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Introducere
PREFAÞÃ
Vã felicitãm pentru achiziþionarea
noului dumneavoastrã autovehicul Ford.
Vã rugãm sã citiþi cu atenþie acest
manual pentru a vã familiariza cu vehiculul dumneavoastrã. Cu cât ºtiþi ºi înþelegeþi mai multe despre vehiculul
dumneavoastrã, cu atât siguranþa,
economicitatea ºi plãcerea de a-l
conduce vor fi mai mari.
Acest Manual al proprietarului vã
ajutã sã vã familiarizaþi cu modul de
utilizare a vehiculului dumneavoastrã ºi
vã oferã sugestii pentru conducerea
zilnicã ºi îngrijirea generalã.
Manualul descrie fiecare opþiune ºi
variantã de model disponibile în fiecare
þarã europeanã ºi de aceea anumite
articole incluse în acesta s-ar putea sã
nu se aplice vehiculului dumneavoastrã.
Totodatã, datoritã ciclurilor de tipãrire,
s-ar putea ca acest manual sã descrie
anumite opþiuni înainte ca acestea sã fie
disponibile pe scarã largã.
Operaþiile de service ºi evidenþa
verificãrilor stãrii caroseriei ºi vopselei
sunt înregistrate în Evidenþa de Service.
Certificatul de garanþie ºi ghidul
de service vã informeazã asupra diferitelor programe de Garanþie Ford ºi
asupra Planului de Service Ford.
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Sistemele de navigaþie sunt descrise în manuale separate, dupã caz.
Întreþinerea regulatã a vehiculului
dumneavoastrã ajutã la menþinerea stãrii
sale funcþionale ºi a valorii de revânzare.
O reþea de peste 7.000 dealeri Ford din
întreaga Europã este la dispoziþia
dumneavoastrã pentru a vã asigura
servicii profesionale, de înaltã clasã.
Personalul special instruit al acestora deþine cea mai înaltã calificare
necesarã asigurãrii unui service adecvat,
de înaltã clasã, pentru vehiculul dumneavoastrã. De asemenea, ei sunt
susþinuþi de o gamã largã de echipamente ºi scule special proiectate
pentru întreþinerea vehiculelor Ford.

Nu uitaþi sã predaþi „Manualul
Proprietarului“ atunci când
revindeþi vehiculul. Acesta
reprezintã parte integralã a vehiculului.

Introducere
PENTRU SIGURANÞA
DUMNEAVOASTRÃ ªI
PROTECÞIA MEDIULUI
Simboluri de avertizare din
acest manual
Cum puteþi reduce riscul de
rãnire personalã ºi cum puteþi preveni
producerea de avarii altor participanþi la
trafic, vehiculului dumneavoastrã ºi
echipamentelor din dotare? Rãspunsurile la astfel de întrebãri le aflaþi din
comentariile însoþite de simbolul triunghiului de avertizare. Aceste comentarii
trebuie citite ºi respectate.

Fiecare dintre noi trebuie sã ne aducem
contribuþia
la
protecþia
mediului. Utilizarea corectã a
vehiculului ºi eliminarea autorizatã a deºeurilor rezultate din
curãþirea autovehiculului, ca ºi a lubrifianþilor uzaþi reprezintã paºi importanþi
în acest sens. Informaþiile relevante în
aceastã privinþã sunt evidenþiate în acest
manual prin simbolul copacului.

Notã:
Informaþiile importante sunt de
asemenea prezentate în paragrafele care
încep cu cuvântul Notã scris cu caractere
îngroºate. Este important sã citiþi ºi sã
înþelegeþi conþinutul acestor note.

Simboluri de avertizare pe
vehiculul dumneavoastrã
Când vedeþi acest simbol, este imperios
necesar sã consultaþi secþiunea
corespunzãtoare din manual
înainte de a interveni sau de a
efectua orice fel de reglaje.
Protecþia mediului
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Introducere
Dotãri de protecþie pentru
conducerea în siguranþã
Riscul rãnirii în cursul accidentelor
de circulaþie nu va putea fi eliminat
complet niciodatã, dar se poate reduce
cu ajutorul tehnologiilor moderne.
De exemplu, în afara zonelor de
absorbþie a ºocurilor de coliziune din
faþa ºi din spatele autovehiculului,
existã ºi zone de protecþie la impactul
lateral, în uºi. În funcþie de varianta de
model, airbag-urile laterale de pe scaunele din faþã ºi airbag-urile pentru
cap situate în capitonajul plafonului
asigurã protecþie suplimentarã în caz de
coliziune lateralã.
Sistemul de siguranþã modern prevãzut cu airbag-uri cu declanºare în
douã faze oferã protecþie în caz de coliziune frontalã. Scaunele cu sistem de
antiglisare împiedicã alunecarea pe sub
centura de siguranþã. Pentru a preveni
rãnirea la nivelul picioarelor, vehiculul
este prevãzut cu pedale retractabile.
Aceste caracteristici sunt destinate
reducerii riscului de rãnire.
Nu uitaþi cã aceste dotãri care sporesc siguranþa s-ar putea sã nu fie
necesare niciodatã, dacã sunteþi prudenþi
ºi conduceþi permanent cu mare atenþie.
Citiþi cu atenþie secþiunea
Airbag-uri, începând de la pagina 86. Utilizarea incorectã a
airbag-ului poate cauza rãniri.
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Pericol extrem! Nu aºezaþi
un scaun pentru copii pe un
scaun protejat de airbag frontal
în stare de funcþionare!
Existã riscul de rãnire gravã sau
deces la deschiderea airbag-ului.
Cel mai sigur loc pentru aºezarea
copiilor într-un vehicul este bancheta din
spate, cu folosirea sistemelor de siguranþã adecvate.
Siguranþã conferitã de echipamente electronice
Pentru siguranþa dumneavoastrã, vehiculul este echipat cu comenzi electronice
sofisticate.
Dacã folosiþi alte echipamente electronice (de ex. telefon
mobil fãrã antenã exterioarã) se
pot genera câmpuri electromagnetice, care
contribuie la funcþionarea defectuoasã a
echipamentelor electronice ale vehiculului.
Prin urmare, va trebui sã respectaþi
instrucþiunile producãtorilor echipamentelor.
Butonul de siguranþã
pentru sistemul de injecþie
combustibil (doar pentru vehiculele pe benzinã)
În caz de accident, butonul de
siguranþã va întrerupere automat
alimentarea cu combustibil a motorului.
Activarea acestui buton se poate
produce ºi printr-o vibraþie bruscã (de
ex., coliziune în momentul parcãrii).
Pentru resetarea butonului, citiþi
instrucþiunile de la pagina 168.

Introducere
Rodajul
Nu existã anumite reguli obligatorii
privind rodajul vehiculului dumneavoastrã. Pur ºi simplu evitaþi sã conduceþi prea „energic” în primii 1500 km.
Variaþi viteza frecvent ºi evitaþi turarea
exageratã a motorului. Acest lucru este
necesar pentru a permite pieselor
mobile sã se rodeze ºi sã se îmbine
perfect.
Anvelopele noi necesitã o distanþã
de rodaj de aproximativ 500 de km. În
aceastã perioadã este posibil ca
automobilul sã prezinte caracteristici de
manevrabilitate diferite. Ca urmare, evitaþi stilul de conducere „sportiv” în
cursul primilor 500 de km.
Dacã este posibil, evitaþi utilizarea la
maximum a frânelor în cursul primilor
150 km în oraº ºi al primilor 1500 km
pe autostradã.
Dupã 1500 km puteþi creºte treptat
performanþa vehiculului dumneavoastrã
pânã la vitezele maxime permise.
Evitaþi utilizarea turaþiilor
prea mari ale motorului. Astfel, protejaþi motorul, reduceþi
consumul de combustibil ºi nivelul de
zgomot al motorului ºi contribuiþi la
reducerea poluãrii mediului.
Vã dorim sã vã bucuraþi de plãcerea
de a conduce vehiculul dumneavoastrã
Ford în condiþii de maximã siguranþã.
7

Introducere
Glosarul simbolurilor folosite pentru vehicul
Simbolurile de mai jos sunt câteva dintre cele pe care le veþi întâlni la vehiculul
dumneavoastrã.

