може да се 
извади, ако ключалката е отворена.

F Поставете капачката на ключалката.

F Свалете предпазителя на топката.
F Закачете ремаркето към теглича.
F Прикачете кабела на ремаркето към 

предпазния пръстен 3 в основата на теглича.
F Включете куплунга на ремаркето в гнездото 2 

на основата.

F Откачете куплунга на ремаркето от  
гнездото 2 на основата.

F Откачете кабела на ремаркето от гнездото 3 на 
основата.

F Откачете ремаркето от топката на теглича.
F Поставете предпазителя на топката.

F Свалете капачката на ключалката и я 
закопчайте върху горната част на ключа.

F Поставете ключа в ключалката 6.
F Отворете ключалката с ключа.

F Хванете здраво топката на теглича 4 с една 
ръка, а с другата ръка издърпайте и завъртете 
докрай бутона 5 по часовниковата стрелка, не 
отпускайте бутона.
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Поддръжка
Правилното функциониране е възможно само с 
чисти теглич и скоба.
Преди да почистите автомобила със струя, топката 
на теглича трябва да бъде свалена, а обтураторът 
поставен в основата.

Поставете приложения етикет на видимо 
място, в близост до основата или вътре в 
багажника.
За ремонт на механизма се обърнете към 
мрежата PEUGEOT или към специализиран 
сервиз.

Системи за пренасяне 
на товар на покрива

F Отстранете топката на теглича от основата 1.
F Отпуснете колелото; то се блокира автоматично 

на отключено положение (положение B).

F Поставете на място защитната тапа в основата.
F Поставете внимателно теглича в калъфа, за да 

го предпазите от удари и замърсявания.

От съображения за сигурност и за да се избегне 
повредата на покрива, задължително е да се използва 
система за пренасяне на товар (пръчки на покрива или 
багажник), която да е одобрена за вашия автомобил.
Рейките за багажник на покрива могат да бъдат 
монтирани само на версиите фургон, комби и минибус 
с височина H1 или Н2. Ако става въпрос за минибус, 
проверете наличието на климатик на покрива.
Механизмът за пренасяне на товар трябва 
задължително да бъде фиксиран към намиращите 
се на покрива на автомобила точки за захващане: 6, 
8 или 10, според стъпката на автомобила.
Спазвайте препоръките за монтаж и условията за 
употреба, които са посочени в упътването, което се 
предоставя заедно с механизма за пренасяне на 
товар.
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Максимален товар за пренасяне върху 
покрива, разпределен равномерно: 150 кг, за 
всички версии, при спазване на максималната 
допустима маса на натоварване на 
автомобила.

При всички версии на височина H3, покривите 
не може да се оборудват със система за 
пренасяне на товар на покрива.
Спазвайте стриктно действащите законови 
разпоредби за пренасяне на товари с много 
големи размери.

За повече информация относно 
Техническите характеристики на вашия 
автомобил, и по-специално относно 
размерите, вижте съответния раздел.

Смяна на перо на 
чистачка

Уверете се, че дюзите на стъкломиялното 
устройство и на устройството за миене на 
фаровете не са запушени.

Смяна на перо на 
предните чистачки

F Повдигнете рамото.
F Освободете перото, като натиснете бутона, и го 

издърпайте навън.
F Поставете новото перо и се уверете, че е добре 

закрепено.
F Свалете рамото.

Стъпенките в предната броня Ви осигуряват 
достъп до чистачките и дюзите на стъкломиялното 
устройство.
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Капак двигател
Отваряне

Преди каквато и да е интервенция под капака 
на двигателя, деактивирайте системата Стоп 
& Старт, за да избегнете риска от нараняване, 
свързан с автоматичното задействане на 
режима СТАРТ.

Отвътре
Отварянето на капака на двигателя трябва да 
се извършва единствено при спрян автомобил и 
отворена врата на водача.

Отвън

Не отваряйте капака при силен вятър.
При топъл двигател, работете внимателно 
с пластината и подпората на капака (риск от 
изгаряне).

Поради наличие на електрическо оборудване 
в двигателния отсек, препоръчително е да 
се ограничава достъпа на вода в него (дъжд, 
миене,…).

Затваряне на капака на 
двигателя

F Издърпайте към себе си лоста, намиращ се 
встрани от бордното табло.

F Преместете нагоре лостчето, намиращо се над 
радиаторната решетка и повдигнете капака.

F Откачете подпората и я завъртете за да я 
поставите в първия, а после във втория отвор.

F Преди да затворите капака, поставете 
подпората в гнездото й.

F Спуснете капака и го оставете да падне сам. 
Проверете дали е заключен.
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Дизелови двигатели

1. Резервоар за течността за миене на 
предното стъкло/фаровете.

2. Резервоар за течността на сервоусилвателя 
на волана.

3. Резервоар на охлаждащата течност.
4. Резервоар за спирачната течност и 

течността на съединителя.
5. Горивен филтър (газьол).
6. Табло с предпазители.
7. Въздушен филтър.
8. Сонда за измерване на нивото на маслото.
9. Капачка на отвора за зареждане на 

двигателно масло.

Връзки на акумулатора:

+ Положителна клема.
- Отрицателна клема (маса).

Системата на захранване с дизелово гориво е 
под много високо налягане.
Всяка интервенция върху тази система трябва 
да се осъществява изключително само в 
мрежата PEUGEOT или в специализиран 
сервиз.

Проверка на нивата
Редовно проверявайте всички нива съгласно 
препоръките на план за поддръжка на 
конструктора. Доливайте съответната течност, 
когато е необходимо, освен ако не е указано друго.
При значително намаляване на дадено ниво, 
проверете съответната система в мрежата 
PEUGEOT или в специализиран сервиз.

Ако трябва да демонтирате/монтирате 
декоративния капак на двигателя, внимавайте 
за да не повредите фиксаторите.

Отработени продукти

Избягвайте продължителен контакт на кожата 
с отработено масло и течности.
Повечето от тях са опасни за здравето и 
силно корозивни.

Не изливайте отработено масло и течности 
в канализацията или на земята.
Предайте използваното масло в мрежата 
PEUGEOT или в специализиран сервиз 
и използвайте специалните контейнери, 
предоставени за тази цел.

Ниво на маслото на 
двигателя

Тази проверка трябва да се извършва 
редовно, и ако е необходимо, долейте масло 
между две смени (максималният разход 
е 0,5 литра на 1 000 км). Проверката се 
извършва при паркиран на равно автомобил, 
студен двигател, с помощта на сондата за 
ръчно измерване на нивото на маслото.

Проверка със сондата за 
измерване нивото на маслото
Върху сондата има 2 знака:

A = МАКС.
B = МИН.
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Ако установите, че нивото е над марката A или под 
марката B, не стартирайте двигателя.
- Ако нивото е над марката MAX (има риск 

от повреда на двигателя), обърнете се към 
мрежата PEUGEOT или към специализиран 
сервиз.

- Ако нивото е под марката MIN, задължително 
долейте масло в двигателя.

За запазване на надеждността на двигателите и 
на системите за опазване на околната среда, не 
е препоръчително използването на добавки към 
маслото на двигателя.

Допълване на двигателно 
масло

Смяна на маслото
Да се извършва задължително на предвидените 
интервали и според план за поддръжка на 
конструктора. Консултирайте се в мрежата 
PEUGEOT.
Извършете доливането на масло според описаната 
процедура за доливане.
Проверете нивото след зареждането (никога не 
превишавайте знака максимално ниво).

F Вземете удължителя за зареждане с масло.
F Развийте капачката на картера.
F Поставете удължителя в отвора.
F Долейте маслото.
F Извадете удължителя от отвора.
F Завийте капачката на картера.
F Поставете обратно ръчната сонда.

F Преди зареждане, извадете ръчната сонда.

Избор на вискозитетен клас
За обикновено допълване или смяна на маслото, 
то трябва да отговаря на изискванията на 
производителя.

Смяна на спирачната 
течност

Смяната трябва да се извършва задължително 
през интервалите, предвидени в изготвения от 

Ниво на течността за 
сервоуправлението на 
волана

Нивото на тази течност трябва да бъде 
близо до знака "MAXI".

Паркирайте автомобила върху равна повърхност 
и изчакайте охлаждането на двигателя. Развийте 
модула на капачката и сондата и проверете нивото.

производителя план за поддръжка на конструктора.
Използвайте препоръчаните от производителя 
течности, които отговарят на Нормите DOT4.
Нивото трябва да бъде между знаците MINI и MAXI 
върху резервоара.
Необходимостта от често доливане на спирачна 
течност е знак за неизправност, която трябва 
незабавно да се отстрани в мрежата PEUGEOT или 
вспециализиран сервиз.
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За да достигнете до капачката на резервоара, 
демонтирайте декоративния защитен капак, като 
завъртите на четвърт оборот трите фиксиращи 
винта, а след това втория капак, поставен върху 
капачката.

Ниво на охлаждащата 
течност

Проверявайте редовно нивото на 
охлаждащата течност.
Нормално е да допълвате течността 
между две проверки.

Проверявайте нивото на охлаждащата 
течност редовно, според експлоатацията 
на вашия автомобил (на всеки 
5 000 км/3 месеца); допълнете, ако е 
необходимо с течност, препоръчана от 
производителя.
Проверката и допълването трябва да става 
само при студен двигател.
Недостатъчно ниво на охлаждащата течност 
води до рискове от сериозни повреди на 
двигателя.

При горещ двигател, температурата на 
охлаждащата течност се регулира от 
електрическия вентилатор. Той действа и 
при изключен двигател; имайки предвид, че 
охладителната система е под високо налягане, 
преди всяка намеса по нея изчаквайте поне един 
час след изключване на двигателя.

F За да достигнете до капачката на резервоара, 
демонтирайте декоративния защитен капак, 
като завъртите на четвърт оборот трите 
фиксиращи винта.

F За да избегнете риска от изгаряне, поставете 
кърпа около капачката, след което развийте 
капачката на четвърт оборот, за да спадне 
налягането.

F Когато налягането е спаднало, свалете 
капачката и допълнете с охлаждаща течност.

Допълнителна информация
Нивото трябва да бъде между знаците MIN и MAXI 
върху разширителния съд.
Препоръчва се да бъде възможно най-близо до 
знака MAXI.
Ако доливането е повече от 1 литър, проверете 
системата в мрежата PEUGEOT или специализиран 
сервиз.

Ниво на течността за 
измиване на стъклата и 
предните светлини

За да проверите нивото или да 
допълните резервоара на течността в 
автомобилите, оборудвани с устройства 
за измиване на фаровете, спрете 
автомобила и изключете двигателя.

Вместимост на резервоара: приблизително 5,5 литра.

F За да достигнете до капачката на резервоара, 
издърпайте телескопичния улей и освободете 
капачката на четвърт оборот.
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Проверки
Тези операции спомагат за поддържане 
на вашия автомобил в добро работно 
състояние. Потърсете съвет от мрежата 
PEUGEOT или вижте плана за поддръжка на 
конструктора, приложени към ръководството 
за експлоатация.

Акумулатор
Акумулаторът не изисква поддръжка.
Въпреки това проверявайте редовно 
дали клемите са чисти и добре стегнати 
(при версиите без скоба за бързо 
освобождаване).

Версиите, оборудвани със система Стоп 
& Старт, включват оловно-киселинен 
акумулатор 12 V със специфична технология 
и характеристики.
Неговата смяна трябва да се осъществява 
изключително само в мрежата PEUGEOT или 
в специализиран сервиз.

Въздушен филтър

В началото на зимния сезон, проверете 
състоянието на акумулатора в мрежата PEUGEOT 
или специализиран сервиз.

За оптимално почистване и за да предотвратите 
заледяване, не доливайте и не сменяйте течността 
с вода.
В зимни условия е препоръчително да се използва 
течност на основата на етилов алкохол или 
метанол.

Вижте графика за поддръжка за 
информация относно интервалите за 
смяна на този компонент.

В зависимост от околната среда (напр. 
запрашеност) и условията на експлоатация на 
автомобила (напр. движение в града), сменяйте 
този компонент два пъти по-често, ако е 
необходимо.

Кутия с предпазители в 
кабината

Вижте графика за поддръжка за 
информация относно интервалите за 
смяна на този компонент.

В зависимост от околната среда (напр. 
запрашеност) и условията на експлоатация на 
автомобила (напр. движение в града), сменяйте 
този компонент два пъти по-често, ако е 
необходимо.

Маслен филтър
Сменяйте масления филтър при всяка 
смяна на маслото.
Вижте плана за поддръжка на 
конструктора за информация относно 
интервалите за смяна на този 
компонент.

Филтър за частици 
(Дизел)

Замърсеният филтър за купето може да 
попречи на правилното функциониране на 
климатика и да започне да издава лоша 
миризма.

В допълнение към катализатора, този филтър 
допринася активно за предпазването на 
качеството на въздуха, задържайки неизгорелите 
замърсяващи частици. По този начин се премахва 
черният дим на отходните газове.
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Управление

Този филтър, поставен на линията на 
изпускателната система натрупва овъглените 
частици. Контролерът за управление на 
двигателя следи автоматично и периодично 
за елиминирането на овъглените частици 
(регенериране).
Процедурата по регенерирането се включва във 
функция на натрупаното количество частици 
и условията на използване на автомобила. 
През тази фаза можете да наблюдавате някои 
явления – повишаване на оборотите на празен 
ход, включване на мотовентилатора, увеличаване 
на дима и повишаване на температурата на 
отходните газове – които са без последствия за 
функционирането на автомобила и за околната 
среда.

След продължително движение на 
автомобила с много ниска скорост или 
на празен ход, може по изключение да 
се констатират емисии на водни пари в 
отходните газове при ускоряване. Те не 
влияят върху поведението на автомобила и 
върху околната среда.

Поради повишената температура на 
отходните газове, в резултат на нормалното 
функциониране на филтъра за частици се 
препоръчва автомобилът да не се паркира 
върху запалими материали (трева, сухи 
листа, борови иглички,…), за да се избегне 
всеки риск от пожар.

Насищане/Регенериране
В случай на риск от запушване, 
този светлинен индикатор светва, 
придружен от съобщение на дисплея на 
бордното табло.

Това предупреждение се дължи на начало на 
насищане на филтъра за частици (в условията 
на изключително дълго градско движение: при 
намалена скорост и задръствания… ).
За да се регенерира филтърът се препоръчва 
веднага щом е възможно и когато условията и 
правилата на движението го позволяват, да се 
увеличи скоростта на автомобила до най-малко 
60 км/ч при обороти на двигателя над 2 000 об/
мин. в продължение на около петнадесет минути 
(до изгасване на светлинния индикатор и/или 
изчезване на съобщението).
Избягвайте по възможност да изключвате 
двигателя преди края на процеса на регенериране 
на филтъра; повтарящите се прекъсвания могат 
да доведат до предварително разграждане 
на маслото на двигателя. Не се препоръчва 
регенерирането на филтъра да завършва при 
спрял автомобил.

Неизправност

Ако това предупреждение остава, не го 
пренебрегвайте, то ви посочва, че има някаква 
повреда в цялата система изпускателна верига/
филтър за частици.
Обърнете се към мрежата PEUGEOT или към 
специализиран сервиз.

Механична скоростна 
кутия

Скоростната кутия не изисква 
поддръжка (не е необходима смяна на 
маслото).

Спирачни накладки
Износването на спирачките зависи 
от стила на управление, особено ако 
автомобилът се използва предимно в 
града, на къси разстояние. Може да се 
наложи да проверите състоянието на 
спирачките дори между периодичните 
прегледи.

Ако този индикатор светне, трябва да 
се провери състоянието на спирачните 
накладки в мрежата PEUGEOT или 
специализиран сервиз.
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Износване на спирачните 
дискове

Повече информация относно 
износването и проверката на 
състоянието на дисковете ще 
получите в мрежата PEUGEOT или в 
специализиран сервиз.

Ръчна спирачка
Прекалено голям ход или намаляване 
на ефективността на ръчната спирачка 
налага проверка на системата, дори 
между периодичните прегледи.

Трябва да се извърши проверка на системата в 
мрежата PEUGEOT или в специализиран сервиз.

Горивен филтър (газьол)
Горивният филтър се намира в двигателния отсек, в 
близост до резервоара за спирачна течност.

Ако този индикатор светне, филтърът 
трябва да се прочисти за отстраняване 
на водата.
Може също да го прочиствате редовно 
при всяка смяна на двигателно масло.

Източване на водата от филтъра HDi-двигателите са високотехнологични. 
Всяка интервенция изисква специална 
квалификация, която ви гарантират в мрежата 
PEUGEOT или специализиран сервиз.

Използвайте единствено препоръчани 
от PEUGEOT продукти или такива с 
еквивалентно качество и характеристики.
За оптимална работа на такива важни 
компоненти като спирачната, PEUGEOT 
избира и предлага специални продукти.
След миене на автомобила върху спирачните 
дискове и накладките може да се образува 
влага или скреж при зимни условия: 
ефективността на спирането може да бъде 
намалена. Натиснете няколко пъти педала, за 
да подсушите и размразите спирачките.

F Свържете прозрачен маркуч с главата на болта 
за източване 1.

F Поставете другия край на прозрачния маркуч в 
съд.

F Разхлабете болта за източване 2.
F Включете на контакт.
F Изчакайте спирането на подаващата помпа.
F Изключете от контакт.
F Затегнете болта за източване 2.
F Демонтирайте и отстранете прозрачния маркуч 

и съда.
F Стартирайте двигателя.
F Уверете се, че няма течове.
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Замръзване на AdBlue®

AdBlue® замръзва при температури под около 
-11°C.
Системата SCR е оборудвана с устройство 
за затопляне на резервоара за AdBlue®, което 
ви позволява да се движите при много ниски 
температури.

Допълване с добавка 
AdBlue®

Преди да долеете добавката, прочетете 
внимателно следващите предупреждения.