Consultaþi Manualul Proprietarului
Simbol de avertizare
Simbol triunghi reflectorizant
semnalizare avarie
Centurã de siguranþã
Airbag-uri
Airbag-uri laterale
Semnalizator dezactivare airbag
Simbol de avertizare dispozitive de
siguranþã pentru copii
Dispozitive de blocare de siguranþã
pentru copii
Sistemul de frânare
Sistem antiblocare frâne
Program electronic de stabilitate (ESP)
Lichid de frânã fãrã conþinut de petrol
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Introducere

Lumini
Lãmpi de ceaþã faþã
Parbrizul cu sistem de încãlzire
Geamuri cu acþionare electricã
Combustibil
Motorul
Temperatura lichidului de rãcire motor
Uleiul de motor
Sistemul Durashift EST
Bateria
Acidul din baterie
Gaze explozibile
Evitaþi fumatul, flacãra deschisã
sau scânteile
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Instrumentele de bord
Pagina 40
Buton de comandã
reglare unghi faruri
Pagina 49
Manetã de deblocare
portbagaj

Pagina 41
Semnalizatore
direcþie/faza lungã
Pagina 12-24
Instrumentele de
bord

Pagina 43
Claxonul
Pagina 43-45
Manetã ºtergãtor
de parbriz

Pagina 48
Telecomandã sistem
audio
Pagina 38
Lumini exterioare, lãmpi
de ceaþã faþã, lampã de
ceaþã spate
10

Pagina 43
Reglaj volan

Pagina 138
Contact

Instrumentele de bord
Pagina 27
Fantele de aerisire

La unele variante aspectul ºi amplasarea anumitor dispozitive pot diferi
de cele indicate aici, totuºi, referinþele
privind paginile rãmân în vigoare.

Pagina 49
Butonul luminilor
de avarie
Paginile 49, 90
Lampã dezactivare
airbag-uri
Pagina 50
Parbriz cu
încãlzire
Pagina 50
Luneta cu
încãlzire
Pagina 97 -129
Echipamentul audio
Pagina 25-36
Sistemul de încãlzire/ventilaþie/aer
condiþionat
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Instrumentele de bord

LÃMPI DE AVERTIZARE ªI
INDICATOARE
Lampã avertizare nivel scãzut de
combustibil
Dacã lampa de avertizare se aprinde,
alimentaþi cu combustibil cât mai curând
posibil. Consultaþi ºi secþiunea Indicatorul
de combustibil de la pagina 21.
Lampã de avertizare uºi deschise
Se aprinde când contactul este cuplat ºi rãmâne aprinsã dacã una dintre
uºi sau portbagajul nu este închis(ã)
corect.
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Lampa de avertizare contact
Se aprinde când contactul este
pornit. Ar trebui sã se stingã imediat ce
motorul porneºte.

Dacã rãmâne aprinsã în timp ce
motorul funcþioneazã indicã o
defecþiune. Apelaþi la un dealer Ford
pentru verificarea acesteia imediat ce
este posibil.
Dacã lampa lumineazã intermitent
în timpul condusului, reduceþi imediat
viteza vehiculului imediat. Dacã lampa
continuã sã lumineze intermitent, evitaþi
accelerarea puternicã ºi turaþiile mari
ale motorului ºi apelaþi la un dealer Ford
pentru verificarea imediatã a vehiculului.

Lampã de avertizare temperaturã
motor
Dacã lampa lumineazã intermitent,
motorul este supraîncãlzit. Opriþi imediat
ºi decuplaþi contactul. Determinaþi sursa
problemei imediat ce motorul s-a rãcit.
Consultaþi ºi secþiunea Indicatorul de
temperaturã de la pagina 22.

În anumite condiþii de
funcþionare, ventilatorul sistemului de rãcire va continua
sã funcþioneze mai multe minute dupã
oprirea motorului. Acest lucru este
normal.
Aveþi grijã sã nu vã prindeþi degetele
sau un articol de îmbrãcãminte - eºarfe,
cravate - în ventilator.
Pentru a evita opãrirea, nu
deschideþi niciodatã capacul
rezervorului de lichid de rãcire
când motorul este încins. Nu reporniþi
motorul pânã ce nu aþi eliminat
problema.
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Lampa indicatorului de direcþie
Lumineazã intermitent în timpul condusului. O creºtere bruscã a frecvenþei
semnalului luminos avertizeazã asupra
arderii unui bec al indicatorului de
direcþie.
Dacã vehiculul dumneavoastrã este
dotat cu echipament de remorcare montat
din fabricã sau de producþie originalã
Ford, lampa indicatoare vã avertizeazã de
asemenea despre arderea unui bec
indicator de pe remorcã.
Mesajul de avertizare transmis de
sistemul de Control Electronic al
Acceleraþiei (EAC)
Dacã acest afiºaj apare în timpul
condusului, indicã o defecþiune. Vehiculul totuºi poate fi condus în continuare.
Apelaþi la un dealer Ford pentru
verificarea sistemului cât mai curând
posibil.
Dacã performanþa motorului scade,
vehiculul poate fi totuºi condus în
siguranþã, pânã la viteza maximã de
30 km/orã. Apelaþi la un dealer Ford
pentru verificarea vehiculului imediat.
Notã: Mesajul de avertizare poate
apãrea luminat ºi dacã motorul nu porneºte. Acest lucru se poate întâmpla dacã
bateria este aproape descãrcatã. În condiþii normale, odatã restabilit nivelul corect de încãrcare a bateriei, mesajul de
eroare se va ºterge.

14

Instrumentele de bord
Lampa indicatoare pentru bujii
(numai la motoarele turbo Diesel)
Se aprinde când contactul este
cuplat ºi este necesarã preîncãlzirea
bujiilor pentru pornirea motorului. Nu
porniþi motorul pânã ce lampa nu se
stinge.
Lampa de avertizare Sistem
Durashift EST
La cuplarea contactului (poziþia II),
lampa se aprinde scurt pentru a
confirma cã sistemul este operaþional.
Dacã lampa se aprinde în timpul
condusului, aceasta indicã o defecþiune.
Apelaþi la un dealer pentru verificarea
sistemului.
Lampa indicatoare pentru fazã
lungã
Se aprinde când farurile sunt aprinse
cu faza lungã sau când se foloseºte
semnalizarea cu farurile („lumina de
întâlnire”).
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Lampa de avertizare a sistemului
de frâne
Când contactul este activat (poziþia
“II”), lampa se aprinde scurt pentru a
confirma cã sistemul este în funcþiune.
Lampa rãmâne aprinsã când frâna de
mânã este angajatã.
Dacã lampa rãmâne aprinsã dupã
dezangajarea frânei de mânã, indicã
nivel scãzut al lichidului de frânã.
Adãugaþi imediat lichid de
frânã pentru a aduce nivelul
pânã la semnul MAX. Apelaþi
la un dealer Ford pentru verificarea
sistemului. Aprinderea lãmpii în timpul
condusului indicã defectarea unuia din
circuitele de frânã. Al doilea circuit de
frânã rãmâne intact. Apelaþi la un dealer
Ford pentru verificarea sistemului
înainte de a vã continua cãlãtoria.
Conduceþi încet ºi prudent pânã când
defecþiunea va fi corectatã.
Va trebui sã apãsaþi pedala
de frânã mai puternic ºi sã
luaþi cunoºtinþã cã aveþi
distanþe mai mari de oprire.
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Lampa de avertizare ABS
La cuplarea contactului (poziþia II),
lampa se aprinde scurt pentru a
confirma cã sistemul este operaþional.
Dacã lampa se aprinde în timpul
condusului, aceasta indicã o defecþiune.
Apelaþi la dealerul dumneavoastrã
pentru verificarea sistemului.
Frâna normalã (fãrã ABS) rãmâne
funcþionalã.
Indicaþiile importante referitoare la
utilizarea sistemului ABS se gãsesc în
secþiunea Frâne, începând cu pagina
130.