Предпазни мерки при употреба
AdBlue® е разтвор на основата на урея. Тази 
течност не е възпламенима, безцветна е и без 
мирис (съхранява се на хладно място).
В случай на контакт с кожата, измийте засегнатата 
зона с течаща вода и сапун. В случай на контакт с 
очите, веднага изплакнете обилно с течаща вода 
или с разтвор за измиване на очи в продължение 
на най-малко 15 минути. Ако усетите парене или 
дразнене, което не отминава, консултирайте се с 
лекар.
В случай на поглъщане, изплакнете незабавно 
устата с чиста вода и след това изпийте много вода.
При някои условия (при висока температура, 
например), не могат да се изключат рискове от 
отделяне на амоняк: не вдишвайте парите на 
течността. Амонякът има дразнещо действие върху 
лигавиците (очи, нос и гърло).

AdBlue® (Двигатели 
BlueHDi)
С цел опазване на околната среда и в съответствие 
с новия стандарт Euro 6, без да намалява 
ефективността, нито да увеличава разхода на 
гориво на своите дизелови двигатели, PEUGEOT 
реши да оборудва автомобилите си със система, 
която обединява устройството SCR (Селективна 
каталитична редукция) и филтъра за твърди 
частици (DPF) при обработката на изгорелите 
газове.

SCR система
С помощта на течност, наречена AdBlue®, която 
съдържа урея, катализаторът трансформира 
до 85% азотните оксиди (NOx) в азот и вода, 
безвредни за здравето и околната среда.

AdBlue® се съдържа в специален резервоар с 
вместимост около 14 литра.
Той е оборудван с гърловина, намираща се под 
отвора на резервоара за гориво и се затваря със 
синя капачка.
Алармената система се включва автоматично, 
когато оставащият пробег достигне 2 400 км, т.е. 
при достигане нивото на резервите.

Когато резервоарът за AdBlue® е 
празен, задължителна по закон система 
възпрепятства стартирането на двигателя.
Ако системата SCR е неизправна, нивото 
на емисиите от автомобила не отговаря на 
стандарта Euro 6 и автомобилът замърсява 
околната среда.
В случай на потвърдено неправилно 
функциониране на системата SCR, трябва 
да отидете при първа възможност в мрежата 
PEUGEOT или в специализиран сервиз: 
след пробег от 400 км, автоматично ще се 
задейства механизъм, който да попречи на 
стартирането на двигателя.
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Съхранявайте AdBlue® далеч от деца и в 
оригиналната му опаковка или флакон.
Никога не пресипвайте AdBlue® в друг съд, за 
да не го замърсите.

Никога не разреждайте AdBlue® с вода.
Никога не наливайте AdBlue® в резервоара 
за дизел.

Контейнери се предлагат в мрежата PEUGEOT или 
в специализиран сервиз.

Препоръки за съхранение
AdBlue® замръзва под около -11°C и влошава 
качествата си над 25°C. Да се съхранява на 
хладно място и да не се излага на пряка слънчева 
светлина.
При такива условия течността може да бъде 
съхранявана най-малко една година.
Ако течността е замръзнала, тя може да се 
използва едва след като бъде размразена напълно 
на стайна температура.

Не съхранявайте флакони или туби с AdBlue® 
във вашия автомобил.

Процедура
При студено време преди извършване на 
зареждане се уверете, че температурата на 
автомобила е по-висока от -11°C. В противен 
случай, ако е замръзнала, AdBlue® не може да се 
излее в резервоара.
Паркирайте превозното средство в помещение с 
по-умерена температура за няколко часа, за да 
може да осъществите допълването.

Използвайте само добавки AdBlue®, които 
съответстват на стандарт ISO 22241.

F Преди да заредите, се уверете, че автомобилът 
е спрян на равна и хоризонтална повърхност.

F Изключете от контакт, за да спрете двигателя и 
извадете ключа от стартера.

F При отключен автомобил, отворете капачката 
на резервоара; синята капачка на резервоара 
за AdBlue® се намира под черната капачка на 
резервоара за гориво.

F Завъртете синята капачка на 1/6-та от оборота 
обратно на часовниковата стрелка.

F Освободете синята капачка надолу.
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Зареждане

F Поставете пистолета за зареждане с AdBlue® и 
напълнете резервоара, докато пистолетът спре 
автоматично.

Важно:
- Никога не наливайте AdBlue® в резервоара 

за дизел.
- За да се избегне преливане на резервоара 

AdBlue®, се препоръчва:
• Да долеете между 10 и 13 литра, като 

използвате AdBlue® в бутилка.
Или
• Да спрете зареждането след първото 

автоматично изключване на пистолета, 
ако зареждате на бензиностанция.

- Ако резервоарът за AdBlue® на вашия 
автомобил е напълно празен –  
нещо, което е било потвърдено от 
предупредителните съобщения и 
невъзможността за стартиране на 
двигателя – трябва задължително да 
допълните минимум 4 литра.

Ако разлеете AdBlue®, или ако течността 
попадне върху кожата, измийте незабавно с 
хладка вода или избършете с влажен парцал.
Ако течността е кристализирала, отстранете я 
с помощта на гъба или топла вода.

F Снабдете се с контейнер или флакон AdBlue®. 
След като сте проверили датата на годност, 
прочетете внимателно инструкциите за 
употреба, описани на етикета, преди да 
пристъпите към изливане на съдържанието 
на флакона в резервоара за AdBlue на вашия 
автомобил.

Или

F Поставете обратно синята капачка на входа 
на резервоара и завъртете на 6-та от оборота 
обратно на часовниковата стрелка, докато спре.

F Затворете декоративния капак на резервоара 
за гориво.

Важно: в случай на доливане след 
спиране поради изчерпване на AdBlue 
трябва задължително да изчакате около 
5 минути, преди да подадете отново контакт, 
без да отваряте вратата на водача, нито 
да отключвате автомобила, нито да 
поставяте ключа в контактора.
Включете на контакт, след това изчакайте 
10 секунди, преди да стартирате двигателя.
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Комплект за  
временен ремонт на 
спукана гума
Този комплект за временен ремонт на гума се 
намира в калъф, поставен в една от предните 
врати.

Включва:
- пълнител A, съдържащ течност за лепене на 

спукана гума, заедно с:
• тръба за пълнене B,
• стикер C с надпис "макс. 80 км/ч", който 

водачът трябва да залепи на видно място 
(върху бордното табло), след като е 
ремонтирал гумата,

- указание за използване на комплекта,
- компресор D с манометър и тръби,
- адаптери за помпане на различни елементи.

Поправка на  
гума
F Задействайте ръчната спирачка

F Развийте капачето на вентила на гумата, 
свалете тръбата B и завийте пръстена E върху 
вентила.

F Стартирайте двигателя,

F Уверете се, че прекъсвачът F на компресора е 
на положение 0 (изключен),

F Поставете щепсела G в най-близкия контакт в 
автомобила,

F Задействайте компресора като поставите 
прекъсвача F на положение I (включен),

F Напомпайте гумата до 5 бара.
За да сте сигурни, наблюдавайте стойността на 
налягането, показана върху манометъра Н, при 
изключен компресор.
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F ако налягане от 3 бара не бъде достигнато в 
рамките на 5 минути, откачете компресора от 
вентила и от контакта, след което придвижете 
автомобила на около 10 метра, за да 
разпределите течността в гумата.

F Помпайте отново:
• Ако налягане от 3 бара не бъде достигнато 

в рамките на 10 минути, спрете автомобила: 
гумата е увредена сериозно и не може да 
бъде ремонтирана. При първа възможност 
се обърнете към мрежата PEUGEOT или към 
специализиран сервиз.

• ако налягането достигне 5 бара, тръгнете 
незабавно.

F След като карате около 10 минути, спрете и 
проверете налягането.

F Коригирайте го в съответствие с етикета от 
страна на водача и при първа възможност 
се обърнете към мрежата PEUGEOT или към 
специализиран сервиз.

Този комплектът за ремонт и пълнителите 
за подмяна са на разположение в мрежата 
PEUGEOT.

Проверка и възстановяване 
на налягането
Компресорът може да се използва единствено за 
проверка и възстановяване на налягането.

F Откачете тръбата "I" и я свържете директно с 
вентила на гумата; по този начин, пълнителят 
се свързва с компресора и течността няма да се 
инжектира.

Ако се налага гумата да спадне, свържете тръбата 
"I" с вентила и натиснете жълтия бутон, който се 
намира в центъра на прекъсвача на компресора.

Смяна на пълнителя

За да смените пълнителя на течността за 
запечатване, процедирайте по следния начин:
F откачете тръбата "I".
F Завъртете пълнителя за смяна обратно на 

часовниковата стрелка и го повдигнете,
F Вкарайте новия пълнител и го завъртете по 

часовниковата стрелка,
F Свържете отново маркуча "I" и тръбата "В" на 

място.

Пълнителят съдържа етилен гликол, който е 
опасен при поглъщане и дразни очите.
Трябва да се съхранява на места, недостъпни 
за деца.

След употреба не изхвърляйте флакона в 
околната среда. Върнете го в мрежата на 
PEUGEOT или във фирма за събиране на 
вредни отпадъци.
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Специална функция с 
пневматично окачване
Ако вашият автомобил е оборудван с тази система, 
трябва първо да активирате режима за повдигане 
на автомобила, преди да го повдигнете с крик.

При автомобилите с десен волан, бутоните се 
намират вдясно на волана.
F При подаден контакт, натиснете едновременно 

бутоните 1 и 2 за поне 5 секунди.
Индикаторите им светят постоянно
F За да излезете от този режим, натиснете 

едновременно бутоните 1 и 2 за други 
5 секунди.

Индикаторите им изгасват и системата отново в 
напълно действаща.
Този режим се деактивира автоматично, ако се 
превиши скоростта от около 5 км/ч.

Резервно колело
Паркиране
F Паркирайте автомобила така, че да не 

блокирате движението: повърхността трябва 
да бъде хоризонтална, стабилна и да не е 
хлъзгава.

F Ако пътят е наклонен или повреден, поставете 
предмет под колелата, който д действа като 
клин.

F При механична скоростна кутия, включете на 
първа скорост и прекъснете контакта, за да 
блокирате колелата.

F Задействайте ръчната спирачка и проверете 
дали свети индикаторът на бордното табло.

F Пътниците трябва да излязат от автомобила и 
да изчакат на безопасно разстояние.

F Облечете светлоотразителна жилетка и 
сигнализирайте, че автомобилът е обездвижен, 
като използвате средствата, предвидени в 
действащото законодателство в държавата, в 
която шофирате (предупредителен триъгълник, 
сигнали за тревога и т.н.).

F Снабдете се с инструментите.
След като автомобилът е подходящо обезопасен, 
трябва да продължите в реда:

1- Вземете инструментите.
2- Извадете резервното колело.
3- Позиционирайте крика.
4- Сменете колелото, което трябва да се 

ремонтира.
5- Приберете колелото, което трябва да се 

ремонтира.

1 - Вземете инструментите
Те са поставени в кутия, намираща се под предната 
седалка за пътник.

F Завъртете бутона на четвърт оборот и извадете 
кутията.

F След използването, натиснете бутона и 
завъртете на четвърт оборот, за да обезопасите 
кутията.
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A. Удължен накрайник.
B. Лост.
C. Крик.
D. Ключ за демонтиране на колело.
E. Отверка (дръжка и накрайници).
F. Подвижна халка за теглене.

2 -  Извадете резервното 
колело от отделението

За да улесните процедурата, повдигнете 
задната част на автомобила.

Резервното колело е специфично за вашия 
автомобил; не го използвайте при други 
автомобили различен модел.
Също така не използвайте резервни колела, 
които са с модел, различен от вашия 
автомобил.
Тези инструкции се отнасят и за болтовете.

При стоманени джанти:

H. Дръжка.
I. Основа.

При алуминиеви джанти:

H. Дръжка.
I. Основа.
J. Подпората.
K. Болт.
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Болтът за закрепване на резервното колело се 
намира под задната броня от дясно.

При стоманени джанти:

При алуминиеви джанти:

F Поставете удължения накрайник "A", ключа за 
демонтиране на колелото "D" и лоста "B" на 
болта за закрепване.

F Завъртете колелото по посока, обратна на 
часовниковата стрелка, за да можете да го 
свалите.

F Завъртете до точката на блокиране т.е. до края 
на движението.

F След като изцяло сте развили кабела, извадете 
резервното колело.

F Отвийте дръжката "H".
F Отстранете основата "I" от външната част на 

стоманената джанта.

F Извадете резервното колело и го поставете до 
това за смяна.

F Ако е възможно, поставете клин под колелото, 
разположено диагонално на това, което ще 
сменяте.

3 - Позиционирайте крика

Уверете се, че крикът е стабилен.
Ако повърхността е хлъзгава или нестабилна, 
крикът може да се спусне – Опасност от 
нараняване!

F Отвийте трите закрепващи болта "K".
F Отвийте дръжката "H".
F Отстранете подпората "J" от основата "I"..
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Позиционирайте крика внимателно само в 
точките за повдигане 1 или 2 под автомобила, 
като се уверите, че зоната на контакт с 
автомобила е центрирана спрямо главата на 
крика. В противен случай, автомобилът може 
да бъде повреден и/или крикът да се спусне.

Уверете се, че безопасността на пътниците е 
гарантирана (изведени извън автомобила).

Никога не поставяйте ръцете или главата си в 
подкалника.

Никога не заставайте под автомобил, 
повдигнат на крик; използвайте осова 
подпора.
Не използвайте:
- крика за друго, освен за повдигане на 

автомобила,
- друг крик освен този, предоставен от 

производителя.

Крикът трябва да се използва само за смяна 
на колело със спукана или повредена гума.
Крикът не се нуждае от поддръжка.
Крикът отговаря на европейските регулации, 
определени от Директива 2006/42/EC – 
Машини.

Някои части на крика, като резбата на винта 
или свързванията могат да предизвикат 
нараняване: избягвайте да ги пипате.
Внимателно отстранете всички следи от 
смазваща грес.

Предни седалки

F Поставете крика С в място 1, предвидено върху 
основата близо до предните колела.

Отзад

Крикът трябва да се намира на около 60 см от 
ръба на задното колело.

F Поставете крика С в място 2 в отвора, 
предвиден за целта.
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Специална функция със странична подложка

4 -  Смяна на колелото, 
което трябва да се 
ремонтира

F Свалете таса ( според версията), като с 
помощта на отверката Е направите лост.

За допълнителна информация относно 
Позициониране на крика вижте съответния 
раздел

F Уверете се, че крикът е стабилен и правилно 
поставен в основата.

Ако автомобилът разполага с такава, уверете се, че 
поставили крика под 45° така, че да не се допира до 
подложката.

F Отблокирайте болтовете с ключа за 
демонтиране на колелото D и лоста В.

F Разгънете крика с ключа за демонтиране на 
колелото D и лоста В, докато колелото се 
повдигне достатъчно от земята, за да може да 
се отстрани.

За лесното отстраняване на колелото са 
необходими около 2 до 3 см между земята и 
гумата.
ако гумата е много спукана/спаднала, 
увеличете разстоянието, но без да повдигате 
крика до максимална степен.

Не нанасяйте грес по болтовете, преди да ги 
монтирате: те могат да се отвият спонтанно.

F Развийте докрай болтовете и махнете колелото, 
което трябва да се ремонтира.

F Уверете се, че контактните повърхности на 
резервното колело, болтовете и отворите 
на болтовете са чисти и без чужди тела, 
които могат да предизвикат отделянето на 
фиксиращите болтове.
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Завийте болтовете в този ред.

F Поставете резервното колело на място, като 
подравните 2 отвора M с 2 съответстващи 
линии N.

F Започнете да завивате болтовете на ръка.
F Затегнете ги първо с ключа за демонтиране на 

колелото D и лоста В.
F Свалете автомобила, като използвате ключа 

за демонтиране на колелото D и лоста В, след 
което отстранете крика.

F Затегнете болтовете отново с ключа за 
демонтиране на колелото D и лоста В.

Ако вашият автомобил е оборудван със 
система за следене на налягането в 
гумите, проверете налягането в гумите и 
реинициализирайте системата.

5 -  Приберете колелото, 
което трябва да се 
ремонтира

Трябва винаги задължително да поставите 
повредената гума или резервното колело под 
автомобила, за да се заключи либедката.

Проверете дали колелото е правилно 
фиксирано в отделението под пода.
Ако колелото не е правилно поставено на 
място, то може да е опасно.

F Приберете колелото в задната част на 
автомобила.

Възможно най-скоро проверете затягането 
на болтовете и налягането на гумата 
на резервното колело в мрежата на 
производителя или в квалифициран сервиз.
Възможно най-скоро ремонтирайте спуканата 
гума и монтирайте колелото на автомобила.
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При стоманени джанти:

При алуминиеви джанти:

За повече информация относно 
Идентификационните елементи, сред които 
е и стикерът за налягането на гумите, вижте 
съответния раздел.

F Закачете основата "I" към външната част.
F Завинтете дръжка "H", за да фиксирате 

подпората и джантата.

F Поставете подпората "J" от основата "I"..
F Затегнете дръжката "H".
F Затегнете трите фиксиращи болта "K" на 

основата "I" на алуминиевата джанта.

F Поставете удължения накрайник "A", ключа 
за демонтиране на колелото "D" и лоста B на 
болта за закрепване.

F Завъртете по посока на часовниковата стрелка, 
за да навиете напълно кабела и да закачите 
гумата под автомобила.

F Уверете се, че колелото е добре залепнало 
хоризонтално под пода на автомобила и че 
системата на лебедката е видима.

F Приберете инструментите и поставете таса 
(според версията).

Смяна на лампа
Фаровете са оборудвани с поликарбонатни 
стъкла със защитно покритие:
F не ги почиствайте със суха или 

абразивна кърпа, нито с почистващ 
препарат или разтворител,

F използвайте гъба и сапунена вода или 
препарат с неутрално рН,

F когато използвате струя с високо налягане 
за измиване на устойчиви замърсявания, 
не я задържайте върху фаровете или 
по краищата им, за да не повредите 
защитното покритие и уплътненията.

Смяната на лампа трябва да се извършва 
само при изключен контакт и няколко минути 
след изключване на фаровете – Риск от 
сериозно изгаряне!
F Не докосвайте лампата директно с пръсти: 

използвайте немъхеста кърпа.
Задължително използвайте само анти-
ултравиолетови лампи (UV), за да избегнете 
повреда на фара.
Винаги подменяйте неизправната лампа с 
нова от същия тип и характеристики.
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При някои климатични условия (ниска 
температура, влага), наличието на 
замъгляване по вътрешната повърхност на 
стъклата на фаровете и на задните светлинни 
блокове е нормално; то изчезва няколко 
минути след запалване на светлините.

Типове крушки или лампи
Във вашия автомобил са използвани различни 
видове крушки. За да ги извадите:

Тип A

Тип B

Изцяло стъклена: изваждайте я внимателно, 
защото е монтирана под налягане.

Вид C

Вид D

С байонетен цокъл: натиснете крушката, след което 
я завъртете обратно на часовниковата стрелка.

Цилиндрична крушка: отстранете контактите.

Халогенна: извадете пружината за блокиране от 
гнездото й.

Предни светлини

1. Дълги светлини.
2. Къси светлини.
3. Мигачи.
4. Габарити/дневни
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Ако е необходимо, вие можете да махнете оптичния 
блок:
F Според страната на разпространение, махнете 

уплътнението за защита от големи студове, като 
го плъзнете странично към външната страна.

F Изключете електрическия конектор, като 
издърпате пръстена за заключване.

F Махнете двата фиксиращи винта на оптичния 
блок.

F Преместете оптичния блок към центъра на 
автомобила, за да го махнете от плъзгачите му. 
От лявата страна внимавайте за подпората на 
капака.

Дълги светлини
Тип D, H7-55 W
F Свалете капачето, като издърпате каучуковото 

езиче.
F Изключете електрическия куплунг.
F Освободете задържащата пружина, като 

натиснете централната щипка.
F Сменете крушката, като внимавате металната 

част да съвпадне с резбата върху лампата.

Къси светлини
Тип D, H7-55 W
F Свалете капачето, като издърпате каучуковото 

езиче.
F Изключете електрическия куплунг.
F Освободете задържащата пружина, като 

натиснете централната щипка.
F Сменете крушката, като внимавате металната 

част да съвпадне с резбата върху лампата.

Мигачи
Tип A, WY21W – 21W
F Свалете капачето, като издърпате каучуковото 

езиче.
F Завъртете държача на крушка на четвърт 

оборот обратно на часовниковата стрелка.
F Сменете крушката.

F Отворете капака на двигателя и закрепете 
добре пръчката на капака.

F За достъп до лампите и крушките, поставете 
ръката си зад оптичния блок.

Тип A, W21/5W – 21W и 5W
F Свалете капачето, като издърпате каучуковото 

езиче.
F Завъртете държача на крушка на четвърт 

оборот обратно на часовниковата стрелка.
F Сменете крушката.

Габаритни/дневни светлини

Дневни светлини на 
светодиоди

Тези светодиоди (LED) служат едновременно за 
дневни светлини и габаритни светлини.
Ако вашият автомобил е оборудван с дневни LED 
светлини, консултирайте се с мрежата PEUGEOT.
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Странични мигачи

Tип A, W16WF – 16W

F Преместете стъклото на огледалото, за да 
достигнете до болтовете.

F Махнете двата фиксиращи винта.
F Издърпайте блока, за да го освободите от 

шийките на болтовете.
F Извадете лампата и я сменете.

Светлини за мъгла
Тип D, H11-55W
F Завъртете волана така, че колелото от 

необходимата страна да е изцяло навътре.

Смяната на халогенните крушки трябва да се 
извърши няколко минути след изключване на 
фаровете (опасност от сериозно изгаряне). 
Не докосвайте директно с пръсти крушката, а 
използвайте кърпа без власинки.
След завършване на всяка операция се 
уверете, че светлините работят правилно.

F Махнете винта, разположен в подкалника.
F Отстранете защитния капак.

F Отстранете фиксиращата скоба и изключете 
електрическия конектор.

F Завъртете и извадете държача на крушка
F Сменете крушката, като внимавате металната 

част да съвпадне с резбата върху лампата.
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Тип C, 12 V10W – 10W

Странични габарити
Tип A, W5W – 5W

Плафони

F Ако вашият автомобил е оборудван с такива 
(размери L4), махнете двата фиксиращи винта.

F Издърпайте блока, за да го освободите от 
шийките на болтовете.

F Извадете лампата и я сменете.

Предни/Задни

F Натиснете местата обозначени със стрелки, 
след което свалете плафоните.

F Отворете защитния капак.
F Сменете крушката, като раздалечете двете 

клеми.
F Проверете дали новите крушки са стабилно 

закрепени между двете клеми.
F Затворете защитния капак.
F Поставете плафона на мястото му и се уверете, 

че е добре закрепен.

Задни светлини

1. Стоп-светлини
Тип B, P21W – 21W

2. Стоп-светлини/габарити
Тип B, P21/5W – 21W и 5W

3. Мигачи
Тип B, PY21W – 21W

4. Светлини за заден ход
Tип A, W16W – 16W

5. Фарове за мъгла
Tип A, W16W – 16W

За повече информация относно Видовете 
крушки вижте съответния раздел.



148

В случай на повреда

Светлини на 
регистрационния номер
Тип C, C5W – 5W

F Натиснете на мястото, указано със стрелка, 
след което свалете прозрачното капаче.

F Махнете неизправната крушка, като 
раздалечите двата контакта.

F След като смените крушката, уверете се, че 
новата крушка е блокирана добре между двата 
контакта.

F Поставете отново капачето и го натиснете, за 
да се заключи.

F Открийте дефектиращата крушка, после 
отворете задните врати.

F Извършете по обрания път операциите за 
поставяне на място на всяка крушка.

F Отстранете съответния капак за достъп, като 
махнете седемте фиксиращи винта (фургон)

или
отстранете съответния капак за достъп, като 

издърпате ръчката, за да отключите (комби).
F Изключете електрическите конектори, като 

натиснете централното езиче.
F Извадете двете фиксиращи гайки от прозрачния 

блок.
F Извадете прозрачния блок от външната страна.

F Махнете шестте фиксиращи винта на държача 
на крушката.

F Отстранете трите поддържащи езичета и 
извадете държача на крушката от гнездото й.

F Сменете крушката.
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Трета стоп светлина
Тип A, W5W – 5W (x 4)

F Отстранете двата болта за закрепване на 
светлината.

F Извадете светлината, като дърпате към вас.

F Извадете блока с лампи, като стиснете двете 
езичета навътре.

F Извадете повредената крушка, като я дръпнете.
F Сменете крушката.

Смяна на предпазител

Трите кутии с предпазители се намират върху 
арматурното табло от лявата страна, в колоната от 
дясната страна и в двигателния отсек.
Посочени са обозначенията само на 
предпазителите, които могат да бъдат сменяни 
от потребителя. За всяка друга интервенция 
се обърнете към мрежата PEUGEOT или към 
специализиран сервиз.

На вниманието на специалистите: пълна 
информация за предпазителите и релетата 
ще намерите в електрическите ръководства и 
схеми, налични в мрежата на PEUGEOT.

Демонтиране и монтиране на предпазител

PEUGEOT не поема отговорност за разходите 
по ремонта на вашия автомобил или за 
отстраняване на повреди, възникнали 
вследствие на монтажа на аксесоари, 
които не са доставени и препоръчани 
от PEUGEOT, и които не са монтирани в 
съответствие с инструкциите, особено когато 
общата консумация на всички включени 
допълнителни устройства надвишава 
10 милиампера.

Годен Негоден

Преди да смените предпазител, трябва да 
разберете причината за повредата и да я 
отстраните. Номерата на предпазителите са 
посочени върху кутията.
Сменяйте повредения предпазител с такъв със 
същия ампераж.
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Предпазители в 
арматурното табло от 
лявата страна
F Извадете болтовете и отворете кутията.

Предпазители А (ампери) Функция

12 7,5 Дясна къса светлина
13 7,5 Лява къса светлина

31 5 Реле на компютъра в двигателния отсек – Реле на компютъра на бордното 
табло (+ключ)

32 7,5 Осветление на купето (+акумулатор)
33 7,5 Датчик за контрол на версия Стоп & Старт (акумулатор +)
34 7,5 Осветление на пътническия отсек Минибус – аварийни светлини

36 10
Радио – Управление на климатика – Аларма – Хронотахограф – Компютър 
за изключване на акумулатора – Програматор на допълнителното 
отопление (+акумулатор)

37 7,5 Контактор стоп светлини – Трети стоп – Бордно табло (+ключ)
38 20 Централно заключване на вратите (+акумулатор)

42 5 Компютър и датчик на системата против блокиране на колелата (ABS) – Датчик на 
системата против приплъзване (ASR) – Датчик на DSC – Контактор стоп светлина

43 20 Мотор предна чистачка (+ключ)
47 20 Мотор на стъклоповдигащото устройство водач
48 20 Мотор на стъклоповдигащото устройство пътник

49 5
Компютър на системата за подпомагане при паркиране – Радио – Бутони за 
управление от волана – Централни и странични платки за управление – Допълнителни 
платки на бутоните за управление – Компютър за прекъсване на акумулатора (+ключ)

50 7,5 Компютър въздушни възглавници и пиротехнически устройства

51 5 Хронотахограф – Компютър на сервоуправлението – Климатик – Задни 
светлини – Датчик за наличие на вода в горивото – Дебитометър (+ключ)

53 7,5 Бордно табло (+акумулатор)
89 - Не се използва
90 7,5 Дълги светлини – ляв фар
91 7,5 Дълги светлини – десен фар
92 7,5 Ляв фар за мъгла
93 7,5 Десен фар за мъгла
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Предпазители в колоната 
от дясната страна
F Откопчайте капака.
След като приключите, внимателно затворете 
капака.

Предпазители А (ампери) Функция

54 - Не се използва

55 15 Отопляеми седалки

56 15 Контакт 12 V задни места

57 10 Допълнително отопление под седалката

58 15 Размразяване на задно ляво стъкло

59 15 Размразяване на задно дясно стъкло

60 - Не се използва

61 - Не се използва

62 - Не се използва

63 10 Управление допълнително отопление за пътниците отзад

64 - Не се използва

65 30 Вентилатор допълнително отопление за пътниците отзад
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Предпазители в 
двигателния отсек
F - Извадете болтовете и отворете кутията.
След като приключите, внимателно затворете 
капака.

Предпазители А (ампери) Функция

1 40 Захранване помпа ABS

2 50 Блок предварително загряване на двигателя (дизел)

3 30 Контактор устройство против кражба – Стартер

4 40 Подгряване дизел

5 20/50 Вентилация в купето с допълнително програмируемо отопление 
(+акумулатор)

6 40/60 Група мото-вентилатор купе висока скорост (+акумулатор)

7 40/50/60 Група мото-вентилатор купе ниска скорост (+акумулатор)

8 40 Група мото-вентилатор купе (+ключ)

9 15 Контакт 12 V отзад (+акумулатор)

10 15 Клаксон

11 - Не се използва

14 15 Контакт 12 V отпред (+акумулатор)

15 15 Запалка (+акумулатор)

16 - Не се използва

17 - Не се използва

18 7,5 Контрол двигател (+ акумулатор)

19 7,5 Компресор климатик

20 30 Помпа устройство за миене/фарове

21 15 Захранване горивна помпа

22 - Не се използва

23 30 ABS соленоидни клапани

24 7,5 Допълнителна платка бутони за управление – Управление и сгъване на 
страничните огледала (+ ключ)

30 15 Отопление на външните огледала за обратно виждане
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Акумулатор

Акумулаторите съдържат вредни вещества 
като сярна киселина и олово.
Те трябва да бъдат унищожавани в 
съответствие с наредбите и в никакъв 
случай не трябва да бъдат изхвърляни 
заедно с битовите отпадъци.
Предавайте изтощените батерии за 
дистанционно управление и акумулатори на 
специализираните места, предназначени за 
събирането им.

Достъп до акумулатора
Процедура за стартиране на двигателя от друг 
акумулатор или зареждане на изтощен акумулатор.

Оловни акумулаторни 
батерии за потегляне

Преди работа с акумулатора вземете мерки 
за защита на лицето и очите.
За избягване на опасност от експлозия и 
пожар, всяка операция върху акумулатора 
трябва да се извършва на проветриво място, 
далеч от открит пламък или източници на 
искри.
Измийте ръцете си след приключване на 
работа.

Акумулаторът се намира под предната лява част 
на пода.

F Развийте 6 винта, поддържащи люка за достъп.
F Повдигнете или изцяло махнете люка за 

достъп.

F Преместете лост 1 надолу, за да отстраните 
накрайниците.

F Махнете накрайниците 2 от отрицателната 
клема (-).

След като изключите от контакт, изчакайте 
2 минути, преди да разкачите акумулатора.

Не сваляйте клемите при работещ двигател.
Не зареждайте акумулатора, без 
предварително да сте откачили клемите.
Затворете стъклата и вратите, преди да 
изключите акумулатора.
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Палене на двигателя от 
друг акумулатор

Не палете никога двигателя чрез включване 
на зарядно устройство за акумулатор.
Никога не използвайте пусково зарядно 
устройство 24 V или повече.
Проверете предварително дали резервният 
акумулатор e с номинално напрежение 12 V 
и минимален капацитет, еквивалентен на 
изтощения акумулатор.
Двата автомобила не трябва да се допират.
Изключете всички консуматори на 
електроенергия в двата автомобила (аудио 
система, чистачки, светлини,…).
Внимавайте аварийните кабели да не 
преминават в близост до подвижните части на 
двигателя (вентилатор, ремъци,…).
Не изключвайте клема (+), когато двигателят 
работи.

След всяко включване на акумулатора, подайте 
контакт и изчакайте 1 минута преди да потеглите, 
така че електронните системи да се инициализират. 
Ако след това усетите смущения, обърнете се към 
мрежата PEUGEOT или специализиран сервиз.

Положителната точка А се достига чрез люк, 
намиращ се отстрани на кутията с предпазители.

Свързвайте акумулатора единствено чрез 
обозначените и илюстрирани по-долу точки. В 
случай че не спазвате указанията, има риск от 
късо съединение!

F Свържете червения кабел с клема А на 
акумулатора, а след това с клема (+) на 
помощния акумулатор В,

F Свържете единия край на зеления или черен 
кабел с клема (-) на помощния акумулатор B.

F Свържете другия край на зеления или черен 
кабел с точка маса С на автомобила,

F Задействайте стартера, оставете двигателя да 
работи.

F Изчакайте връщането на ниски обороти и 
откачете кабелите.

A. Положителна клема на акумулатора във 
вашия автомобил

B. Помощен акумулатор
C. Точка маса във вашия автомобил

Препоръчително е клемата (-) на акумулатора 
да се изключва при спиране на автомобила от 
движение за повече един месец.
Описанието на процедурата за зареждане на 
акумулатора има примерен характер.

След продължително изключване на акумулатора 
може да се наложи да се препрограмират следните 
функции:
- параметрите на дисплея (дата, час, език, мерна 

единица за разстояние и температура),
- радиостанции,
- централно заключване
Някои настройки са анулирани и е необходимо да 
ги извършите отново, обърнете се към мрежата 
PEUGEOT.
Ако Вашият автомобил е оборудван с тахограф 
или с аларма и е спрян от движение за повече от 
5 дена, препоръчва се клема (-) на акумулатора 
(под лявата част на пода) да се изключва.
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В случай на повреда

Теглене
Общи препоръки 
Спазвайте законодателството, действащо във 
вашата страна.
Уверете се, че теглото на теглещия автомобил 
е по-голямо от това на тегления.
Водачът на тегления автомобил трябва да 
остане на волана и трябва да притежава 
валидно свидетелство за правоуправление.
В случай на теглене с четирите колела на 
земята, винаги използвайте одобрена твърда 
връзка; въжетата и ремъците са забранени.
Теглещият автомобил трябва да потегли 
много плавно.
В случай на теглене при спрян двигател, 
сервоуправлението на спирачките и на 
волана не функционира.
В следните случаи е задължително да се 
обърнете към професионална служба за 
пътна помощ:
- автомобил, аварирал на автомагистрала 

или на главен път,
- автомобил с четири задвижващи колела,
- невъзможност за включване на 

скоростната кутия в неутрално положение, 
отключване на волана или освобождаване 
на ръчната спирачка,

- теглене със само две колела на земята,
- когато не разполагате с одобрен теглич.

Зареждането на акумулатора трябва да се 
извърши на проветрено място и далеч от 
пламък или източник на искри, така че да се 
избегне опасността от експлозия и пожар.
Не се опитвайте да заредите акумулатора, ако 
е замръзнал: първо трябва да го размразите, 
за да предотвратите евентуална експлозия. 
Ако акумулаторът е замръзнал, проверете 
го при специалист, който ще се увери, че 
вътрешните компоненти не са повредени и 
контейнерът не е спукан, което предполага 
изтичане на токсично и корозивно вещество.
Извършете бавно зареждане с нисък ампераж 
в продължение на максимум 24 часа, за да 
предотвратите повреда на акумулатора.

Презареждане на 
акумулаторната 
батерия със зареждащо 
устройство
F Достигнете до акумулатора, който се намира под 

предната лява част на пода
F Изключете акумулатора.
F Спазвайте инструкциите за използване, дадени от 

производителя на зарядното устройство.
F Съединете, като започнете от клема (-).
F Проверете състоянието на клемите и щипките. Ако 

са покрити със сулфат (белезникаво или зеленикаво 
отлагане), демонтирайте ги и ги почистете.

След монтажа на акумулатора в мрежата 
PEUGEOT или в специализиран сервиз, 
функцията Стоп & Старт ще бъде активна 
едва след известен престой на автомобила, 
чиято продължителност зависи от 
климатичните условия и нивото на заряд в 
акумулатора (до около 8 часа).