Lãmpile de avertizare
sistem de frânare ºi ABS
Dacã ambele lãmpi de avertizare se
aprind simultan în timpul condusului,
opriþi vehiculul imediat ce acest lucru se
poate face în siguranþã. Apelaþi la un
dealer Ford pentru verificarea sistemului de frânare înainte de a vã
continua cãlãtoria.
Reduceþi treptat viteza vehiculului. Folosiþi frânele cu
foarte mare grijã. Nu apãsaþi
pedala de frânã brusc.

17

Instrumentele de bord
Lampa de avertizare airbag/
pretensionare centuri de siguranþã
Când contactul este cuplat (poziþia II),
lampa se aprinde scurt pentru a confirma
cã sistemul este în funcþiune.
Dacã lampa se aprinde în timp ce
conduceþi, aceasta indicã o defecþiune.
Apelaþi la dealerul dumneavoastrã
pentru verificarea sistemului imediat ce
acest lucru este posibil.
Pentru
detalii
suplimentare,
consultaþi secþiunea Airbag-uri, începând cu pagina 82.
Lampa de avertizare Program
Electronic de Stabilitate (ESP)
Când contactul este cuplat (poziþia
II), lampa se aprinde scurt, pentru a
confirma cã sistemul este operaþional.
În timpul mersului, lampa lumineazã
intermitent în perioadele de activare.
Dupã cuplarea contactului, dacã
lampa nu se aprinde sau rãmâne
permanent aprinsã în timpul mersului,
aceasta indicã o defecþiune (cu excepþia
cazului în care sistemul a fost dezactivat
manual, situaþie în care de asemenea
lampa se va aprinde). În cursul unei
defecþiuni, sistemul se va dezactiva.
Apelaþi la un dealer Ford pentru
verificarea sistemului.
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Pentru
detalii
suplimentare,
consultaþi secþiunile Butonul pentru
Programul Electronic de Stabilitate
(ESP) de la pagina 50 ºi Programul
Electronic de Stabilitate (ESP),
începând cu pagina 133.

Instrumentele de bord
Lampa de avertizare presiune ulei
Se aprinde când contactul este cuplat. Lampa ar trebui sã se stingã
imediat ce motorul porneºte.
Dacã rãmâne aprinsã dupã pornire
sau se aprinde în timpul mersului, opriþi
vehiculul imediat, opriþi motorul ºi
verificaþi nivelul uleiului de motor.
Adãugaþi imediat ulei, dacã nivelul
acestuia este scãzut.
Nu vã reluaþi cãlãtoria dacã nivelul
uleiului nu este cel corect.
Este posibil sã existe o
problemã la sistemul de
lubrifiere al motorului, care
poate conduce la defectarea gravã a
motorului. Apelaþi la un dealer Ford
pentru verificarea motorului.
Indicatorul sistemului de imobilizare
motor
Se aprinde intermitent când sistemul
de imobilizare motor este armat. Pentru
detalii suplimentare consultaþi secþiunea
Sistemul de imobilizare a motorului
începând cu pagina 66.
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Lampa de avertizare contact
Se aprinde când contactul este
cuplat. Aceasta ar trebui sã se stingã
imediat ce motorul porneºte.
Dacã lampa nu se stinge sau dacã
rãmâne aprinsã în timpul mersului,
opriþi toate echipamentele electrice care
nu sunt necesare ºi îndreptaþi-vã imediat
spre cel mai apropiat service.
Pentru
detalii
suplimentare,
consultaþi secþiunea Pornirea, începând
cu pagina 138.
Indicator luminos faruri de ceaþã
faþã
Se aprinde când sunt aprinse farurile
de ceaþã din faþã. Pentru detalii
suplimentare consultaþi secþiunea
Butonul pentru luminile exterioare, de la
pagina 37.
Indicator luminos faruri de ceaþã
spate
Se aprinde când farurile de ceaþã din
spate funcþioneazã. Pentru detalii suplimentare consultaþi secþiunea Comutatorul
pentru luminile exterioare, de la pagina
37.
Lãmpile de ceaþã spate pot
fi folosite numai când vizibilitatea este redusã la sub 50 de
m; folosirea acestora nu este permisã
când plouã sau ninge.
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INDICATOARE
Indicatorul de combustibil
Dacã lampa de avertizare nivel
scãzut de combustibil se aprinde,
alimentaþi cât mai curând posibil.
Sãgeata alãturatã simbolului pompei
de benzinã indicã latura vehiculului pe
care se aflã capacul rezervorului de
combustibil.

Dupã umplerea completã a rezervorului de combustibil, indicatorul nu
se va deplasa din poziþia „plin“ pânã ce
vehiculul nu parcurge o anumitã
distanþã.

Alimentaþi!

Cantitatea de combustibil necesarã
umplerii complete a rezervorului poate
fi mai micã decât capacitatea indicatã a
rezervorului, întrucât o cantitate micã
de combustibil va mai rãmâne întotdeauna în rezervor.
Pentru a asigura resetarea corectã a
indicatorului de combustibil, decuplaþi
contactul (poziþia 0) în cursul alimentãrii sau timp de minimum 5 secunde
imediat dupã alimentare.
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Indicatorul de temperaturã
Indicã temperatura lichidului de
rãcire a motorului. La temperatura
normalã de funcþionare, acul indicator
rãmâne în centrul zonei respective.
Dacã acul indicator intrã în zona
neagrã ºi/sau lampa de avertizare
temperaturã clipeºte, motorul este
supraîncãlzit. Opriþi motorul ºi
determinaþi sursa problemei, dupã ce
motorul s-a rãcit.
În anumite condiþii de
funcþionare,
ventilatorul
sistemului de rãcire poate
continua sã funcþioneze timp de mai
multe minute dupã oprirea motorului.
Acest lucru este foarte normal.
Aveþi grijã sã nu vã prindeþi degetele
sau articole de îmbrãcãminte - cravate,
eºarfe - în ventilator.
Pentru a evita opãrirea, nu
scoateþi niciodatã capacul
rezervorului de lichid de rãcire
când motorul este încins. Nu
reporniþi motorul pânã ce nu aþi eliminat
problema.
Turometrul
Indicã turaþia motorului în rotaþii pe
minut. Turaþiile maxime permise pentru
fiecare motor sunt înscrise în tabelul
Date referitoare la motor, începând cu
pagina 222.
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Vitezometru
Indicã viteza curentã de parcurs.
Notã: Vitezometrul vehiculului este
influenþat de dimensiunea anvelopelor
utilizate pe vehicul. Dacã dimensiunea
anvelopelor (diametrul, nu lãþimea) este
alta decât cea a anvelopelor cu care este
dotat vehiculul din fabricã, apelaþi la un
dealer Ford pentru reprogramarea
vitezometrului. Dacã vitezometrul nu
este reprogramat, acesta poate afiºa o
altã vitezã decât cea realã.