Наличието на този стикер, по-специално 
за Стоп & Старт, показва използването на 
оловен акумулатор 12 V със специфична 
технология и характеристики, който изисква 
разкачването или смяната да се извършват 
единствено в мрежата PEUGEOT или в 
специализиран сервиз.
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Теглене на вашия 
автомобил
Подвижният теглич се намира в кутията за 
инструменти под седалката на пътника до водача.
F Отворете капака с помощта на плосък 

инструмент.

Неспазването на тази особеност може 
да доведе до повреда на някои части 
на спирачната система и липса на 
сервоуправление на спирачките при 
следващото стартиране на двигателя.

F Завийте теглича докрай.
F Закачете одобрения прът за теглене към 

подвижния теглич.
F Поставете скоростния лост в неутрално 

положение.

Теглене на друг 
автомобил

Твърдият теглич се намира от дясно под бронята.
F Закачете гредата за халката под бронята.
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Характеристики на 
двигатели и теглени 
товари
Двигатели
Характеристиките на двигателя са посочени в 
талона за регистрация, както и в търговската 
документация.

Максималната мощност отговаря на 
одобрената стойност на двигателния блок, 
установена на стенд съгласно условията, 
определени от европейското законодателство 
(Директива 1999/99/ЕО).

За повече информация се обърнете към мрежата 
PEUGEOT или към специализиран сервиз.

Тегла и товари при 
теглене
Теглата и товарите при теглене, които са 
приложими за вашия автомобил, са посочени 
в талона за регистрация, както и в търговската 
документация.

Тези стойности са посочени и върху 
информационната табелка на производителя.

За повече информация се обърнете към мрежата 
PEUGEOT или към специализиран сервиз.

Стойностите на общото допустимо тегло при 
теглене и на посочените теглени товари са валидни 
при максимална надморска височина 1 000 метра. 
Максималният допустим товар при теглене трябва 
да се намалява с 10% на всеки 1 000 м надморска 
височина.
Максималното допустимо тегло в точката на 
прикачване съответства на допустимото тегло 
върху теглича (разглобяем с или без инструмент).

ОДТ при теглене: Общо допустимо тегло при 
теглене.

Високите външни температури могат да 
доведат до понижаване на мощността на 
автомобила, с цел предпазване на двигателя. 
Когато външната температура е по-висока от 
37°C, намалете теглото на тегления товар.

Тегленето на ремарке с леко натоварен 
автомобил може да влоши поведението му 
на пътя.
При теглене на ремарке спирачният път се 
удължава.
Скоростта на теглещия автомобил не трябва 
да надвишава 100 км/ч (спазвайте местното 
законодателство).

Когато външната температура е висока, за да 
може двигателят да се охлади, се препоръчва 
да го оставите да работи 1-2 минути след 
спиране на автомобила.
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Дизелови двигатели
Двигатели Дизел Euro 6

Двигатели 2,0 литра BlueHDi 110
2,0 литра BlueHDi 110 S&S

2,0 литра BlueHDi 130
2,0 литра BlueHDi 130 S&S

2,0 литра BlueHDi 160
2,0 литра BlueHDi 160 S&S

Скоростна кутия Механична 6 степени (BVM6)

Капацитет (см3) 1 997 1 997 1 997

Макс. мощност: EEC стандарт (kW) 81 96 120

Гориво Дизел Дизел Дизел

Двигатели Дизел Euro 4/Euro 5

Двигатели 2,2 литра HDi 110 2,2 литра HDi 130
2,2 литра e-HDI 130

2,2 литра HDi 150
2,2 литра e-HDI 150 3 литра HDi 180

Скоростна кутия Механична 6 степени (BVM6)

Капацитет (см3) 2 198 2 198 2 198 2 999

Макс. мощност: EEC стандарт (kW) 81 96 110 130

Гориво Дизел Дизел Дизел Дизел

(Според държавата на продажба)
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Тегла и товари при теглене
Следващите таблици ви показват стойностите на допустимите маси (в кг), според модела и размерите на автомобила.

Минибус

Размери Име на модел MTAC Ремарке без спирачки Препоръчителен товар в 
точката на прикачване

L3 H2 440 4 005 X X

L4 H2 442 4 250 X X

Комби 5-6 места

Размери Име на модел MTAC Ремарке без спирачки Препоръчителен товар в 
точката на прикачване

L1 H1
330 3 000 750 100

333 3 300 750 100

L2 H2
333 3 300 750 100

435 3 500 750 120

Комби 7-8-9 места

Размери Име на модел MTAC Ремарке без спирачки Препоръчителен товар в 
точката на прикачване

L1 H1 330 3 150 750 100

L2 H2 333 3 300 750 100
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Фургон

Размери Име на модел MTAC Ремарке без спирачки Препоръчителен товар в 
точката на прикачване

L1 H1

328 2 800 750 100
330 3 000 750 100
333 3 300 750 100
335 3 500 750 100
435 3 500 750 120
440 4 005 750 120

L1 H2
330 3 000 750 100
333 3 300 750 100
335 3 500 750 100

L2 H1

330 3 000 750 100
333 3 300 750 100
335 3 500 750 100
435 3 500 750 120

L2 H2

330 3 000 750 100
333 3 300 750 100
335 3 500 750 100
435 3 500 750 120
440 4 005 750 120
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Фургон

Размери Име на модел MTAC Ремарке без спирачки Препоръчителен товар в 
точката на прикачване

L3 H2

333 3 300 750 100
335 3 500 750 100
435 3 500 750 120
440 4 005 750 120

L3 H3

333 3 300 750 100
335 3 500 750 100
435 3 500 750 120
440 4 005 750 120

L4 H2
435 3 500 750 120
440 4 005 750 120

L4 H3
435 3 500 750 120
440 4 005 750 120
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Размери Размерите са дадени в милиметри.

Фургон
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Технически характеристики

Вашият автомобил се предлага с 4 дължини (L1...) и 3 височини (H1...):

L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

L Обща дължина 4 963 5 413 5 998 6 363

H Обща височина 2 254 2 524 2 254 2 524 2 524 2 764 2 524 2 764

A Междуосие 3 000 3 450 4 035

B Преден надвес 948

C Заден надвес 1 015 1 380

D Широчина (с/без огледала) 2 508/2 050

E Широчина предна следа 1 810

F Задна следа 1 790

G Полезна прагова височина от 535 до 565

I Дължина на вътрешния под 2 670 3 120 3 705 4 070

J Максимална височина на товарния отсек 1 662 1 932 1 662 1 932 1 932 2 172 1 932 2 172

K Максимална вътрешна широчина 1 870

M Вътрешна широчина между подкалниците 1 422

Обем (м3) 8 9,5 10 11,5 13 15 15 17
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Задни врати

L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

N Полезна височина на задните врати 1 520 1 790 1 520 1 790 1 790 2 030 1 790 2 030

O Полезна широчина на задните врати 1 562
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Странична врата

L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

P Височина на плъзгащата се врата 1 485 1 755 1 485 1 755

Q Широчина на плъзгащата се врата 1 075 1 250
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Комби

L1H1 L2H2

A 751 872 1 201 1 322

B 1 201 1 743 1 651 2 193

C - 860 - 860
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Идентификационни елементи

A.  Табелка на 
производителя

4 - Общо допустимо тегло при теглене (GTW)
5.1 - Максимално тегло върху предната ос.
5.2 - Максимално тегло върху задната ос.

Тази табелка се намира на предната напречната 
греда, под капака на двигателя.

1 - номера на типово одобрение на моторни 
превозни средства в Европейската общност,

2 - VF… тип сериен номер.
3 - Общо допустимо тегло на автомобила 

(GVW)

B.  Сериен номер върху 
каросерията

C. Гуми

Този стикер (може да се различава от 
илюстрацията по-долу) е залепен в основата на 
средната колона от страната на водача и включва:
- размери на гумите,
- налягането в гумите с товар.

Проверката на налягането в гумите трябва да 
се извършва поне веднъж месечно при студени 
гуми.

D.  Каталожен номер на 
боята

Този справочен номер се намира на предната 
напречната греда, под капака на двигателя.

E.  Сериен номер върху 
каросерията

Този номер се намира под пластмасовия капак при 
стъпенката от дясната страна.
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Речник на стикерите
В тази рубрика са събрани всички текстове на 
стикерите, намиращи се в автомобила.

За информация относно 
Идентификационните елементи вижте 
съответния раздел.

В двигателния отсек

A
Оригинална боя
Цвят
Код
Боя

B
САМО ЗА ПОМОЩ ПРИ ПОВРЕДА.

C
ОПАСНОСТ
АВТОМАТИЧНО ПОВТОРНО ВКЛЮЧВАНЕ НА 
ДВИГАТЕЛЯ. ИЗВАДЕТЕ КОНТАКТНИЯ КЛЮЧ, 
КОГАТО КАПАКЪТ НА ДВИГАТЕЛЯ Е ОТВОРЕН.

D

1 - ВНИМАНИЕ

ОРИГИНАЛНИ СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ТЕЧНОСТИ

Двигателно масло Трансмисия

Радиатор Спиране

Течност за чистачки Сервоуправление на волана

ВИЖТЕ КНИЖКАТА ЗА ПОДДРЪЖКА. ЗАЩИТИТЕ ОЧИТЕ СИ.
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2 - БЕЗОПАСНОСТ
Употребата на оригинални части, течности и 
смазочни материали, както и спазването на 
графика за обслужване гарантират във времето 
надеждността и безопасността на вашия 
автомобил с течение на времето.

3 - ОПАСНОСТ

ДА СЕ СЪХРАНЯВА ИЗВЪН ДОСТЪП НА ДЕЦА. ДА НА СЕ ДОБЛИЖАВА ДО ПЛАМЪК. ДА НЕ СЕ ДОКОСВА.

НЕ МАХАЙТЕ КАПАЧКАТА, КОГАТО ДВИГАТЕЛЯТ 
Е ГОРЕЩ ЕКСПЛОЗИЯ КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ

МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ АВТОМАТИЧНО, ДОРИ ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ДВИГАТЕЛ. НЕ ОТВАРЯЙТЕ ГАЗ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ.

АВТОМАТИЧНО ПОВТОРНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ. ИЗВАДЕТЕ КОНТАКТНИЯ КЛЮЧ, КОГАТО 
КАПАКЪТ НА ДВИГАТЕЛЯ Е ОТВОРЕН. ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ
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На задната седалка

A
Бутнете предната облегалка, за да я сгънете.

B
ДРЪПНЕТЕ, ЗА ДА ОТВОРИТЕ.

C
ДРЪПНЕТЕ ЛОСТА 1, ЗА ДА СГЪНЕТЕ ЧАСТИЧНО 
ОБЛЕГАЛКАТА
ДРЪПНЕТЕ ЛОСТА 2, ЗА ДА СГЪНЕТЕ НАПЪЛНО 
ОБЛЕГАЛКАТА

D
НЕ СЕ ВОЗЕТЕ ЗАД СГЪНАТАТА СЕДАЛКА ИЛИ С 
БАГАЖ НА ПРЕДНАТА СЕДАЛКА.

E
ДРЪПНЕТЕ, ЗА ДА СГЪНЕТЕ.

В отсека за зареждане на гориво

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -  ОТСТРАНЕТЕ БАВНО.
ИЗПАРЕНИЯТА ОТ ГОРИВО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ 
ДО НАРАНЯВАНИЯ.
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Специални функции

Разширена кабина
Тази дълбока кабина се предлага 
при версиите фургон и има седалка 
тип пейка, предпазни колани, място 
за подреждане на вещи и странични 
стъкла.

Задна седалка тип пейка

Място за подреждане

Тя е отделена от товарното пространство чрез 
устойчива защитна преграда, гарантираща 
удобство и сигурност.

Тази ергономична седалка тип пейка разполага с 
четири места.

Мястото за подреждане на вещи се намира под 
задната седалка, тип пейка.
Наведете седалката напред, за достъп до него.

Не движете седалката докато превозвате 
товар.
Не закачайте нищо върху фиксиращите 
елементи на кабината.
Не надвишавайте броя пътници, посочен в 
регистрационния сертификат.

Товарното отделение е предназначено 
единствено за транспорт на стоки.
Съветваме Ви да поставяте стоките и тежките 
предмети възможно най-отпред в товарното 
отделение (към кабината) и да ги закрепвате с 
ремъците, като използвате точките на пода.

Според нивото на оборудване, стъклата на ред 
2 могат да се отварят.
Натиснете двата бутона и плъзнете стъклото.

По време на движение, стъклото трябва да бъде 
затворено или блокирано на междинно положение.
Не изваждайте дълги предмети през страничните 
стъкла.

Странични плъзгащи се 
стъкла



172

Специални функции

Предпазни колани

Заключване
F Издърпайте внимателно ремъка пред себе си и 

се уверете, че не е усукан.
F Заключете колана в блока.
F Проверете дали коланът е заключен добре и 

дали устройството за автоматично блокиране 
функционира, като дръпнете рязко ремъка.

Отключване
F Натиснете "червения" бутон на устройството, 

предпазният колан се навива автоматично, но 
се препоръчва да придържате ремъка.

Всеки предпазен колан се използва само от 
един човек.

Детски столчета

Не поставяйте детски столчета, седалки, 
люлки или кошчета на задните места в 
кабината.

Всяко от задните места е оборудвано с колан с 
механизъм за навиване и три точки на закрепване.

Шаси/бордова кабина

Версиите шаси и бордова кабина са 
оборудвани с кабина, фиксиран под 
и две специфични задни светлини.

За повече информация относно тези версии 
вижте съответния раздел.

Смяна на крушка

За повече информация относно Видовете 
крушки вижте съответния раздел.

Тези версии се предлагат също така и с:
- двойна кабина,
- ремарке тип самосвал.
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Задни светлини F Открийте дефектната светлина.

Извършете по обрания път операциите за 
поставяне на място на всяка крушка.

1. Мигачи
Тип B, PY21W – 21W

2. Стоп-светлини
Тип B, P21W – 21W

3. Габаритни светлини
Tип A, W5W – 5W

4. Светлини за заден ход
Tип A, W16W – 16W

5. Светлини за мъгла
Tип A, W16W – 16W

F Развийте четирите фиксиращи винта на 
модула.

F Издърпайте прозрачния блок към вас.
F Сменете крушката.
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L1 L2 L2S L3 L4
L Обща дължина 4 908 5 358 5 708 5 943 6 308

A Междуосие 3 000 3 450 3 800 4 035 4 035

B Преден надвес 948

C Заден надвес 960 1 325

D Широчина (с/без огледала) 2 508/2 050

- Широчина на каросерията 2 207

- Макс. широчина на каросерията 2 350

E Широчина предна следа 1 810

- Задна следа 1 790

- Увеличена задна следа 1 980

F Обща височина 2 254

- Макс. допустима височина на каросерията 3 500

Размери на рамката на 
кабината
Размерите са дадени в милиметри.
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Размери на пода на 
кабината
Размерите са дадени в милиметри.

L1 L2 L2S L3 L4
L Обща дължина 5 293 5 743 6 093 6 328 6 693

A Междуосие 3 000 3 450 3 800 4 035 4 035

B Преден надвес 948

C Заден надвес 1 345 1 710

D Широчина (с/без огледала) -/2 100

- Широчина на каросерията -

- Макс. широчина на каросерията -

E Широчина предна следа 1 810

- Задна следа 1 790

- Увеличена задна следа 1 980

F Обща височина 2 153

- Макс. допустима височина на каросерията -
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Двойна кабина
Двойната кабина, предлагана при 
версиите шаси кабина и бордови, 
съдържа пътническа седалка 
тип пейка с предпазни колани, 
отделение за вещи и странични 
стъкла.

Задна седалка тип пейка

Място за подреждане

Не движете седалката докато превозвате 
товар.
Не закачайте нищо върху фиксиращите 
елементи на кабината.
Не надвишавайте броя пътници, посочен в 
регистрационния сертификат.

Странични плъзгащи се 
стъкла

По време на движение, стъклото трябва да 
бъде затворено или блокирано на междинно 
положение.
Не изваждайте дълги предмети през 
страничните стъкла.

Тази ергономична седалка тип пейка разполага с 
четири места.

Според нивото на оборудване, страничните 
стъклата могат да се отварят.
Натиснете двата бутона и плъзнете стъклото.

Мястото за подреждане на вещи се намира под 
задната седалка, тип пейка.
Наклонете седалката напред, за да достигнете до 
него.
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Предпазни колани

Заключване
F Издърпайте внимателно ремъка пред себе си и 

се уверете, че не е усукан.
F Заключете колана в блока.
F Проверете дали коланът е заключен добре и 

дали устройството за автоматично блокиране 
функционира, като дръпнете рязко ремъка.

Отключване
F Натиснете "червения" бутон на устройството, 

предпазният колан се навива автоматично, но 
се препоръчва да придържате ремъка.

Всеки предпазен колан се използва само от 
един човек.

Детски столчета

Не поставяйте детски столчета, седалки, 
люлки или кошчета на задните места в 
кабината.

Всяко от задните места е оборудвано с колан с 
механизъм за навиване и три точки на закрепване.
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Размери на рамка на 
двойна кабина/под на 
двойна кабина
Размерите са дадени в милиметри.
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РАМКА НА ДВОЙНА КАБИНА ПОД НА ДВОЙНА КАБИНА

L3 L4 L2 L3 L4

L Обща дължина 5 843 6 208 5 738 6 228 6 678

A Междуосие 4 035 3 450 4 035

B Преден надвес 948 948

C Заден надвес 860 1 225 1 340 1 245 1 695

D Широчина (с/без огледала) 2 508/2 050 -/2 100

- Широчина на каросерията - -

- Макс. широчина на каросерията - -

E Широчина предна следа 1 810 1 810

- Задна следа 1 790 1 790

- Увеличена задна следа 1 980 1 980

F Обща височина 2 254 2 153

- Макс. допустима височина на каросерията - -
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Самосвал

Препоръки за 
безопасност

Задвижването на самосвала е осигурено от 
електро-хидравлична система, захранвана от 
акумулатора на автомобила.