Vitezometru

Kilometrajul/Contorul de parcurs
individual
Kilometrajul înregistreazã numãrul
total de kilometri parcurºi de vehicul.
Contorul de parcurs individual poate
înregistra numãrul de kilometri parcurºi
în cãlãtorii separate.
Pentru a comuta între afiºajul kilometrajului ºi cel al contorului de
parcurs, apãsaþi scurt pe butonul de
comutare între funcþii/resetare de pe
panoul de bord.
Pentru resetare, apãsaþi ºi menþineþi
apãsat butonul din partea dreaptã a
panoului de bord atunci când este selectat contorul de parcursuri individuale.

Ceas digital

Kilometraj
Contor de
parcurs
individual

Buton de
comutare între
funcþii/resetare
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Afiºajul treptelor de viteze
La cuplarea contactului (poziþia II),
afiºajul treptelor de viteze lumineazã
scurt toate secþiunile.
Afiºajul indicã poziþia treptei de
vitezã selectatã în acel moment.
La selectarea modului automat se
afiºeazã mesajul Auto.
Luminarea intermitentã a unei
anumite trepte de vitezã în interiorul
afiºajului indicã o treaptã de vitezã
cerutã. Este posibil sã se cearã
intervenþia ºoferului.
Pentru informaþii suplimentare,
consultaþi secþiunea Vehicule cu sistem
Durashift EST, de la pagina 141, ºi secþiunea Durashift EST, începând de la
pagina 143.
Ceasul digital
Pentru a comuta între formatul cu 12
ºi respectiv 24 de ore, apãsaþi scurt
butonul din partea stângã a panoului de
bord.
Pentru a seta ora, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul din stânga. Afiºajul
orei va începe sã clipeascã.
În timp ce afiºajul orelor clipeºte,
apãsaþi scurt butonul din dreapta, pentru
a avansa orele. Pentru a avansa rapid
orele, apãsaþi ºi menþineþi apãsat
butonul din dreapta.
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Pentru a seta minutele, apãsaþi din
nou ºi menþineþi apãsat butonul din
stânga. Procedaþi ca în cazul setãrii
orelor.
Modul de setare se va dezactiva la
5 secunde de la încetarea apãsãrii butonului.

Comenzile sistemului de climatizare

ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA

Curent de aer forþat

Circuitul aerului

În cazul funcþionãrii normale, un
curent de aer continuu, direcþionat cãtre
geamurile laterale dotate cu dezaburizatoare, previne aburirea geamurilor
laterale.

Aerul din exterior intrã în vehicul
prin fantele de aerisire din faþa parbrizului.
Menþineþi permanent fantele de aer
de sub parbriz curãþate de zãpadã,
frunze etc., pentru a permite sistemului
de încãlzire ºi ventilaþie sã funcþioneze
corect ºi eficient.

Dacã apare totuºi aburirea
geamurilor, reglaþi butoanele de
distribuþie aer în funcþie de necesitate.

Aerul trece prin habitaclu ºi
portbagaj ºi iese din vehicul prin fantele
de aerisire de sub bara din spate.
Blocarea acestor fante poate cauza
aburirea geamurilor.
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Filtrul de aer proaspãt
(dacã este în dotare)
Filtrul de aer proaspãt reþine particulele potenþial periculoase, cum ar fi
polenul, noxele industriale ºi praful de
pe ºosea din aerul care intrã în vehicul.
În staþiile de spãlare auto automate
va trebui sã opriþi ventilatorul
sistemului de aerisire, pentru a preveni
umezirea filtrului ºi colectarea de
depuneri de cearã.
Filtrul de aer proaspãt trebuie înlocuit conform recomandãrilor Ford.
Dispozitivul auxiliar de încãlzire motoarele Diesel
(în funcþie de þarã)
Dispozitivul auxiliar de încãlzire
contribuie la încãlzirea suplimentarã a
interiorului vehiculului. Acesta porneºte
sau se opreºte automat, în funcþie de
temperatura exterioarã, temperatura
lichidului de rãcire ºi de sarcina
alternatorului.
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Fante de aerisire laterale
(reglabile)

Fante pentru dezgheþare
/dezaburire

Fantele pentru dezgheþarea /dezaburirea geamurilor laterale

Fantele centrale
(reglabile)

Zona de sub bord

Distribuþia aerului
Volumul ºi direcþia fluxului de aer
pot fi reglate cu ajutorul comenzilor de
pe panoul de bord ºi al comenzilor aferente fantelor de aerisire laterale ºi centrale.
Fantele de aerisire centrale ºi
laterale

Închis - Deschis

Debitul de aer poate fi reglat cu
ajutorul aeratoarelor globulare. Aeratoarele globulare pot fi rotite în sus ºi în
jos, dar ºi lateral.
Rotirea cu 90o va duce la închiderea
aeratoarelor globulare.
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Ventilatorul
Ventilatorul este închis în poziþia 0.
Pentru a creºte viteza ventilatorului,
selectaþi o cifrã superioarã pe cadran.
Fãrã aportul ventilatorului, debitul de
aer interior depinde de viteza de rulare.
Dacã ventilatorul este închis, parbrizul se poate aburi în anumite condiþii
meteorologice.
Butonul de control al temperaturii

Temperatura

Se va regla dupã necesitãþi.
Notã: Efectul de încãlzire depinde
de temperatura lichidului de rãcire ºi
prin urmare va fi eficient numai când
motorul este cald.

Rece

Butonul de comandã distribuþie aer

Cald

Direcþioneazã fluxul de aer astfel:
Parbriz
Întregul volum de aer este
direcþionat spre parbriz, pentru
dezaburire/dezgheþare. Dacã este necesar,
suplimentaþi
efectul
de
dezaburire/dezgheþare folosind sistemul de
încãlzire parbriz.
Zona de sub bord /parbriz
Curentul principal de aer este
direcþionat cãtre zona de sub bord ºi
cãtre parbriz. Acest reglaj se va folosi
pe vreme rece.
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La nivelul feþei
Principalul curent de aer este direcþionat cãtre nivelul feþei, iar o parte mai
micã este direcþionatã spre parbriz.
Folosiþi acest reglaj pe vreme foarte
cãlduroasã.
La nivelul feþei/ zona de sub
bord
Principalul curent de aer este direcþionat la nivelul feþei ºi cãtre zona de
sub bord.
Zona de sub bord
Principalul curent de aer este direcþionat spre zona de sub bord, ºi o parte
micã a acestuia spre parbriz.
Spre parbriz/la nivelul
feþei/zona de sub bord
Aerul circulã în toate zonele
habitaclului. Utilizaþi acest reglaj pentru
confort suplimentar în toate condiþiile
de vreme.
Poziþii combinate
Butonul de comandã a distribuþiei
aerului poate fi reglat în orice poziþie
corespunzãtoare simbolurilor de pe
cadran, pentru a se obþine un reglaj fin.
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AERUL CONDIÞIONAT
Notã: Sistemul de aer condiþionat
funcþioneazã numai când temperatura
este peste +5°C, motorul funcþioneazã
ºi ventilatorul este pornit. Se recomandã închiderea completã a tuturor
geamurilor la pornirea sistemului de
aer condiþionat.
Cu aerul condiþionat pornit, temperatura interioarã poate fi reglatã folosind butonul de control temperaturã.
Sistemul de aer condiþionat extrage
umiditatea din aerul rãcit (condensare),
de aceea este posibil sã remarcaþi
prezenþa unei mici bãltoace de apã sub
vehiculul parcat. Acest lucru este
normal.
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Când intraþi în vehiculul foarte
încãlzit, deschideþi geamurile pentru
câteva minute pentru a permite ieºirea
aerului încins. Acest lucru va contribui
la creºterea performanþei de rãcire a
aerului. A se vedea ºi secþiunea
Rãcirea rapidã a interiorului prin
recircularea aerului, de la pagina 34.
Când sistemul de aer
condiþionat este activat, acesta
foloseºte energie de la motor,
ceea ce conduce la un consum mai mare
de combustibil. Pentru a economisi
energie ºi a reduce consumul de combustibil, folosiþi funcþia de aer recirculat
în combinaþie cu aerul condiþionat.
Opriþi sistemul de aer condiþionat când
nu mai este necesar.