Вдигането или спускането се задействат чрез натискане 
и задържане на съответните бутони на магнитното и 
преносимо дистанционно управление, което се закрепва 
на специална подпора в кабината.
Повдигането на самосвала се извършва от мотора в 
електро-хидравлична система.
Свалянето на самосвала се извършва чрез соленоиден 
клапан, който отваря връщането на флуида на крика.
Механизъм против падане осигурява безопасността 
в статично положение или по време на повдигане на 
самосвала.

• Никога на шофирайте със свален падащ 
панел.

• Уверете се, че наоколо (на земята и на 
самосвала) няма хора и предмети по 
време на разтоварването,

• Не оставяйте самосвала вдигнат, ако не 
го използвате,

• Винаги извършвайте разтоварването при 
блокирана висока част на задния падащ 
панел.

• Спазвайте максималната 
товароносимост, посочена върху 
табелката с теглата на автомобила.

• Редовно проверявайте дали окачването 
е в добро състояние и дали налягането в 
гумите отговаря на препоръчаното,

• Разпределете товара в самосвала 
равномерно,

• Превозвайте еднородни продукти, които 
лесно се разтоварват.

• Никога не карайте с вдигнат самосвал, 
макар и с ниска скорост.

Извършете разтоварването 
върху повърхност, която е 
равна и твърда: повърхност, 
която е наклонена или 
нефиксирана, може да доведе 
до изместване на центъра на 
тежестта, което да направи 
целия автомобил нестабилен.
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Характеристики

Оборудване Детайли

Самосвал Дъно на самосвала, съставено от 2 панела от поцинкована стомана с висока якост, 
дебелина 2,5 мм, съединени чрез централна и надлъжна лазерна заварка.
Самосвал в цвета на автомобила.

Структура на 
самосвал

2 основни надлъжни греди от стомана с висока якост.
1 челна напречна греда на крика от тръбна стомана.
Напречни греди от галванизирана стомана с висока якост. Защитена от корозия 
чрез използване на прахова боя.

Подрамка 2 С-образни стоманени надлъжни греди от стомана с висока якост с дебелина 
2,5 мм, вътрешно подсилени чрез свързване посредством разширени долни 
крила.
Фиксирана към основата на автомобила чрез скоби от стомана с висока якост.
1 задна напречна съединителна греда от галванизирана ламарина.
1 ограничител в края на лонжерона.
Защитна решетка задни светлини.
Предпазна решетка за задни светлини.
Предпазна решетка за велосипед и супорти за крило от галванизирана 
стомана.

Бордове Стоманени бордове от стомана с висока якост, дебелина 15/10, студено огънати 
профили, съединени чрез лазерно заваряване с непрекъснато възбуждане.
Антикорозионно покритие чрез нанасяне на прахова боя.
Лостчета за заключване с усилено поцинковане, вградени в кухината на борда.

Поставка за стълба Колони от галванизирана ламарина. Панели и напречни грeди от лакирана 
ламарина със съединителни болтове.

Група електрическа 
помпа

12 волта/2 kW.
Диапазон на работната температура: -20 до +70°C.

Хидравличен крик С разширение, винт с нитридно покритие, 3 корпуса, диам.: 107 мм
Макс. налягане: 20 бара.

Масло на хидравличната система Минерал тип ISO HV 46 или еквивалентен.

Размери
Тази адаптация е валидна само за L2 обикновена 
кабина, направете справка в таблицата по-долу, за 
характеристиките на самосвала.

Самосвал (в мм)

Полезна дължина 3 200

Обща дължина 3 248

Полезна широчина 2 000

Обща широчина 2 100

Височина на бордовете 350

Преобразуване на тегла (в кг) 550

За да се запознаете с характеристиките на 
модела шаси кабина L2, обърнете се към 
рубриката "Размери" на версията бордови.
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Тегла и теглени товари  
(в кг)
Теглото на ремаркето със спирачки с преместване 
на товара може да бъде увеличено, при условие 
че се намали с толкова теглото на автомобила, 
така че да не се надвиши общото допустимо тегло 
(ОДТ). Внимание, тегленето със слабо натоварен 
автомобил може да влоши пътното му поведение.
Теглото готов за път е равно на теглото без товар + 
водача (75 кг) + резервоар пълен на 90%.

Хидравлична система
Тези предпазни мерки са задължителни при 
дейности по хидравличната система.

Преди да прикачите ремарке, се уверете, че:
- силата на автомобила, упражнявана върху 

прикачното устройство, не е по-голяма от 
стойността (S), посочена върху стикера за тара 
на ремаркето,

- Теглената маса е по-малка от стойността, 
посочена върху стикера за тара на ремаркето 
и че Общото допустимо тегло с товар не 
надвишава стойността, посочена върху 
стикера за тара на автомобила.

- в случай на ремарке със самоносеща 
каросерия, Общото допустимо тегло с товар 
не трябва да надвишава стойността, посочена 
върху стикера за тара на автомобила.

• Никога не извършвайте интервенции под 
самосвала, ако не е подпрян,

• Изключете електрическото захранване на електро-
хидравличния модул чрез предпазителя,

• Спрял автомобил, изключен двигател.

• По време на интервенция, свързана с 
поддръжката под самосвала, поставете го 
в безопасно положение върху подпората 
(положение обозначено с червена стрелка под 
дъното на самосвала),
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Проверявайте нивото и доливайте редовно масло. 
Сменяйте маслото веднъж годишно. Ако съдържа 
вода, сменете го.
Периодично проверявайте състоянието на тръбите 
и уплътненията на хидравличната система.

Помпа и мотор
Не изискват поддръжка, лагерите са смазани до 
живот, а лагерните опори на помпата се смазват от 
изпомпваното масло.

Смазване
Осите на самосвала и крика не са смазани. 
Смазвайте редовно пантите и ръкохватките на 
страничните бордове, както и куките за задържане 
на задните бордове.

Присъединителна рама и 
самосвал
За максимална продължителност на живот ви 
съветваме да поддържате самосвала, миейки го 
редовно с водна струя.
Коригирайте възможно най-бързо уврежданията на 
боята, за да избегнете увеличаването на ръждата.

След 8 месеца експлоатация, проверете 
момента на затягане на закрепващите 
елементи на шасито (според указанията на 
производителя).

Почистване на клапанната 
кутия
F Разхлабете капачката 244A, като следите 

внимателно топката и я извадите.
F С помощта на широка отверка, развийте 

комплекта кух болт/цилиндър,
F Проверете дали цилиндърът се плъзга леко 

и отстранете евентуалните замърсявания. 
Минете с магнит, ако има стружки,

F Монтирайте отново комплекта и проверете 
дали цилиндъра се плъзга добре. Залепете 
съчмата с малко грес върху капачката, за да 
монтирате,

F Почистете хидравличната централа.

Почистване на електро-
хидравличната централа
F Развийте шестоъгълната капачка 257,
F Развийте с половин оборот болта 587, който се 

намира вътре, с помощта на шестостенен ключ 
6 мм.

F Задействайте електро-хидравличната 
централа за няколко минути, като натискате 
бутона за повдигане.

F Самосвалът не се вдига или се вдига много 
бавно. Когато маслото излезе през този отвор, 
системата е източена,

F Завийте отново болта 587 и върнете на място 
капачката 257. Проверете дали самосвалът се 
спуска правилно.

Подробна схема на електро-
хидравличната централа UD2386

Поддръжка
Резервоар

От съображения за безопасност не се 
препоръчват интервенции под самосвала по 
време на задвижването му или при операции 
по поддръжката.
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Отстраняване на проблеми
Симптоми Електрически Хидравличен Проверка/Контрол

Хидравличната група не функционира.

X Кабелен сноп мощност и реле група.

X Управляващ кабелен сноп (контролен модул).

X Прекъсвач.

Групата е твърде шумна, повдигането е бавно. X Замърсена или смачкана аспираторна решетка на дъното на резервоара.
Новата групата е твърде шумна, 

повдигането е бързо. X Положение на помпата, смяна на групата.

Крикът се спуска сам. X Смачкан или блокирал пусков вентил.

Крикът не се спуска.

X Да, проверете клапанната кутия и източете.
Вижте раздела "Поддръжка".

X Не, проверете бобината и електрическите връзки на вентила

X Не, сменете соленоидния клапан.

X Не, проверете положението на крика.

Групата функционира, но налягането не се 
покачва.

X Затисната клапанна кутия, ако няма соленоиден клапан в модула.
Вижте раздела "Поддръжка".

X Ограничител на налягане, реглаж, замърсяване.

X Неизправно уплътнение на помпата.

X Съединение мотор/помпа.

X Разхлабена помпа в супорта й.

Хидравличната група не функционира. X Блокирал соленоиден клапан, да се смени или затегне отново гайката зад 
решетката.

Модулът не функционира. X Да се провери връзката и контактите.

Емулсия в резервоара.
X Неправилно поставена тръба за обратно масло.

X Твърде ниско ниво на течност.

Маслото се засмуква обратно от клапана.
X Твърде много масло.

X Малко голям толеранс на мембраната на клапана, да се смени.
Валидно единствено за групите UD2386.

Предпазителят изскача върху спусъка. X Да се смени пусковата бобина.
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Аудио-телематична система със сензорен екран

Аудио-телематична система със сензорен екран

Мултимедийна аудио 
система – Телефон 
Bluetooth® – GPS навигация

Съдържание

Първи стъпки  1
Терминологичен речник  2
Бутони на волана  3
Менюта  3
Радио  4
Радио DAB (Цифрово радио излъчване)  5
Медии  6
Навигация  9
Телефон  12
Информация за автомобила  14
Настройки  14
Гласови команди  16

Системата е защитена и може да 
функционира единствено във вашия 
автомобил.

От съображения за безопасност, водачът 
трябва задължително да извършва 
операциите, изискващи повече внимание, при 
неподвижен автомобил.
Когато двигателят не работи, за да не се 
изтощава акумулаторът, системата се 
изключва след активиране на режима за 
икономия на енергия.

Първи стъпки
За достъп до основните менюта натиснете някой 
от бутоните под сензорния екран, след това 
използвайте виртуалните бутони на сензорния 
екран.

Дисплеят е от типа "резистивен", затова 
е необходимо допирът да бъде по-силен, 
особено при "плъзгане" (за преглеждане на 
списък, преместване на картата и др.). Леко 
докосване не е достатъчно. Не се отчита 
докосване с повече от един пръст.
Дисплеят може да се използва с ръкавици. 
Тази технология позволява използване 
независимо от температура на околната 
среда.

Препоръчва се дисплеят да се почиства с 
мека, неабразивна кърпа (например за очила), 
без да се използват препарати.
Не използвайте остри предмети за докосване 
на екрана.
Не докосвайте екрана с мокри ръце.

При много високи температури силата на 
звука може да бъде намалена, за да се 
предпази системата. Нормалното състояние 
се възстановява, когато температурата в 
купето спадне.
Системата може да премине в състояние на 
готовност (изключване на екрана и на звука) 
за най-малко 5 минути.
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Натискане: включване/изключване.
Завъртане: регулиране на силата на 
звука (всеки източник е независим).

Изваждане на CD.

Включване/Изключване на екрана.

Спиране/пауза на силата на звука.

Радио, завъртане: търсене на 
радиостанция.
Медии, завъртане: избор на предишна/
следваща песен.
Натискане: потвърждаване на 
показаната на екрана опция.

Активиране, деактивиране, 
конфигуриране на някои системи и 
функции на автомобила.

Отказ от текущата операция.
По-горно ниво (меню или папка).

Терминологичен речник

Подробности за системата Описание/Съответстващи действия

VOLUME Регулиране силата на звука със завъртане.

RADIO Достъп до менюто на радиото.

MEDIA Достъп до менюто на медиите и до различните аудио източници.

NAV Достъп до менюто на навигацията.

PHONE Достъп до менюто на телефона.

MORE Достъп до информация за автомобила.

BROWSE
TUNE
SCROLL

Завъртете бутона, за да:
- се придвижите в меню или списък.
- изберете радиостанция.

ENTER Потвърждаване на изписана на дисплея опция с натискане.
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Бутони на волана
Активиране/Деактивиране на 
функцията "пауза" на CD, USB/iPod и 
Bluetooth® източници.
Активиране/Деактивиране на 
функцията спиране на звука на 
радиото.
Включване/Изключване на микрофона 
по време на телефонен разговор.

Придвижване нагоре или надолу: 
увеличаване или намаляване на силата 
на звука на гласовите съобщения 
и аудио източниците, устройството 
за свободни ръце и при изчитане на 
текстови съобщения.

Включване на гласовото разпознаване.
Прекъсване на гласово съобщение за 
издаване на нова гласова команда.
Прекъсване на гласовото 
разпознаване.

Приемане на входящо повикване.
Приемане на второ входящо повикване 
и поставяне активното повикване на 
изчакване.
Включване на гласовото разпознаване 
за функцията телефон.
Прекъсване на гласово съобщение за 
издаване на друга гласова команда.
Прекъсване на гласовото 
разпознаване.

Радио, придвижване нагоре или 
надолу: избор на следваща/предишна 
радиостанция.
Радио, задържане нагоре или на долу: 
преминаване през честотите нагоре/
надолу до отпускане на бутона.
Медии, придвижване нагоре или 
надолу: избор на следваща/предишна 
песен.
Медии, задържане нагоре или на долу: 
бързо превъртане напред/назад до 
отпускане на бутона.

Отказ на входящо телефонно 
повикване.
Прекратяване на текущото телефонно 
повикване.

Менюта
Radio

Избор на различни радио източници.
Активиране, деактивиране и 
конфигуриране на някои функции.

Telephone
Свързване на телефон чрез Bluetooth®.
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Информация за 
автомобила

Показване на външната температура, 
часовника, компаса и бордовия 
компютър.

Navigation
Регулиране на воденето и избиране на 
дестинация.

Settings
Активиране, деактивиране и 
параметриране на някои контролни 
функции на системата и автомобила.

Media
Избиране на различни източници на 
музика.
Активиране, дезактивиране и 
параметриране на някои функции за 
настройки.

Радио
Натиснете "RADIO", за да отворите 
менютата на радиото:

Натиснете еднократно бутоните 9 или: за 
автоматично търсене.
Натиснете и задръжте бутоните за бързо търсене.

Бутон Запаметени
Натиснете и задръжте бутона, за да запаметите 
текущата радиостанция.
Станцията, която в момента слушате, се маркира.
Натиснете бутона "Всички", за да изведете всички 
запаметени радиостанции в избрания честотен 
обхват.

Навигация
- Списък на радиостанциите.

Изберете радиостанцията, като натиснете 
еднократно.

- Обновяване на списъка в зависимост от 
радиосигнала.

- Натиснете бутоните 5 или 6, за да се 
придвижите в списъка на наличните 
радиостанции.

- Преминаване направо към желаната буква от 
списъка.

AM/DAB
- Избор на честотен обхват.

Изберете честотен обхват.
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Настройка
- Директна настройка.

Можете да използвате виртуалната клавиатура 
на екрана, за да въведете цифрата, 
съответстваща на радиостанцията.

- Графичните символи "нагоре" или "надолу" 
осигуряват прецизно регулиране на честотата.

Информация
- Информация.

Показва информация за слушаната в момента 
радио станция.

Аудио
- Еквалайзер.

Регулиране на ниските, средните и високите 
тонове.

- Баланс
 Регулиране на баланса на предни-задни и 

леви-десни високоговорители.
Натиснете бутона в центъра на стрелките, за да 
балансирате настройките.

- Сила на звука/Скорост.
Изберете желаната настройка, опцията се 
маркира.

- Гръмкост.
Оптимизиране на аудио качеството при 
намалена сила на звука.

- Автоматично радио.
Настройка за включване на радиото 
при стартиране на автомобила или за 
възстановяване на състоянието, което е било 
активно при завъртане на стартерния ключ в 
позиция STOP.

- Отложено спиране на радиото.
Регулиране на настройката.

- Регулиране силата на звука от 
допълнителния вход.
Регулиране на настройките.

Радио DAB (цифрово 
радиоизлъчване)
Цифрово радио

Цифровото радио осигурява по-качествен 
звук и извежда графична информация 
за новините, предавани по слушаната 
радиостанция.
Различните "мултиплекси/групи" ви предлагат 
избор на радиостанции, подредени по 
азбучен ред.

Натиснете последователно RADIO, за 
да отворите "DAB Radio".

Изберете раздел "Навигация".

Изберете списък от предложените 
филтри: "Всички", "Жанрове", "Групи" 
и след това изберете радио.

Натиснете бутона "Обновяване", 
за да обновите списъка с наличните 
радиостанции "DAB Radio".

Следене на DAB/FM

"DAB" не покрива цялата територията.
Когато цифровият сигнал е слаб, "AF" ви 
дава възможност да продължите да слушате 
същата станция, като премине автоматично 
към съответното аналогово радио "FM" (ако 
има такова).

Когато системата превключи на аналогово 
радио се получава забавяне от няколко 
секунди, което понякога е придружено с 
промяна на силата на звука.
Когато качеството на цифровия сигнал се 
подобри, системата се връща автоматично в 
режим "DAB".

Ако слушаната станция "DAB" не е налична, 
звукът прекъсва, когато цифровият сигнал 
стане прекалено слаб и алтернативната 
честота "AF" се изключва.
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Медия
Натиснете "MEDIA", за да отворите 
менютата на медиите:

Натиснете бутоните 9 или:, за да пуснете 
предишна/следваща песен.
Натиснете и задръжте бутоните за бързо 
превъртане напред или назад на избраната песен.

Навигация
- Навигация: Текущо изпълнение, 

Изпълнители, Албуми, Жанрове, Песни, 
Плейлисти, Аудиокниги, Подкаст.
Прелистване и избор на песни в активното 
устройство.
Възможностите за избор зависят от свързаното 
устройство или от вида на поставения 
компактдиск.

Източник
- CD, AUX, USB.

Изберете желания аудио източник от тези, които 
са на разположение, или поставете устройство, 
предвидено за тази цел, при което системата 
започва автоматично да възпроизвежда 
избрания източник.

- Bluetooth®.
Сдвояване на аудио устройство Bluetooth®.

Информация
- Информация.

Показване на информация за песента, която 
звучи в момента.

Произволен ред
Натиснете бутона – песните на CD, USB, iPod или 
Bluetooth® се възпроизвеждат в произволен ред.

Повтаряне
Натиснете бутона, за да активирате тази функция.

Аудио
- Еквалайзер.

Регулиране на ниските, средните и високите 
тонове.

- Баланс
 Регулиране на баланса на предни-задни и 

леви-десни високоговорители.
Натиснете бутона в центъра на стрелките, за да 
балансирате настройките.

- Сила на звука/Скорост.
Изберете желаната настройка, опцията се 
маркира.

- Гръмкост.
Оптимизиране на аудио качеството при 
намалена сила на звука.

- Автоматично радио.
Настройка за включване на радиото 
при стартиране на автомобила или за 
възстановяване на състоянието, което е било 
активно при завъртане на стартерния ключ в 
позиция STOP.

- Отложено спиране на радиото.
Регулиране на настройката.

- Регулиране силата на звука от 
допълнителния вход.
Регулиране на настройките.

USB порт

Поставете USB паметта във входа или включете 
периферното устройство в контакта USB чрез 
специален кабел (не е предоставен), намиращ се 
в централната ниша за вещи и предназначен за 
трансфер на данни към системата.

С цел защита на системата, не използвайте 
USB разклонител.

Системата съставя плейлисти (във временната си 
памет), което може да отнеме от няколко секунди 
до няколко минути при първото включване.
Намаляването на броя на немузикалните файлове 
и броя на директориите намалява времето на 
изчакване.
Плейлистите се актуализират при всяко 
изключване от контакт или включване на USB 
памет. Списъците са запаметени, ако те не са 
променяни, времето за следващото зареждане ще 
е по-малко.
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USB порт

Вход Auxiliary (AUX)

Този порт в централната конзола е предназначен 
само за захранване и зареждане на свързаното 
преносимо устройство.

Свържете преносимото устройство (MP3 плейър 
и др.) към допълнителния жак AUX с помощта на 
аудио кабела (не е предоставен в комплекта).
Настройте първо силата на звука на вашето 
преносимо устройство (силна степен). Настройте 
след това силата на звука на вашето радио.
Управлението се извършва от преносимото 
устройство.

Функциите на устройството, включено в жака 
AUX, се управляват директно от това устройство: 
поради това не е възможно да се извърши промяна 
на песен/папка/плейлист или да се управлява 
стартирането/края/паузата чрез бутоните на 
контролния панел или тези на волана.
Не оставяйте кабела на преносимото устройство 
включен в контакта AUX, когато не се използва, за 
да се избегнат възможни шумове от тонколоните.

Избор на източник
Натиснете "MEDIA".

Изберете раздел "Източник", за 
да изведете списъка на аудио 
източниците.

Изберете източник.

Използвайте настройките за възпроизвеждане, показани на 
екрана.
Натиснете бутона "Произволен ред" и/или бутона "Повторение" 
за активиране, натиснете повторно за деактивиране.

Информация и съвети
Аудиосистемата възпроизвежда файлове с 
разширение ".wav", ".wma", и ".mp3", със скорост 
между 32 Kbps и 320 Kbps.
Аудио файловете с разширение ".aac", ".m4a", 
".m4b" и ".mp4" поддържаните честоти на проби са 
8-96 kHz.
Поддържат се също плейлисти от типа ".m3u" и 
".pls".

Системата не управлява устройства с капацитет 
по-голям от 64 GB.

Препоръчително е да се съставят имена на 
файлове с по-малко от 20 знака и да се изключат 
специфичните символи (напр.: " ?; ù), за да се 
избегнат проблеми с четенето или показването.

Системата поддържа мобилни четящи 
устройства USB Mass Storage, BlackBerry® или 
четящи устройства Apple® чрез USB контакти. 
Кабелът не е предоставен.
Управлението на устройството се извършва 
през аудио системата.
Други периферни устройства, които при 
свързване не се разпознават от системата, 
трябва да бъдат свързани към допълнителния 
контакт с помощта на кабел с куплунг (не се 
доставя).

Използвайте само USB устройство с памет във 
формат FAT32 (таблица за разположението на 
файловете).
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С цел защита на системата, не използвайте 
USB разклонител.

Системата не поддържа едновременно 
включване на две идентични устройства (две 
USB устройства, или два Apple® плейъра), но е 
възможно да свържете едно USB устройство 
и един Apple® плейър.

За безпроблемна работа се препоръчва 
използването на оригинални кабели Apple® 
USB.

Bluetooth® аудио 
стрийминг
Стриймингът ви позволява да слушате аудио 
файлове от своя смартфона, като се използват 
тонколоните на автомобила.
На периферното устройство активирайте 
функцията Bluetooth®.

Натиснете "MEDIA".
В случай на активен източник медия, 
натиснете бутона "Източник".

Изберете "Bluetooth®" медия източник 
и след това натиснете бутона 
"Добавяне на устройство".

Ако няма все още регистрирано в системата 
периферно устройство, специална страница се 
отваря на дисплея.

Изберете "Да", за да започнете процедурата по 
регистрация и да търсите така името на системата 
върху периферното устройство

Изберете името на системата върху периферното 
устройство, когато аудио устройството поиска това, 
въведете PIN кода, който се показва на екрана на 
системата или потвърдете показания PIN върху 
периферното устройство.

По време на сдвояването, страница-екран показва 
състоянието на операцията.
В случай на грешка деактивирайте Bluetooth® на 
устройството и след това отново активирайте.

Когато процедурата по сдвояване завърши, се 
появява страница – екран:
- ако отговорите "Да" на въпроса, аудио 

устройството Bluetooth® ще бъде записано като 
предпочитано (устройството ще има приоритет 
пред другите устройства, които ще бъдат 
сдвоени в последствие).

- ако отговорите "Не", приоритетът ще 
бъде определен в зависимост от реда на 
свързването. Последното свързано устройство 
ще има най-голям приоритет.

Някои устройства Bluetooth® не позволяват да 
се преглеждат песни и друга информация на 
телефона чрез всички налични категории в 
системата.

Свързване на плейъри 
Apple®

Управлението се извършва чрез бутоните на аудио 
системата.

Свържете плейъра Apple® към USB порта с 
подходящ кабел (не се доставя).
Възпроизвеждането започва автоматично.
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Достъпни са списъците от свързаното 
мобилно устройство (изпълнители/албуми/
жанрове/песни/плейлисти/аудиокниги/
подкаст).
По подразбиране се използва подреждане по 
изпълнители. За да промените използвания 
списък, върнете се до първото ниво на 
падащото меню, изберете желания от вас тип 
списък (например плейлист) и потвърдете, за 
да изберете от менюто желаната песен.

Възможно е версията на софтуера на аудио 
системата да не е съвместима с поколението 
на плейъра Apple®.

Навигация
Натиснете NAV, а след това в центъра 
или в дъното на екрана, за да изведете 
настройките и менютата за навигация:

Навигация до…
Изберете "Навигация до…", за да определите 
дестинацията по няколко начина, а не само чрез 
въвеждане на адреса.

Показване на картата
Показване на маршрута на картата за преглед с 
помощта на навигатора на картата.

Планиране на маршрут
Използване на навигационната система за 
предварително планиране на маршрут чрез избор 
на начална и крайна точка.

Услуги
Използване на информацията за трафика за 
намаляване на забавяния по маршрута поради 
натоварено движение.

Настройки
Промяна на изгледа и функциите на 
навигационната система.
По-голямата част от системните настройки са 
достъпни чрез бутона "Настройки" в главното меню.

Помощ
Достъп до информация за службите за помощ и 
други специализирани служби.

Край
Потвърждаване на настройките.

Ограничение
Ограничение на скоростта (ако е известно).
Показва разликата между желания час на 
пристигане и прогнозирания час на пристигане.
Превключване към 3D и 2D карта.

Навигация до…, Показване на картата, 
Планиране на маршрут, Услуги, Настройки, 
Помощ, Край.
Когато навигационната система стартира за 
първи път, се показва "Режим на управление", 
както и подробна информация за текущото 
местоположение.

Подробности
Обобщението осигурява предварителен преглед на 
маршрута, оставащо разстояние до дестинацията и 
прогноза за оставащото време от маршрута.
При наличие на RDS-TMC данни, обобщението на 
маршрута показва също и информация за трафика, 
която може да предизвика забавяне по маршрута.

Промяна на маршрута
Навигационната система ви помага да достигнете 
до дестинацията възможно най-бързо, като показва 
алтернативни маршрути, когато има такива.

Край
Потвърждаване на настройките.

Инструкции
Навигационни инструкции за следващия етап 
от маршрута и разстоянието до следващата 
инструкция. Ако втората инструкция е на по-малко 
от 150 метра от първата, тя се показва веднага на 
мястото на разстоянието.
Докоснете тази част на лентата за състоянието, за 
чуете отново последната гласова инструкция.

Докоснете центъра на екрана, за да отворите 
главното меню.
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Актуализиране на картите

За да актуализирате картите, следвайте 
стъпките по-долу:
- Гаранция за актуализиране на картите: Ако 

бъде публикувана нова карта в рамките 
на деветдесет дни от първото пускане на 
системата, можете да изтеглите картата 
веднъж безплатно.

- Актуализиране на картата: Можете да 
закупите нова версия на картата за 
вашата система.

Следвайте тези четири стъпки, за да инсталирате 
актуализираната карта във вашата система:
- Подгответе USB устройство.
- Инсталирайте Tom Tom HOME и създайте 

акаунт в MyTomTom.
- Изтеглете картата.
- Инсталирайте новата карта.

Използвайте USB устройство, не устройство 
за съхранение на данни с голям обем 
(телефон или мултимедиен плейър).

С цел защита на системата, не използвайте 
USB разклонител.

Подгответе USB устройство

USB устройството трябва да се подготви 
при работещ двигател и неподвижен 
автомобил.

За да актуализирате картата, USB устройството 
трябва да отговаря на следните условия:
- USB устройството трябва да е празно.
- USB устройството трябва да има 16 GB налично 

пространство.
- Използвайте само USB устройства във 

формат FAT32 (таблица за разположението на 
файловете).

- Не заключвайте USB устройството и проверете 
дали може да записва файлове.

За да подготвите USB устройството, следвайте 
стъпките по-долу:
F Уверете се, че картата, която желаете 

да актуализирате е активна във вашата 
навигационна система.
Ако в навигационната система има няколко 
карти и желаете да актуализирате карта, която 
в момента не е активирана, най-напред трябва 
да я активирате.

F Изберете "Смяна на карта" в меню 
"Настройки" на приложението за навигация.

F Изберете "Актуализиране на навигацията" в 
меню"Настройки".

F Трябва да посочите дали желаете да 
подготвите USB устройство за изтегляне на 
актуализацията.

Системата започва да подготвя USB устройството.

- Ако системата продължи да ви приканва 
да поставите USB устройство, тогава се 
уверете, че USB устройството отговаря 
на гореизброените условия и опитайте 
отново.

- Ако свържете няколко USB устройства, 
системата ще ви прикани да ги изключите, 
за да остане включено само едно 
устройство за подготовка.

- Ако в USB устройството няма достатъчно 
място, системата ще ви прикани да 
поставите друго USB устройство.

- Ако свържете USB устройство, в което 
вече има записани файлове, системата 
ще ви предупреди, че тези файлове може 
да бъдат изтрити.

Когато USB устройството е готово се появява 
следното съобщение:
"Актуализиране на навигацията"
USB устройството вече е подготвено и
можете да го изключите.

F Изберете "Да".
F Поставете USB устройството в USB порта в 

централното отделение за съхранение, което 
е предназначено за трансфер на данни.
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F Изключете USB устройството. Сега можете да 
изтеглите новата карта на USB устройството.

Инсталиране на TomTom HOME
За да инсталирате Tom Tom HOME и да създадете 
акаунт в MyTomTom, следвайте стъпките по-долу:
F Изтеглете и инсталирайте приложението 

TomTom HOME на вашия компютър, като 
използвате тази връзка:
tomtom.com/getstarted.

F Изберете и изтеглете TomTom HOME и след 
това следвайте инструкциите на екрана.

За изтегляне на приложението на вашия 
компютър е по-добре да използвате сигурна 
Wi-Fi мрежа, вместо 3G/4G мрежа.

F Свържете USB устройството към компютъра, 
при което "TomTom HOME" се стартира 
автоматично.

F Изберете "Connect" (Свързване) в горния десен 
ъгъл на "TomTom HOME".

F Изберете "Create an account" (Създаване на 
акаунт) и след това въведете вашите данни, за 
да регистрирате акаунт в "MyTomTom".

За да получавате актуализации на картите, 
трябва да имате акаунт в "MyTomTom".

След като създадете акаунт, трябва да посочите 
дали желаете да свържете вашата система 
с акаунта. Подготвеното USB устройство 
представлява вашата система.

F Изберете "Link device" (Свързване на 
устройство) и след това "Close" (Затваряне).

Вече сте готови да изтеглите картата на USB 
устройството.

Изтегляне на картата
Свържете USB устройството към компютъра.

Избор на карта за изтегляне
- За да проверите дали можете да изтеглите 

картата безплатно, въз основа на гаранцията 
за актуализиране на картите, в "TomTom 
HOME" изберете "Tools" (Инструменти) и след 
това "Map updating guarantee" (Гаранция за 
актуализиране на картите).

- Изберете "Purchase maps" (Покупка на карти) в 
"TomTom HOME", за да закупите актуализация 
на картата.

- Ако вече сте закупили актуализация, в 
"TomTom HOME" изберете "Update my device" 
(Актуализиране на моето устройство).

Изтегляне на картата
Ако за картата за вашата система се предлага 
актуализация, тя се показва като налична 
актуализация.

Ако във вашата система е инсталирана 
най-новата карта, няма да бъде предложена 
актуализация.

F Изберете карта за изтегляне и след това 
изберете "Update and install" (Актуализиране 
и инсталиране). Картата се изтегля и се 
инсталира на USB устройството.

F Изберете "Ended" (Край), когато процесът 
завърши.

Инсталиране на картата

Новата карта трябва да бъде изтеглена 
при работещ двигател и неподвижен 
автомобил.

Можете да инсталирате картата в системата, след 
като вече сте я изтеглили на USB устройството.

F Поставете USB устройството, в което е 
записана новата карта, в USB порта в 
централното отделение за съхранение, което 
е предназначено за трансфер на данни към 
системата.

Системата разпознава новата карта в USB 
устройството. То може да съдържа също и 
актуализация на софтуера за навигация, ако това е 
необходимо за новата карта.

F Трябва да посочите дали желаете да 
актуализирате системата.

F Изберете "Начало".
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Ако USB устройството съдържа нов софтуер, 
системата започва от актуализацията на софтуера 
за навигация. Системата трябва да се рестартира, 
след като софтуерът бъде обновен.

F Изберете "OK".

Преди системата да започне на актуализира 
картата, тя ви предупреждава, че инсталацията ще 
отнеме най-малко тридесет минути.

Не изваждайте USB устройството и не 
изключвайте системата, преди да приключи 
актуализацията. Системата не може да се 
използва, преди актуализацията да завърши. 
Ако актуализация бъде прекъсната, трябва да 
я стартирате отначало.

Когато картата се актуализира се появява следното 
съобщение::
"Актуализацията е приключена"
Можете да извадите USB устройството.

Отстраняване на проблеми

 Вероятно ще се наложи да подготвите отново 
USB устройството.

- Версията на картата в USB устройството е 
същата като тази в системата или по-стара. 
Ако е така, изтеглете картата отново на USB 
устройството чрез "TomTom HOME".
Вероятно ще се наложи да подготвите отново 
USB устройството.

Телефон
Натиснете "ТЕЛЕФОН", за да отворите 
менютата на телефона:

Последни повиквания
- Всички повиквания, Входящи, Изходящи, 

Пропуснати
 Показване и повикване на контактите от 

регистъра на последните повиквания.

Настройки
- Свързан телефон, Добавяне на устройство, 

Свързване на аудио.
 Свързване на до десет телефона/аудио 

устройства, с цел улесняване и ускоряване на 
достъпа и свързването.

Прехвърляне
- Прехвърляне.

Прехвърляне на обаждания от системата към 
мобилния телефон и обратно.

- Спиране на звука
 Изключване на микрофона на системата при 

частни разговори.

Сдвояване на телефон 
Bluetooth®

От съображения за безопасност и защото 
изисква особено внимание от страна на 
водача, сдвояването на мобилния телефон 
Bluetooth® със системата свободни ръце на 
вашата аудио система трябва да се извършва 
при неподвижен автомобил.

По време на актуализацията могат да се появят 
следните проблеми:
- Картата в USB устройството е невалидна. 

Ако е така, изтеглете картата отново на USB 
устройството чрез "TomTom HOME".

- Мобилен телефон.
Показване и повикване на контактите от 
указателя на мобилния телефон.

- Натиснете бутоните 5 или 6, за да придвижите 
в списъка на имената в указателя.

- Преминаване направо към желаната буква от 
списъка.

Паметта на системата съдържа готови текстови 
съобщения, които могат да бъдат изпращани в 
отговор на получено съобщение или като ново 
съобщение.

Когато получите текстово съобщение (в зависимост 
от версията на телефона), системата може също да 
изпрати съответното съобщение.

Наберете телефонния номер с помощта на 
виртуалната клавиатура на екрана.

F Щракнете върху "Затваряне".
Новата карта вече е налична в системата.



13

.

Аудио-телематична система със сензорен екран

Натиснете "PHONE".
Ако в системата все още няма 
регистриран сдвоен телефон, на 
екрана се отваря специална страница.

Изберете "Да", за да започнете процедурата по 
сдвояване и потърсете името на системата в 
мобилния телефон (ако изберете "Не" се показва 
главната страница "Телефон").