Comenzile sistemului de climatizare
Pornirea sistemului de aer
condiþionat
Apãsaþi pe buton pentru a porni sau
opri sistemul de aer condiþionat. Lampa
din interiorul butonului va rãmâne
aprinsã
pe
durata
funcþionãrii
sistemului.
Dacã aþi decuplat contactul cu
sistemul de aer condiþionat pornit,
setãrile pentru funcþionarea sistemului
de aer condiþionat se vor aplica automat
la recuplarea contactului.
Dacã ventilatorul este pus pe poziþia
0 (închis), aerul condiþionat se va opri.
La repornirea ventilatorului, aerul
condiþionat va reporni automat.
Oprirea sistemului de aer condiþionat poate avea ca efect reducerea nivelului de confort ºi, în anumite condiþii,
va creºte posibilitatea de aburire a geamurilor.

31

Comenzile sistemului de climatizare
Dezgheþarea/dezaburirea
parbrizului
Selectaþi temperatura maximã, reglaþi comanda de distribuire a aerului în
poziþia
ºi ventilatorul în poziþia 3
sau 4. Dupã dezgheþare/dezaburire,
treceþi butonul în poziþia
,
sau
în orice poziþie între aceste douã poziþii,
pentru a obþine o distribuire confortabilã a curentului de aer în habitaclu.
Reglaþi temperatura ºi fluxul de aer
dupã dorinþã. Deschideþi fantele de
aerisire pentru a preveni aburirea
geamurilor.
Notã: ªtergerea regulatã a geamurilor din interior, cu un agent de curãþare
adecvat va reduce tendinþa de aburire.
Încãlzirea rapidã a interiorului
vehiculului
Reglaþi butonul de comandã distribuþie aer într-o poziþie apropiatã de
.
Setaþi ventilatorul în poziþia 3 sau 4.
Poziþia adecvatã pe timp
friguros
Dacã fluxul de aer din poziþia
nu
este suficient pentru dezaburirea
geamurilor, selectaþi o poziþie între
ºi
. Închideþi fantele centrale de
aerisire ºi deschideþi fantele laterale
pentru a grãbi dezaburirea geamurilor
laterale. Reglaþi viteza ventilatorului ºi
butoanele de control al temperaturii la
parametrii confortabili.
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Recircularea aerului
Apãsaþi pe buton pentru a comuta
între aer din exterior ºi aer din interior,
recirculat. Lampa din interiorul butonului va indica funcþionarea climatizãrii
cu recircularea aerului.
Setarea pe aer recirculat este cel mai
des folositã pentru a opri pãtrunderea de
mirosuri neplãcute din exterior sau
pentru o rãcire mai rapidã, cu aerul
condiþionat pornit.
Notã: Geamurile vor avea tendinþa
de aburire mai rapidã când se selecteazã
recircularea aerului, în special în
condiþii de umiditate crescutã (de ex. pe
ploaie, ceaþã sau când existã haine ude
în interiorul vehiculului). Comutaþi pe
aer din exterior imediat ce este posibil
sau porniþi aerul condiþionat, pentru a
dezumidifica aerul.
Dacã se decupleazã contactul cu
selecþia pe aer recirculat activatã, la
recuplarea contactului, sistemul va
selecta automat funcþionarea cu aer din
exterior.
Notã: Nu se recomandã folosirea
aerului recirculat mai mult de 30 de minute, deoarece nu se face schimbul cu
aer proaspãt.
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Rãcirea cu aer din exterior
Când temperatura exterioarã este
ridicatã, porniþi sistemul de aer condiþionat. Porniþi ventilatorul, reglaþi butonul de control temperaturã pe „rece“ ºi
reglaþi distribuþia aerului conform
dorinþei pasagerilor. Reglajul recomandat este lângã poziþia
.
Rãcirea rapidã cu aer recirculat
În condiþii de vreme foarte umedã ºi
temperaturã exterioarã foarte ridicatã,
porniþi aerul condiþionat pe aer
recirculat.
Setaþi ventilatorul în poziþia 4.
Folosiþi aceastã poziþie pentru a rãci
rapid interiorul vehiculului sau pentru a
împiedica pãtrunderea de mirosuri
neplãcute din exterior.
Comutaþi din nou pe admisie aer din
exterior imediat ce interiorul vehiculului s-a rãcit pânã la o temperaturã
confortabilã.
Poziþia corectã în condiþii
de temperaturi moderate
Porniþi sistemul de aer condiþionat,
cu ventilatorul pornit. Setaþi butonul de
control temperaturã pe o poziþie între
rece ºi cald. Reglaþi distribuþia aerului
conform preferinþelor ocupanþilor vehiculului. Reglajul recomandat este
.
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Dispozitivul de încãlzire
a parbrizului
Sistemul funcþioneazã numai când
motorul este în funcþiune. Apãsaþi butonul pentru a porni sau opri dispozitivul
de încãlzire a parbrizului. Lampa din
interiorul butonului indicã funcþionarea.
Sistemul de încãlzire parbriz se
opreºte automat dupã 4 minute.
Acesta trebuie repornit numai dacã
este necesar.
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Butonul pentru încãlzirea lunetei
Activaþi mai întâi contactul.
Apãsaþi pe buton pentru a porni sau
opri sistemul de încãlzire a lunetei.
Lampa din interiorul butonului va
indica funcþionarea sistemului.
Oglinzile laterale acþionate electric
dispun de asemenea de un element de
încãlzire pentru curãþarea geamului
oglinzii. Sistemul funcþioneazã când
dispozitivul de încãlzire lunetã este
pornit.
Sistemul de încãlzire lunetã se
opreºte automat dupã 14 minute.
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LUMINILE EXTERIOARE
BUTONUL PENTRU LUMINILE
EXTERIOARE
Dacã se deschide uºa ºoferului cu
luminile exterioare aprinse ºi contactul
decuplat, se va auzi un semnal sonor.
Luminile stinse
Poziþia neutrã.
Poziþii faþã ºi spate
Rotiþi butonul cu o poziþie, în sensul
acelor de ceas.
Farurile faþã
Rotiþi butonul cu douã poziþii în sensul acelor de ceas, cu contactul cuplat.
Direcþia fasciculului farurilor
trebuie modificatã pentru a corespunde
conducerii pe partea stângã, respectiv
pe partea dreaptã a ºoselei. Consultaþi
dealerul Ford pentru a obþine detalii în
acest sens.
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Lãmpile de ceaþã faþã
Aprindeþi luminile exterioare ºi trageþi de butonul de comandã cu o
poziþie.
Indicatorul luminos corespunzãtor
din bord se aprinde când farurile de
ceaþã sunt aprinse. Lãmpile de ceaþã
din faþã trebuie folosite numai când vizibilitatea este considerabil redusã din
cauza ceþii, ninsorii sau ploii.
Lãmpile de ceaþã faþã ºi spate
Aprindeþi luminile exterioare ºi
trageþi de butonul de comandã cu douã
poziþii.
La vehiculele care nu sunt echipate
cu lãmpi de ceaþã faþã, butonul poate fi
tras cu o singurã poziþie.
Ambele lumini indicatoare de la
bord se vor aprinde când lãmpile de
ceaþã faþã ºi spate sunt aprinse.
Lãmpile de ceaþã spate
pot fi utilizate numai când
vizibilitatea este limitatã la
mai puþin de 50 m, ºi nu
trebuie folosite când ninge sau plouã.
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Butonul pentru reglarea
unghiului farurilor
Nivelul fasciculului farurilor poate
fi reglat în funcþie de încãrcarea vehiculului. Rotiþi butonul în jos pentru a coborî nivelul fasciculului farurilor ºi în
sus pentru a-l ridica.
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Fãrã reglarea unghiului farurilor.