Изберете името на системата и, в зависимост от 
телефона, въведете от клавиатурата на телефона 
PIN кода, който се показва на екрана на системата 
или потвърдете на мобилния телефон показания 
PIN.

При сдвояване се отваря страница, която показва 
хода на изпълнение на операцията.

Ако операцията е неуспешна, 
препоръчваме да деактивирате, а след 
това отново да активирате функцията 
Bluetooth на вашия телефон.

Когато процедурата за сдвояване 
завърши успешно, на екрана се появява 
нова страница:
- отговорете с "Да" на въпроса, 

при което мобилният телефон се 
записва като предпочитан (този 
телефон се свързва с приоритет 
спрямо други мобилни телефони, 
които са сдвоени впоследствие).

- ако няма друго сдвоено 
устройство, системата приема 
първото сдвоено устройство като 
предпочитано.

За мобилни телефони, които не са зададени 
като предпочитани, приоритетът се определя 
според реда на свързването. Последният 
свързан телефон ще има най-голям 
приоритет.

Наличните услуги зависят от мрежата, от SIM 
картата и от съвместимостта на използваните 
устройства Bluetooth®. Информация за слугите, 
до които имате достъп, можете да намерите в 
ръководството на телефона и при вашия оператор.

За промените профила на автоматично свързване, 
изберете телефона от списъка и след това 
изберете желаната настройка.

Профилите, съвместими със системата са: HFP, 
OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP.

Автоматично повторно 
свързване
При включване на контакт телефонът, който е бил 
свързан по време на последното изключване от 
контакт, се свързва отново автоматично, ако този 
режим на свързване е бил зададен по време на 
процедурата за сдвояване (вижте предишните 
страници).

Активирайте функцията Bluetooth на телефона и се 
уверете, че е "видим за всички" (конфигурация на 
телефона).

При връщане в автомобила, последният свързан 
телефон се свързва отново автоматично в рамките 
на около тридесет секунди след включване на 
контакт (при включен Bluetooth®).

Връзката се потвърждава от изписването на 
съобщение и името на телефона.

Управление на сдвоените 
телефони

Тази функция позволява свързване или 
изключване на периферно устройство, както и 
отмяна на сдвояване.

Натиснете "Настройки".

Изберете "Телефон/Bluetooth®" и след това 
изберете телефона от списъка със сдвоените 
устройства.
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От списъка с предложените опции изберете 
"Свързване" или "Изключване", "Изтриване на 
устройство" или "Добавяне на устройство", 
"Запаметяване на предпочитани", "Текстови 
съобщения на", "Изтегляне".

Приемане на повикване
Входящото повикване се сигнализира чрез звънене 
и насложено съобщение на екрана.

Натиснете еднократно този бутон на 
волана, за да приемете повикването.

или
Натиснете бутона "Отговори" на екрана.

Ако има две повиквания в ход (едно текущо и 
едно на изчакване), можете да превключите от 
едното към другото повикване, като се натисне 
бутона "Превключване на повикванията" или 
да обедините двете повиквания в конферентен 
разговор, като натиснете бутона "Конферентен 
разговор".

Прекратяване на 
повикване

За да откажете повикване, натиснете 
този бутон на волана.

или
Натиснете бутона "Игнорирай" на екрана.

Осъществяване на повикване
Повикване на нов номер

Не се препоръчва да използвате телефона, 
докато шофирате. Препоръчва се да спрете 
на безопасно място или да използвате 
бутоните на волана.

Натиснете "PHONE".

Натиснете бутона на клавиатурата.

Въведете телефонния номер, като използвате 
клавиатурата, и след това натиснете бутона 
"Повикване", за да стартирате повикването.

Повикване на контакт

Натиснете "PHONE".

Натиснете бутона "Контакти" или 
бутона "Последни повиквания".

Изберете контакт от предложения списък, за да 
стартирате повикването.

Информация за автомобила
Натиснете "ОЩЕ", за да изведете 
менютата с информация за автомобила:

Външна температура
Показва външната температура.

Часовник
Показва часовника.

Компас
Показва посоката, в която се движите.

Пробег
- Моментна информация, Пробег А, Пробег Б.

Показва бордовия компютър.
Натиснете и задръжте бутоните "Пробег A" или 
"Пробег Б", за да нулирате съответния пробег.

Конфигуриране
Натиснете този бутон, за да отворите 
менюто с настройки:

Дисплей
- Яркост
 Регулиране на яркостта на екрана.
- Режим на показване.

Задаване на режим на показване.
- Език.

Избор на език.
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- Мерна единица.
Задаване на мерни единици за разход на 
гориво, разстояние и температура.

- Звук при докосване на сензорния екран.
Активиране или деактивиране на звуковия 
сигнал при докосване на бутон на екрана.

- Показване на Пробег Б.
Показване на Пробег Б на екрана на водача.

Гласови команди
- Време за реакция на гласова команда.

Задаване на време за реакция на системата за 
гласово разпознаване.

- Показване на списъка с команди.
По време на гласова сесия показва 
предложения с различни опции.

Часовник и Дата
- Задаване на час и формат на часа.

Настройка на час.
- Режим на показване на часа.

Активиране или деактивиране на показването 
на цифровия часовник в лентата на 
състоянието.

- Синхронизиране на часа.
Активиране или деактивиране на 
автоматичното показване на часа.

- Задаване на дата.
Настройка на датата.

Безопасност/Помощ
- Камера за заден ход.

Показва камерата за задно виждане.
- Задържане на камерата.

Задържане на картина от камерата на екрана 
за максимум десет секунди или до достигане 
на 18 км/ч.

Светлини
- Дневни светлини.

Активиране или деактивиране на 
автоматичното включване на фаровете при 
стартиране.

Врати и заключване
- Автоматично заключване.

Активиране или деактивиране на 
автоматичното заключване на вратите, когато 
автомобилът се движи.

- Автоматично радио.
Настройка за включване на радиото 
при стартиране на автомобила или за 
възстановяване на състоянието, което е било 
активно при завъртане на стартерния ключ в 
позиция STOP.

- Отложено спиране на радиото.
Регулиране на настройката.

- Регулиране силата на звука от 
допълнителния вход.
Регулиране на настройките.

Телефон/Bluetooth®

- Свързване на телефон.
Стартиране на свързване чрез Bluetooth® на 
избраното устройство.
Изтриване на избраното устройство.
Запазване на избраното устройство в любими.
Регулиране на настройките.

- Добавяне на устройство.
Добавяне на ново периферно устройство.

- Свързване на аудио устройство.
Свързване на устройство само в режим аудио.

Аудио
- Еквалайзер.

Регулиране на ниските, средните и високите 
тонове.

- Баланс
 Регулиране на баланса на предни-задни и 

леви-десни високоговорители.
Натиснете бутона в центъра на стрелките, за да 
балансирате настройките.

- Сила на звука/Скорост.
Изберете желаната настройка, опцията се 
маркира.

- Гръмкост.
Оптимизиране на аудио качеството при 
намалена сила на звука.

Настройки на радиото
- Съобщения DAB.

Активиране или деактивиране на съобщенията.
Активиране или деактивиране на опциите: 
Аларма, Обявяване на събитие, Новини от 
фондовия пазар, Новини, Информация за 
програмата, Специално събитие, Спортна 
информация, Информация за обществен 
транспорт, Предупредително съобщение, 
Прогноза за времето.
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Възстановяване на настройките
Възстановяване на настройките по подразбиране 
за екрана, часовника, звука и радиото.

Изтриване на лични данни
Изтриване на лични данни, включително на 
Bluetooth® устройства и настройки.

Гласови команди
Информация – 
Управление на системата

Вместо да докосвате екрана, можете да 
използвате гласови команди за управление 
на системата.

За да сте сигурни, че системата винаги ще 
разпознава гласовите команди, спазвайте 
следните препоръки:
- говорете с нормален тон,
- преди да произнесете командата, винаги 

изчаквайте звуковия сигнал "бип",
- системата може да разпознава гласови 

команди, независимо от пола, тона и 
интонацията на гласа на този, който ги 
произнася,

- ако е възможно, намалете максимално 
шума в купето,

- преди да произнесете гласовите команди, 
помолете останалите пътници да не 
говорят. Тъй като системата разпознава 
команди във всяка устна реч, когато 
няколко лица говорят едновременно, 
системата може да разпознае различна 
команда или такава, която допълва 
желаната команда,

- за оптимални резултати се препоръчва 
да затворите прозорците и подвижния 
покрив (за версиите/пазарите, за които 
е наличен), за да избегнете външни 
източници на смущения.

Бутони на волана
Този бутон включва режима за гласово 
разпознаване "Телефон", чрез който 
можете да осъществявате обаждания, 
да преглеждате регистъра с последни/
входящи/изходящи повиквания, да 
преглеждате указателя и т.н.

Този бутон включва режима за гласово 
разпознаване "Радио/Медии", чрез 
който можете да зададете желана 
радиостанция или AF/FM честота, да 
се пуснете песен или албум, записан в 
USB/iPod/CD MP3.
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Гласовото взаимодействие се осъществява 
по-бързо, ако натиснете тези бутони по време 
на гласово съобщение на системата, това 
позволява директно издаване на гласовата 
команда.
Например, ако системата в момента 
произнася помощно гласово съобщение и 
ако знаете каква команда да зададете на 
системата, когато натиснете тези бутони, 
гласовото съобщение ще бъде прекъснато, за 
да можете да произнесете желаната гласова 
команда (така не се налага да изслушате 
цялото помощно гласово съобщение).
Ако натиснете тези бутони, докато системата 
изчаква да произнесете гласова команда, 
гласовата сесия ще бъде затворена.

При всяко натискане на бутон се чува звуков 
сигнал "бип" и на екрана се показва страница 
с предложения, която приканва потребителя 
да произнесе команда.

Общи гласови команди
Тези команди могат да се издават от всяка страница на екрана след натискане на бутона за гласово 
разпознаване или бутона "Телефон" на волана, при условие че в момента няма текущ телефонен 
разговор.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Помощ Предоставя на потребителя обща 
помощ, като предлага определени 
налични команди.

Отказ Затваря текущата гласова сесия.

Повтаряне Повтаря на потребителя последното 
гласово съобщение.

Ръководство 
за гласови 
команди

Предоставя на потребителя подробни 
указания за използване на системата 
за гласово разпознаване.
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Гласови команди "Телефон"
Ако към системата е свързан телефон, тези гласови команди могат да се издадат от всяка главна страница на екрана след натискане на бутона "Телефон" на 
волана, при условие че в момента няма текущ телефонен разговор.
Ако няма свързан телефон, ще чуете гласово съобщение: "Няма свързан телефон. Свържете телефон и опитайте отново" и гласовата сесия ще бъде 
затворена.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Повикване* Иван Иванов Набира телефонния номер, свързан с контакта Иван Иванов.

Повикване* Иван Иванов Мобилен 
телефон

Набира телефонния номер, обозначен като мобилен телефон на контакта Иван Иванов.

Набери номер 0123456789 Набира номер 0123456789.

Набери отново Набира номера или контакта от последното изходящо повикване.

Върни 
обаждане

Набира номера или контакта от последното входящо повикване.

Последни 
разговори* 

Показва пълния списък на последните повиквания: изходящи, пропуснати и входящи.

Изходящи 
повиквания* 

Показва списъка на изходящите повиквания.

Пропуснати 
повиквания* 

Показва списъка на пропуснатите повиквания.

* Тази функция е налична само ако телефонът, свързан към системата, поддържа изтегляне на контактите и последните повиквания и ако те вече са били 
изтеглени.



19

.

Аудио-телематична система със сензорен екран

Гласови команди "Телефон"
Етикетът "Мобилен телефон" може да се замести с три други налични етикета "Домашен", "Служебен" и "Друг".

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Входящи 
повиквания* 

Показва списъка на входящите повиквания.

Указател* Показва указателя на свързания телефон.

Търсене* Иван Иванов Показва всички записани в указателя номера на контакта Иван Иванов.

Търсене* Иван Иванов Мобилен 
телефон

Показва телефонния номер, обозначен като мобилен телефон на контакта Иван Иванов.

Показване на 
съобщенията
** 

Показва списъка с текстовите съобщения, получени от свързания телефон.

* Тази функция е налична само ако телефонът, 
свързан към системата, поддържа изтегляне на 
контактите и последните повиквания и ако те 
вече са били изтеглени.

** Тази функция е налична само ако свързаният 
към системата телефон поддържа произнасяне 
на текстови съобщения.

Ако телефонът позволява записване на 
"собствено име" (Иван) и на "фамилия" 
(Иванов) в две отделни полета, можете да 
издадете следните гласови команди:
- "Повикване"; "Иван"; "Иванов" или 

"Повикване"; "Иванов"; "Иван".
- "Търсене"; "Иван"; "Иванов" или "Търсене"; 

"Иванов"; "Иван".
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Гласови команди "Радио AM/FM/DAB"

Тези команди могат да се издават от всяка основна страница на екрана след натискане на бутона за гласово разпознаване на волана, при условие че в 
момента няма текущ телефонен разговор.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Включи на 105,5 FM Настройва радиото на честота 105,5 от честотен обхват FM.

Включи на 940 AM Настройва радиото на честота 940 от честотен обхват AM.

Включи на* FIP FM Настройва радиото на станция FIP.

Включи на 
DAB канал** 

Радио NOVA Настройва радиото на DAB канал Радио NOVA.

* Името "FIP" може да бъде заменено с всяко 
друго име на FM радиостанция, която радиото 
приема. Не всички радиостанции поддържат 
тази услуга.

** Името "Радио NOVA" може да бъде заменено 
с всяко друго име на DAB канал, който радиото 
приема. Не всички DAB канали поддържат тази 
услуга.
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Гласови команди "Медия"

Тези команди могат да се издават от всяка основна страница на екрана след натискане на бутона за гласово разпознаване на волана, при условие че в 
момента няма текущ телефонен разговор.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Пусни песен "Заглавие 1" Изпълнява песен със "Заглавие 1".

Пусни албум "Албум 1" Изпълнява песни от албума "Албум 1".

Пусни 
изпълнител

"Изпълнител 1" Изпълнява песните на изпълнител "Изпълнител 1".

Пусни 
музикален 
жанр

"Джаз" Изпълнява песните от музикалния жанр "Джаз".

Пусни 
плейлист

"Плейлист 1" Изпълнява песните от плейлист "Плейлист 1".

Пусни подкаст "Радио 1" Изпълнява подкаст "Подкаст 1".

Пусни 
аудиокнига

"Книга 1" Изпълнява аудио книга "Книга 1".

Пусни песен 
номер

"5" Изпълнява песен номер "5".

Избери "USB" Избира за активен аудио източник медийния носител USB.

Сканирай "Албум" Показва списък на наличните албуми.
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Гласови команди "Навигация"

Тези команди могат да се издават от всяка основна страница на екрана след натискане на бутона за гласово разпознаване на волана, при условие че в 
момента няма текущ телефонен разговор.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Отиди у дома Показва маршрута до дома.

Режим 2D Превключва в режим 2D.

Режим 3D Превключва в режим 3D.

Изтрий 
маршрута

Изтрива показания маршрут.

Добави в 
предпочитани

Показва на екрана страницата с предпочитани маршрути.

Повтори 
инструкцията

Повтаря последното произнесено гласово съобщение.
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Гласови команди "Текстови съобщения"

Тези команди могат да се издават от всяка основна страница на екрана след натискане на бутона "Телефон" на волана, при условие че в момента няма текущ 
телефонен разговор.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Изпрати SMS 
на

0123456789 Стартира гласова процедура за изпращане на предварително зададено текстово съобщение 
чрез системата.

Изпрати SMS 
на

Иван Иванов Мобилен 
телефон

Покажи SMS Иван Иванов Мобилен 
телефон

Показва текстовите съобщения изтеглени от телефона.
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Гласови команди "Повиквания свободни ръце"
Команди, налични при текущо повикване.
Командите могат да се издават от всяка страница на екрана по време на повикване, след натискане на бутона "Телефон" на волана.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Изпрати 
0123456789

Изпращат се тоналностите на селекцията 0123456789.

Изпрати 
парола на 
гласова поща

Тоналностите на селекцията се изпращат за номерата, записани в "Парола на гласовата поща".

Активирай 
високоговорителите

Прехвърля обаждането към телефона или към системата.

Активирай/
Деактивирай 
микрофона

Включва/Изключва микрофона на системата.



1

.
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Аудио система

Мултимедийна аудио 
система -Телефон 
Bluetooth®

Съдържание

Първи стъпки  1
Бутони на волана  2
Радио  2
Медии  4
Телефон  5
Настройки  6
Гласови команди  6

Системата е защитена и може да 
функционира единствено във вашия 
автомобил.

От съображения за безопасност, водачът 
трябва задължително да извършва 
операциите, изискващи повече внимание, при 
неподвижен автомобил.
Когато двигателят не работи, за да не се 
изтощава акумулаторът, системата се 
изключва след активиране на режима за 
икономия на енергия.

Първи стъпки
Включване/Изключване, регулиране на 
силата на звука.

Избор на честотен обхват FM и AM.

Избор на USB или AUX източник.

Извеждане на списъка със свързаните 
телефони.

Завъртане: придвижване в списъка или 
настройка на радиостанция.
Натискане: потвърждаване на 
показаната на екрана опция.

Информация за слушаната в момента 
радиостанция.

Избор на запаметена радиостанция.
FM-A, FM-B, FM-C, AM-A, AM-B, AM-C.

Показване на менюто и задаване на 
опциите.
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Възпроизвеждане в произволен 
(случаен) ред.

Повторно възпроизвеждане.

Спиране/пауза на силата на звука.

Автоматично търсене на по-ниска 
честота.
Избор на предишна песен от USB.
Продължително натискане: бързо 
превъртане назад.

Автоматично търсене на по-висока 
честота.
Избор на следваща песен от USB.
Продължително натискане: бързо 
превъртане напред.
Отказ от текущата операция.
По-горно ниво (меню или папка).