Cu reglarea unghiului farurilor.
Tabelul urmãtor indicã poziþiile butonului de comandã pentru diverse situaþii de
încãrcare a vehiculului.

Poziþiile recomandate pentru butonul de reglare a unghiului farurilor
Sarcina vehiculului
Numãr persoane
Scaunele
Scaunele
din faþã
din spate

Încãrcãtura
din portbagaj*

Poziþia butonului
de comandã

1-2

-

-

0

1-2

3

-

2

1-2

3

max.*

2,5

1

-

max.*

3

*Aceste date se gãsesc în secþiunea Greutatea vehiculului, începând cu pagina
234.
Este posibil ca la tractarea unei remorci sã fie necesare poziþiile superioare ale
butonului (+1).

40

Lumini

Maneta multifuncþionalã
Urmãtoarele funcþii vor putea fi
folosite numai când contactul este
cuplat.
Semnalizatorul dreapta
Deplasaþi maneta în sus.
Semnalizatorul stânga
Deplasaþi maneta în jos.
Faza lungã/faza scurtã
Trageþi de manetã cãtre volan. Pentru a reveni la faza scurtã, trageþi din
nou maneta cãtre volan.
Semnalizarea cu farurile
Trageþi uºor de manetã, cãtre volan.
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LUMINI INTERIOARE
Comutatorul luminilor interioare are
trei poziþii:
• lumini stinse
• activat la deschiderea uºii
ºi
• lumini aprinse
La anumite modele, când comutatorul este în poziþia
, luminile interioare vor rãmâne aprinse un anumit
timp dupã închiderea uºilor. Acestea se
vor stinge imediat dupã activarea
contactului.
La parcarea vehiculului cu uºile deschise un timp mai îndelungat, luminile
interioare ºi lumina din portbagaj se
sting automat dupã 10 minute. Dacã
luminile interioare sunt lãsate în poziþia
, acestea se vor stinge dupã 30 de
minute.
Pentru a aprinde din nou luminile,
activaþi contactul (poziþia II) pentru
câteva secunde, deschideþi o uºã sau
apãsaþi pe butonul
al telecomenzii
cu radiofrecvenþã.
Luminile pentru citit
Luminile pentru citit sunt acþionate
de comutatoare aprins/stins separate.
Luminile pentru citit se sting automat dupã 30 de minute.
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Stins

Activat de
deschiderea
uºii

Aprins

Comenzile postului de conducere
COMENZILE DE PE COLOANA
DE DIRECÞIE
Reglarea volanului
Nu reglaþi niciodatã volanul când vehiculul este în
mers.
Eliberaþi maneta de blocare pentru a
regla înãlþimea volanului.
Readuceþi maneta în poziþia iniþialã
pentru a asigura volanul.
Pentru detalii suplimentare referitoare
la poziþia corectã a ºoferului consultaþi
secþiunea Scaune, de la pagina 72.
Claxonul
Apãsaþi pe butonul din centrul volanului.
Claxonul poate fi acþionat ºi când
contactul este decuplat.
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Maneta ºtergãtorului de parbriz
Urmãtoarele funcþii pot fi folosite
numai când contactul este cuplat.
Parbrizul
• O singurã ºtergere
Deplasaþi maneta în jos.
• ªtergere intermitentã
Deplasaþi maneta în sus cu o poziþie.
Intervalele de ºtergere pot fi setate
între aproximativ 1 secundã ºi 25 de
secunde.
• Comutaþi ºtergãtorul pe ºtergere
intermitentã ºi lãsaþi-l sã execute o
singurã ºtergere.
• Opriþi ºtergerea intermitentã.
• Aºteptaþi atâtea secunde cât doriþi
sã fie acest interval ºi activaþi
ºtergãtorul din nou.
Intervalul de timp este acum programat în sistem ºi poate fi modificat
oricând, prin repetarea operaþiilor de mai
sus.
Dacã motorul sau ºtergerea intermitentã este oprit (ã), sistemul se reprogrameazã la 7 secunde.
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• ªtergere normalã
Deplasaþi maneta în sus cu douã
poziþii.
• ªtergere cu vitezã mare
Deplasaþi maneta în sus cu trei poziþii.

• Spãlãtorul de parbriz
Apãsaþi pe butonul de pe capãtul
manetei. Spãlãtorul de parbriz va
funcþiona asociat cu ºtergãtoarele de
parbriz.
Dupã încheierea ciclului de spãlare
/ºtergere, ºtergãtoarele de parbriz se
vor opri, dupã care vor mai executa
încã o trecere peste parbriz, pentru a
finaliza procesul de ºtergere.
Nu acþionaþi spãlãtorul de
parbriz mai mult de 10 secunde odatã, ºi niciodatã când
rezervorul de lichid de spãlare este gol.
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Luneta
• ªtergerea intermitentã
Trageþi de manetã cãtre volan. Intervalul de spãlare se regleazã automat în
funcþie de reglajul pentru ºtergerea
parbrizului.
• ªtergerea lunetei la mersul
în marºarier
Dacã
sunt
activate
numai
ºtergãtoarele de parbriz, ºtergãtorul
lunetei va fi activat automat la
selectarea treptei de vitezã de marºarier.
Dacã ºtergãtorul de parbriz este oprit,
ºtergãtorul de lunetã nu va funcþiona
decât dacã este activat manual.
• Spãlãtorul de lunetã
Trageþi de manetã în continuare,
pentru a acþiona spãlãtorul de lunetã.
Acesta va funcþiona concomitent cu
ºtergãtorul de lunetã. Dupã eliberarea
manetei, ºtergãtorul va continua sã
funcþioneze câteva secunde.
Nu acþionaþi spãlãtorul de
lunetã mai mult de 10 secunde
odatã, ºi niciodatã când
rezervorul de lichid de spãlare este gol.
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Telecomanda audio
Selectaþi modul radio, CD sau
casetofon de pe aparatul radio.
Urmãtoarele funcþii pot fi acþionate
de pe telecomandã:
Volumul
Creºterea volumului: Trageþi de
butonul VOL + spre volan.
Reducerea volumului: Trageþi de
butonul VOL - spre volan.