Бутони на волана
Активиране/Деактивиране на 
функцията "пауза" на CD, USB/iPod и 
Bluetooth® източници.
Активиране/Деактивиране на 
функцията спиране на звука на 
радиото.
Включване/Изключване на микрофона 
по време на телефонен разговор.

Придвижване нагоре или надолу: 
увеличаване или намаляване на силата 
на звука на гласовите съобщения 
и аудио източниците, устройството 
за свободни ръце и при изчитане на 
текстови съобщения.

Включване на гласовото разпознаване.
Прекъсване на гласово съобщение за 
издаване на нова гласова команда.
Прекъсване на гласовото 
разпознаване.

Приемане на входящо повикване.
Приемане на второ входящо повикване 
и поставяне активното повикване на 
изчакване.
Включване на гласовото разпознаване 
за функцията телефон.
Прекъсване на гласово съобщение за 
издаване на друга гласова команда.
Прекъсване на гласовото 
разпознаване.

Радио, придвижване нагоре или 
надолу: избор на следваща/предишна 
радиостанция.
Радио, задържане нагоре или на долу: 
преминаване през честотите нагоре/
надолу до отпускане на бутона.
Медии, придвижване нагоре или 
надолу: избор на следваща/предишна 
песен.
Медии, задържане нагоре или на долу: 
бързо превъртане напред/назад до 
отпускане на бутона.

Отказ на входящо телефонно 
повикване.
Прекратяване на текущото телефонно 
повикване.

Радио
Избор на станция

Възможно е външната среда (хълмове, 
сгради, тунели, подземни паркинги и др.) да 
блокира приемането на сигнала, включително 
в режим RDS.
Това явление е нормално за 
разпространението на радиовълните и по 
никакъв начин не означава, че има повреда в 
аудио системата.

Радио – бутони 1 до 6:
Избор на запаметена радиостанция.
Продължително натискане: 
запаметяване на станция.
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Натиснете бутона "РАДИО", за да 
изберете честотен обхват FM или AM.

Натиснете за кратко един от бутоните, 
за да осъществите автоматично 
търсене на по-ниска/по-висока честота.

Завъртете бутона, за да осъществите 
ръчно търсене на по-ниска/по-висока 
честота.

Натиснете бутона, за да изведете 
списъка на приеманите местни 
радиостанции.
Завъртете бутона, за да изберете 
радиостанция, а след това натиснете, 
за да изберете.

Запаметяване на 
радиостанция

Натиснете бутона "РАДИО", за да 
изберете честотен обхват FM или AM.

Натиснете бутона "A-B-C", за 
да изберете една от трите групи 
запаметени станции.

Натиснете и задръжте един от 
бутоните, за да запаметите текущата 
радиостанция.
Изписва се името на радиостанцията 
и звуков сигнал потвърждава 
запаметяването.

Натиснете бутона "INFO", за да 
изведете информация за текущата 
радиостанция.

RDS

Ако е показана, функцията RDS позволява 
слушане на една и съща станция чрез 
следене на честотата. Въпреки това, при 
някои обстоятелства, следенето на RDS 
станция може да не е възможно в цялата 
страна. Тъй като радиостанциите не покриват 
цялата територия, когато сигналът е слаб, 
системата превключва на регионална 
радиостанция.

Натиснете бутона "МЕНЮ".

Изберете "Регионални", след това 
натиснете, за да включите или 
изключите RDS.

Алтернативни честоти (AF)
Изберете "Алтернативни честоти 
(AF)", след това натиснете, за 
да активирате или деактивирате 
честотата.

Когато функцията "Регионални" е включена, 
системата може във всеки момент да потърси 
по-добра налична честота.

Прослушване на съобщения 
за пътната обстановка (ТА)

Функцията TA (Съобщения за пътната 
обстановка) дава приоритет на 
предупрежденията TA. За да работи добре, 
тази функция изисква добър сигнал на 
радиостанция, която излъчва този тип 
съобщения. Когато се излъчи съобщение, 
текущата медия прекъсва автоматично, 
за да се предаде съобщението за пътната 
обстановка. Нормалното възпроизвеждане 
на медията продължава след излъчване на 
съобщението.

Натиснете бутона "МЕНЮ".

Изберете "Информация за пътния 
трафик (ТА)" след това натиснете, 
за да активирате или деактивирате 
приемането на съобщения за трафика.
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Медия
USB порт

Поставете USB паметта във входа или включете 
периферното устройство в контакта USB чрез 
специален кабел (не е предоставен), намиращ се 
в централната ниша за вещи и предназначен за 
трансфер на данни към системата.

С цел защита на системата, не използвайте 
USB разклонител.

USB порт

Вход Auxiliary (AUX)

Свържете преносимото устройство (MP3 плейър 
и др.) към допълнителния жак AUX с помощта на 
аудио кабела (не е предоставен в комплекта).
Настройте първо силата на звука на вашето 
преносимо устройство (силна степен). Настройте 
след това силата на звука на вашето радио.
Управлението се извършва от преносимото 
устройство.

Функциите на устройството, включено в жака 
AUX, се управляват директно от това устройство: 
поради това не е възможно да се извърши промяна 
на песен/папка/плейлист или да се управлява 
стартирането/края/паузата чрез бутоните на 
контролния панел или тези на волана.
Не оставяйте кабела на преносимото устройство 
включен в контакта AUX, когато не се използва, за 
да се избегнат възможни шумове от тонколоните.

Информация и съвети
Системата поддържа USB памет (с голям обем), 
устройства BlackBerry® или плейъри Apple® чрез 
USB портовете. Кабелът с адаптер не се доставя.
Други периферни устройства, които при свързване 
не се разпознават от системата, трябва да бъдат 
включени към допълнителния контакт с помощта 
на кабел с жак (не се доставя).

Препоръчва се имената на файловете да съдържат 
не повече от двадесет знака и да не включват 
специални символи (напр: " " ?.; ù), за да се избегнат 
проблеми при четене или изписване на файловете.

Използвайте само USB памет във формат FAT32 
(таблица за разположението на файловете).

Системата съставя плейлисти (във временната си 
памет), което може да отнеме от няколко секунди 
до няколко минути при първото включване.
Намаляването на броя на немузикалните файлове 
и броя на директориите намалява времето на 
изчакване.
Плейлистите се актуализират при всяко 
изключване от контакт или включване на USB 
памет. Списъците са запаметени, ако те не са 
променяни, времето за следващото зареждане ще 
е по-малко.

Този порт в централната конзола е предназначен 
само за захранване и зареждане на свързаното 
преносимо устройство.
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С цел защита на системата, не използвайте 
USB разклонител.

Системата не поддържа едновременно 
включване на две идентични устройства (две 
USB устройства, или два Apple® плейъра), но е 
възможно да свържете едно USB устройство 
и един Apple® плейър.

За безпроблемна работа се препоръчва 
използването на оригинални USB кабели 
Apple®.

Свързване на плейъри 
Apple®

Управлението се извършва чрез бутоните на аудио 
системата.

Достъпни са списъците от свързаното 
мобилно устройство (изпълнители/албуми/
жанрове/песни/плейлисти/аудиокниги/
подкаст).
По подразбиране се използва подреждане по 
изпълнители. За да промените използвания 
списък, върнете се до първото ниво на 
падащото меню, изберете желания от вас тип 
списък (например плейлист) и потвърдете, за 
да изберете от менюто желаната песен.

Възможно е версията на софтуера на аудио 
системата да не е съвместима с поколението 
на плейъра Apple®.

Свържете плейъра Apple® към USB порта с 
подходящ кабел (не се доставя).
Възпроизвеждането започва автоматично.

Телефон
Сдвояване на телефон 
Bluetooth®

От съображения за безопасност и защото 
изисква особено внимание от страна на 
водача, сдвояването на мобилния телефон 
Bluetooth® със системата свободни ръце на 
вашата аудио система трябва да се извършва 
при неподвижен автомобил.

Активирайте функцията Bluetooth® на телефона 
и се уверете, че той е "видим за всички" 
(конфигурация на телефона).

Натиснете "Телефон".
Ако в системата все още няма 
регистриран сдвоен телефон, на 
екрана се отваря специална страница.

Изберете "Свързване на телефон", 
за да започнете процедурата по 
сдвояване, и потърсете името на 
системата в мобилния телефон.

От клавиатурата на телефона въведете PIN кода, 
който се показва на екрана на системата или 
потвърдете на мобилния телефон показания PIN 
код.

При сдвояване се отваря страница, която показва 
хода на изпълнение на операцията.

Ако сдвояването е неуспешно, се 
препоръчва да деактивирате и после 
отново да активирате функцията 
Bluetooth® на вашия телефон.
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Когато процедурата за сдвояване 
завърши успешно, на екрана се появява 
страница със съобщението "Успешно 
свързване":
Потвърдете, за да отворите страницата 
с менютата.

Менюто на телефона осигурява достъп 
до следните функции: "Списък на 
повикванията", "Контакти"*, "Цифрова 
клавиатура".

Приемане на повикване
Входящото повикване се сигнализира чрез звънене 
и насложено съобщение на екрана.

Натиснете този бутон, за да приемете 
входящото повикване.

Или натиснете този бутон на волана, за 
да откажете повикването.

Прекратяване на 
повикване

За да откажете повикване, натиснете 
този бутон на волана.

Осъществяване на повикване
Изберете "Регистър на 
повикванията", за да отворите списък 
с последните повиквания.

Изберете "Контакти", за да отворите 
списъка с контактите и използвайте 
регулатора за придвижване в списъка.

За да наберете номер, изберете 
"Клавиатура" на системата.

Конфигуриране
Системни настройки

Натиснете бутона "МЕНЮ".

Изберете "Системни настройки" и 
след това натиснете, за да отворите 
списъка с настройки за активиране или 
деактивиране на опциите:
- "Връщане към стойност по 

подразбиране"
- "Изключване след 20 мин."
- "Ограничаване на 

първоначалната сила на звука"
- "Автоматично"

Аудио
Натиснете бутона "МЕНЮ".

Изберете "Аудио" и след това 
натиснете, за да отворите списъка 
с настройки за активиране или 
деактивиране на опциите:
- "Високи"
- "Средни"
- "Ниски"
- "Баланс"
- "Сила на звука, адаптирана към 

скоростта"
- "Гръмкост"

Аудио настройките са различни и независими 
за всеки звуков източник.

* Ако телефонът е напълно съвместим

Гласови команди
Информация – 
Управление на системата

Вместо да докосвате екрана, можете да 
използвате гласови команди за управление 
на системата.
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За да сте сигурни, че системата винаги ще 
разпознава гласовите команди, спазвайте 
следните препоръки:
- говорете с нормален тон,
- преди да произнесете командата, винаги 

изчаквайте звуковия сигнал "бип",
- системата може да разпознава гласови 

команди, независимо от пола, тона и 
интонацията на гласа на този, който ги 
произнася,

- ако е възможно, намалете максимално 
шума в купето,

- преди да произнесете гласовите команди, 
помолете останалите пътници да не 
говорят. Тъй като системата разпознава 
команди във всяка устна реч, когато 
няколко лица говорят едновременно, 
системата може да разпознае различна 
команда или такава, която допълва 
желаната команда,

- за оптимални резултати се препоръчва 
да затворите прозорците и подвижния 
покрив (за версиите/пазарите, за които 
е наличен), за да избегнете външни 
източници на смущения.

Бутони на волана
Този бутон включва режима за гласово 
разпознаване "Телефон", чрез който 
можете да осъществявате обаждания, 
да преглеждате регистъра с последни/
входящи/изходящи повиквания, да 
преглеждате указателя и т.н.

Този бутон включва режима за гласово 
разпознаване "Радио/Медии", чрез 
който можете да зададете желана 
радиостанция или AF/FM честота, да 
се пуснете песен или албум, записан в 
USB/iPod/CD MP3.

Гласовото взаимодействие се осъществява 
по-бързо, ако натиснете тези бутони по време 
на гласово съобщение на системата, това 
позволява директно издаване на гласовата 
команда.
Например, ако системата в момента 
произнася помощно гласово съобщение и 
ако знаете каква команда да зададете на 
системата, когато натиснете тези бутони, 
гласовото съобщение ще бъде прекъснато, за 
да можете да произнесете желаната гласова 
команда (така не се налага да изслушате 
цялото помощно гласово съобщение).
Ако натиснете тези бутони, докато системата 
изчаква да произнесете гласова команда, 
гласовата сесия ще бъде затворена.

При всяко натискане на бутон се чува звуков 
сигнал "бип" и на екрана се показва страница 
с предложения, която приканва потребителя 
да произнесе команда.
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Общи гласови команди

Тези команди могат да се издават от всяка страница на екрана след натискане на бутона за гласово разпознаване или бутона "Телефон" на волана, при 
условие че в момента няма текущ телефонен разговор.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Помощ Предоставя на потребителя обща помощ, като предлага определени налични команди.

Отказ Затваря текущата гласова сесия.

Повтаряне Повтаря на потребителя последното гласово съобщение.

Ръководство за 
гласови команди

Предоставя на потребителя подробни указания за използване на системата за гласово 
разпознаване.
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Гласови команди "Телефон"

Ако към системата е свързан телефон, тези гласови команди могат да се издадат от всяка главна страница на екрана след натискане на бутона "Телефон" на 
волана, при условие че в момента няма текущ телефонен разговор.
Ако няма свързан телефон, ще чуете гласово съобщение: "Няма свързан телефон. Свържете телефон и опитайте отново" и гласовата сесия ще бъде 
затворена.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Повикване* Иван Иванов Набира телефонния номер, свързан с контакта Иван Иванов.

Повикване* Иван Иванов Мобилен 
телефон

Набира телефонния номер, обозначен като мобилен телефон на контакта Иван Иванов.

Набери номер 0123456789 Набира номер 0123456789.

Набери отново Набира номера или контакта от последното изходящо повикване.

Върни 
обаждане

Набира номера или контакта от последното входящо повикване.

Последни 
разговори* 

Показва пълния списък на последните повиквания: изходящи, пропуснати и входящи.

Изходящи 
повиквания* 

Показва списъка на изходящите повиквания.

Пропуснати 
повиквания* 

Показва списъка на пропуснатите повиквания.

* Тази функция е налична само ако телефонът, свързан към системата, поддържа изтегляне на контактите и последните повиквания и ако те вече са били 
изтеглени.
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Аудио система

Гласови команди "Телефон"

Етикетът "Мобилен телефон" може да се замести с три други налични етикета "Домашен", "Служебен" и "Друг".

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Входящи 
повиквания* 

Показва списъка на входящите повиквания.

Указател* Показва указателя на свързания телефон.

Търсене* Иван Иванов Показва всички записани в указателя номера на контакта Иван Иванов.

Търсене* Иван Иванов Мобилен 
телефон

Показва телефонния номер, обозначен като мобилен телефон на контакта Иван Иванов.

Ако телефонът позволява записване на 
"собствено име" (Иван) и на "фамилия" 
(Иванов) в две отделни полета, можете да 
издадете следните гласови команди:
- "Повикване"; "Иван"; "Иванов" или 

"Повикване"; "Иванов"; "Иван".
- "Търсене"; "Иван"; "Иванов" или "Търсене"; 

"Иванов"; "Иван".

* Тази функция е налична само ако телефонът, 
свързан към системата, поддържа изтегляне на 
контактите и последните повиквания и ако те 
вече са били изтеглени.
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Гласови команди "Радио FM/AM"

Тези команди могат да се издават от всяка основна страница на екрана след натискане на бутона за гласово разпознаване на волана, при условие че в 
момента няма текущ телефонен разговор.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Включи на 105,5 FM Настройва радиото на честота 105,5 от честотен обхват FM.

Включи на 940 AM Настройва радиото на честота 940 от честотен обхват AM.

Включи на* FIP FM Настройва радиото на станция FIP.

* Името "FIP" може да бъде заменено с всяко друго име на FM радиостанция, която радиото приема.
Не всички радиостанции поддържат тази услуга.
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Гласови команди "Медия"

Тези команди могат да се издават от всяка основна страница на екрана след натискане на бутона за гласово разпознаване на волана, при условие че в 
момента няма текущ телефонен разговор.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Пусни песен "Заглавие 1" Изпълнява песен със "Заглавие 1".

Пусни албум "Албум 1" Изпълнява песни от албума "Албум 1".

Пусни 
изпълнител

"Изпълнител 
1"

Изпълнява песните на изпълнител "Изпълнител 1".

Пусни 
музикален жанр

"Джаз" Изпълнява песните от музикалния жанр "Джаз".

Пусни 
плейлист

"Плейлист 1" Изпълнява песните от плейлист "Плейлист 1".

Пусни подкаст "Радио 1" Изпълнява подкаст "Подкаст 1".

Пусни 
аудиокнига

"Книга 1" Изпълнява аудио книга "Книга 1".

Пусни песен 
номер

"5" Изпълнява песен номер "5".

Избери "USB" Избира за активен аудио източник медийния носител USB.

Сканирай "Албум" Показва списък на наличните албуми.
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Гласови команди "Текстови съобщения"

Тези команди могат да се издават от всяка основна страница на екрана след натискане на бутона "Телефон" на волана, при условие че в момента няма текущ 
телефонен разговор.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Изпрати SMS 
на

0123456789 Стартира гласова процедура за изпращане на предварително зададено текстово съобщение 
чрез системата.

Изпрати SMS 
на

Иван Иванов Мобилен 
телефон

Покажи SMS Иван Иванов Мобилен 
телефон

Показва текстовите съобщения изтеглени от телефона.
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Аудио система

Гласови команди "Повиквания свободни ръце"

Команди, налични при текущо повикване.
Командите могат да се издават от всяка страница на екрана по време на повикване, след натискане на бутона "Телефон" на волана.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Описание

Изпрати 
0123456789

Изпращат се тоналностите на селекцията 0123456789.

Изпрати 
парола на 
гласова поща

Тоналностите на селекцията се изпращат за номерата, записани в "Парола на гласовата 
поща".

Активирай 
високоговорителите

Прехвърля обаждането към телефона или към системата.

Активирай/
Деактивирай 
микрофона

Включва/Изключва микрофона на системата.
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