Cãutare
• Deplasaþi butonul SEEK (cãutare)
spre volan:
În modul radio, aceastã operaþie va
localiza urmãtoarea staþie din partea
superioarã a benzii de frecvenþe.
În modul CD, aceastã operaþie va
selecta urmãtoarea pistã.
• Deplasaþi butonul SEEK spre
panoul de bord:
În modul radio, aceastã operaþie va
localiza urmãtoarea staþie radio în
partea inferioarã a benzii de frecvenþe.
În modul CD, aceastã operaþie va
selecta pista anterioarã.
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Cãutarea
în
memorie
sau
schimbarea CD-urilor
Apãsaþi scurt pe butonul
de pe
lateralã.
În modul radio, aceastã operaþie va
selecta urmãtorul CD dacã maºina este
dotatã cu magazie de CD-uri.
Întreruperea funcþiei mesaje din
trafic
Apãsaþi scurt pe butonul
de pe
lateralã.
în toate modurile, pentru a întrerupe
funcþia de mesaje din trafic în cursul
redãrii unui mesaj.
Selectarea unei benzi de frecvenþã
În modul radio, apãsaþi ºi menþineþi
apãsat butonul de pe lateralã pentru a
schimba banda de frecvenþã.
Pentru detalii suplimentare, consultaþi secþiunea Sistemele audio, începând
de la pagina 97.
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Butonul de deblocare a capacului
portbagajului
Pentru a deschide portbagajul,
apãsaþi pe butonul de comandã.
Viteza vehiculului trebuie sã fie sub
7 km/h, iar vehiculul trebuie sã aibã
uºile deblocate.
Pentru a deschide portbagajul din
exterior, consultaþi secþiunea Portbagajul, de la pagina 57.
Butonul pentru semnalizare avarie
Se va folosi numai în situaþii de
urgenþã, pentru a avertiza partenerii de
trafic despre o avarie la vehiculul
dumneavoastrã sau despre un pericol
iminent. Apãsaþi pe buton pentru a
activa, respectiv dezactiva aceastã
funcþie. Ambele lãmpi ale indicatoarelor
de direcþie de pe panoul de bord vor
lumina intermitent, pentru a indica
funcþionarea semnalizãrii avarie.
LED-ul din butonul pentru luminile de
avarie nu clipeºte. Luminile de avarie
pot fi acþionate ºi când contactul este
decuplat.
Lampa de semnalizare
dezactivare airbag
Lampa de semnalizare dezactivare
airbag se aprinde pentru a indica dezactivarea airbag-ului pasagerului din faþã.
Pentru detalii suplimentare, consultaþi secþiunea Dezactivarea airbagurilor, începând de la pagina 90.
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Sistemul de încãlzire a parbrizului
Sistemul funcþioneazã numai când
motorul este în funcþiune. Apãsaþi pe
buton pentru a activa, respectiv
dezactiva, sistemul. Aprinderea lãmpii
din buton indicã funcþionarea sistemului.
Butonul pentru sistemul de încãlzire
lunetã
Opriþi mai întâi motorul.
Apãsaþi pe buton pentru a activa sau
dezactiva aceastã funcþie. Aprinderea
lãmpii din buton indicã funcþionarea
sistemului.
Oglinzile retrovizoare exterioare
acþionate electric conþin de asemenea un
element care asigurã dezaburirea
oglinzilor. Acest sistem opereazã când
sistemul de încãlzire lunetã este activat.
Sistemul de încãlzire lunetã se
dezactiveazã automat dupã 14 minute.
Butonul pentru Programul
Electronic de Stabilitate (ESP)
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
timp de cel puþin o secundã, pentru a
activa sau dezactiva sistemul. Lampa de
avertizare funcþionare sistem ESP de pe
bord rãmâne aprinsã când sistemul este
dezactivat. La pornirea motorului,
sistemul se selecteazã automat.
Pentru detalii suplimentare, consultaþi
secþiunea Programul Electronic de Stabilitate (ESP) începând de la pagina 133.
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OGLINZILE
Oglinda retrovizoare interioarã
Pentru a reduce strãlucirea oglinzii
în timpul condusului pe timp de noapte,
înclinaþi oglinda prin reglarea manetei
aferente.
Oglinzile retrovizoare exterioare
reglabile manual
Ambele oglinzi retrovizoare exterioare sunt reglabile din interiorul
vehiculului.

Oglinzile retrovizoare exterioare, cu
acþionare ºi încãlzire electricã
Folosind butonul de comandã,
reglaþi oglinzile dupã dorinþã. Dupã
reglare, readuceþi butonul de comandã
în poziþia centralã.

Dezactivat

Oglinda
stânga

Oglinda
dreapta

Oglinzile retrovizoare exterioare
sunt încãlzite atunci când sistemul de
încãlzire a lunetei este activat.
Direcþiile de înclinare a oglinzii retrovizoare
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Oglinzile retrovizoare exterioare
convexe
Câmpul vizual din spate este mãrit
pentru a se reduce la minimum unghiul
mort din sectoarele din spate ale
vehiculului.
Obiectele
vãzute
în
oglindã par mai mici ºi mai
îndepãrtate decât sunt în realitate. Fiþi atenþi sã nu supraestimaþi
distanþa faþã de obiectele vãzute în
oglindã.

Oglinzile retrovizoare exterioare
rabatabile
Dacã este necesar, de exemplu în
spaþii înguste, oglinzile laterale pot fi
rabatate manual spre înapoi. Pentru a
readuce oglinda în poziþia iniþialã,
împingeþi oglinda înapoi în suport, pânã
ce se angajeazã în poziþie.

Parasolarele
Parasolarele pot fi eliberate din
clemele de reþinere ºi înclinate cãtre
geamul lateral.
Capacul oglinzii din parasolar poate
fi rabatat în sus.

52

Comenzile postului de conducere
COMENZILE DE PE PLAFON
Trapa de acoperiº

Pentru a deschide trapa de
acoperiº
Trageþi de manetã ºi rotiþi-o în sens
antiorar pentru a deschide trapa de
acoperiº.
Prin executarea primelor douã
rotiri ale manetei, partea din spate a
trapei de acoperiº se ridicã. Dacã veþi
continua rotirea manetei, trapa de
acoperiº deja ridicatã în spate se va
deschide din partea frontalã ºi va glisa
peste acoperiºul vehiculului, înspre
înapoia acestuia.
Introduceþi întotdeauna maneta
înapoi în locaº dupã executarea acestor
operaþii.

Pentru a închide trapa
de acoperiº
Trageþi de manetã ºi rotiþi-o în sens
orar pentru a închide trapa de acoperiº.
Introduceþi întotdeauna maneta
înapoi în locaº dupã executarea acestor
operaþii.
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BUTOANELE DE COMANDÃ
MONTATE PE UªI
Geamurile din faþã, acþionate
electric
Geamurile din faþã acþionate electric
pot fi deschise/închise numai când
contactul este cuplat.
Înainte de a acþiona geamurile electrice sau trapa de
acoperiº, va trebui sã verificaþi
dacã deplasarea acestora nu este
împiedicatã de vreun obiect sau de
mâna/capul vreunei persoane. Verificaþi
de asemenea dacã un copil sau un
animal de companie nu se aflã în
preajma zonei de deschidere/închidere a
geamului/trapei de acoperiº. Principala
responsabilitate a adulþilor care însoþesc
copiii în cãlãtorie este sã nu-i lase
singuri în vehicul sau sã lase cheile în
vehiculul nesupravegheat.

Pentru a deschide/închide gea murile
Geamurile din faþã pot fi acþionate
cu ajutorul butoanelor aflate pe
capitonajul portierei ºoferului. Geamurile se vor deschide/închide la apãsarea
butonului. Geamul pasagerului din faþã
poate fi de asemenea acþionat de
butonul aflat pe capitonajul portierei
pasagerului.
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Notã: Dacã butoanele sunt acþionate
în mod constant, sistemul se va dezactiva automat pentru un scurt timp
pentru a preveni supraîncãlzirea.
Geamurile se închid/deschid numai
la apãsarea butonului.
Apãsaþi
geamul.

pentru a deschide

Apãsaþi
geamul.

pentru a închide
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COMENZILE DE PE CONSOLA
CENTRALÃ
Scrumiera din faþã
Pentru a deschide scrumiera, trageþi
de capacul acesteia.
Pentru golire, împingeþi în sus capacul deschis ºi scoateþi scrumiera
complet.
Bricheta
Nu lãsaþi niciodatã bricheta
apãsatã în locaº, pentru cã se
va deteriora. Scoateþi de
fiecare datã bricheta din locaº, ca mãsurã de precauþie atunci când lãsaþi copiii singuri în vehicul.
Pentru a folosi bricheta, apãsaþi-o
complet în locaº ºi aºteptaþi pânã ce sare
înapoi automat. Bricheta poate
funcþiona ºi când contactul este
decuplat.
Priza brichetei poate fi utilizatã ºi
pentru alimentarea unor aparate
electrice de 12 volþi care au o putere
maximã de 10 amperi. Totuºi, dacã
motorul este oprit, folosirea acestor
aparate va cauza descãrcarea bateriei.
La conectarea diverselor aparate,
folosiþi numai conectori din gama de
accesorii Ford sau conectori adecvaþi
utilizãrii cu prize standard SAE.
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CHEILE
Cheia activeazã toate dispozitivele de
blocare/încuiere ale vehiculului. În cazul
pierderii cheii, dealerii Ford vã pot pune
la dispoziþie chei adecvate, dacã le
precizaþi codul cheii înscris pe eticheta
ataºatã cheii originale.
Este indicat sã purtaþi cu dumneavoastrã
permanent o a doua cheie, pentru situaþii de
urgenþã. Pãstraþi-o într-un loc sigur.
Cheile noi trebuie programate pentru
folosire pe vehiculul dumneavoastrã.
Pentru informaþii suplimentare, consultaþi secþiunea Sistemul de imobilizare a
motorului, de la pagina 66.
Cheia cu telecomandã cu
radiofrecvenþã
Emiþãtorul este integrat în corpul cheii.
Pentru informaþii suplimentare,
consultaþi secþiunea Telecomanda cu
radiofrecvenþã, de la pagina 61.
DISPOZITIVELE DE BLOCARE
Dispozitivele de blocare uºi cu
telecomandã cu radiofrecvenþã
Toate uºile pot fi blocate ºi deblocate
din exterior, cu ajutorul cheii de la uºa
ºoferului. Când vã aflaþi în interiorul
vehiculului, toate uºile pot fi blocate/
deblocate cu ajutorul mânerului uneia
dintre uºile din faþã.
Pentru a bloca fiecare dintre uºile din
spate, apãsaþi în jos mânerul acesteia ºi
închideþi uºa la ieºirea din vehicul.
Pentru a activa alarma antifurt sau
dubla blocare a uºilor, consultaþi secþiunea
corespunzãtoare de la paginile urmãtoare.
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Trage
(deschidere uºã)

Apasã
(blocare uºã)

Dispozitive de blocare (siguranþã)
Dispozitivele de blocare uºi fãrã
telecomandã cu radiofrecvenþã
Toate uºile pot fi blocate ºi
deblocate din exterior cu ajutorul cheii
de la uºa ºoferului. Când vã aflaþi în
interiorul vehiculului, toate uºile pot fi
blocate ºi deblocate cu ajutorul
mânerului de la o uºã din faþã.
Dispozitivele de siguranþã pentru
copii de pe portierele din spate
(modele cu 5 uºi)
Rotiþi cheia în broasca uºilor din
spate cãtre înapoi, pentru a activa
sistemul de blocare. Uºa nu va putea fi
deschisã din interiorul vehiculului.
Pentru a dezactiva dispozitivul de
blocare, rotiþi cheia cãtre înainte.
Portbagajul
Portbagajul poate fi de asemenea
deschis cu cheia.
Pentru a-l descuia, rotiþi cheia în
sens orar.
Consultaþi ºi secþiunea Deschiderea
de la distanþã a portbagajului, de la
pagina 48.
Lampa din portbagaj se va aprinde
automat. Dacã portbagajul rãmâne
deschis cu contactul decuplat, lampa din
portbagaj se va stinge automat dupã 10
minute.

O miniclapetã încorporatã în capitonajul hayonului faciliteazã închiderea
acestuia.
Închideþi corect hayonul
pentru a preveni deschiderea
acestuia în mers. Conducerea
cu hayonul deschis este extrem de
periculoasã, deoarece pot pãtrunde gaze
nocive în interiorul vehiculului.
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Capota motorului
Trageþi de mânerul de deschidere
capotã situat în partea stângã a zonei de
sub bord.
Pentru informaþii suplimentare, consultaþi secþiunea Deschiderea capotei
motorului, de la pagina 205.
În anumite condiþii de
funcþionare, ventilatorul sistemului de rãcire poate continua
sã se roteascã câteva minute dupã
oprirea motorului. Acest lucru este
normal.
Aveþi grijã sã nu vã prindeþi în
ventilator degetele sau un obiect de îmbrãcãminte, de ex. cravata sau eºarfa.
Clapeta buºonului rezervorului de
combustibil
Pentru a debloca clapeta buºonului
rezervorului de combustibil, rotiþi cheia
în sens orar ºi deschideþi clapeta. Rotiþi
buºonul în sens antiorar ºi scoateþi-l de
pe gâtul de umplere a rezervorului.
Buºonul este asigurat cu ajutorul
unei benzi de reþinere.
Pentru a închide rezervorul, rotiþi
buºonul în sens orar pânã se angajeazã
ferm pe gâtul de umplere a rezervorului.
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SISTEMUL DE ÎNCHIDERE
CENTRALIZATÃ A UªILOR
Sistem de închidere centralizatã a
uºilor cu telecomandã cu
radiofrecvenþã
Din exterior, sistemul de închidere
centralizatã a uºilor poate fi activat
numai de la uºa ºoferului. Din interior,
sistemul poate fi activat de la maneta
uºii ºoferului ºi de la cea a uºii
pasagerului. Sistemul funcþioneazã
numai când ambele uºi din faþã sunt
închise. Celelalte uºi pot fi încã
deschise. Sistemul este activat din
exterior cu cheia sau din interior prin
apãsarea manetei de pe uºã.
Când sistemul este activat, procedura
de blocare este urmatã imediat de
emiterea unui al doilea zgomot. Acest al
doilea zgomot emis reprezintã verificarea
sistemului ºi nu indicã o defecþiune.

numai când ambele uºi din faþã sunt
închise. Celelalte uºi pot fi încã deschise. Sistemul este activat din exterior
cu cheia sau din interior prin apãsarea
manetei de pe uºã.

Portbagajul rãmâne blocat ºi atunci
când sistemul este dezactivat.
Dacã doriþi sã împiedicaþi pãtrunderea în vehicul prin oricare parte a
acestuia în timpul mersului (de exemplu
la oprirea în trafic), conduceþi cu toate
portierele blocate, prin apãsarea manetei de pe uºã.
Sistem de închidere centralizatã a
uºilor fãrã telecomandã cu
radiofrecvenþã
Sistemul de închidere centralizatã a
uºilor poate fi activat de la fiecare din
uºile din faþã. Sistemul funcþioneazã
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Închiderea centralizatã a uºilor cu
sistemul de dublã blocare
Sistemul de dublã blocare este o
dotare suplimentarã pentru protecþia
antifurt, care împiedicã deschiderea
portierelor din interiorul vehiculului.
Sistemul de dublã blocare
nu trebuie activat când în
interiorul vehiculului se aflã
persoane.
Operaþiunea de dublã blocare poate
fi iniþiatã când portierele din faþã sunt
închise, dar cele din spate sunt încã
deschise.

Imposibil de deschis din interior

uºã stânga

Notã: Dacã vehiculul este dotat cu
telecomandã cu radiofrecvenþã, sistemul de dublã blocare poate fi activat/dezactivat numai de la uºa ºoferului.

Pentru activarea sistemului
Pentru a activa sistemul de dublã
blocare, rotiþi cheia în broasca oricãreia
din uºile din faþã în poziþia (1) ºi apoi în
poziþia (2), pe parcursul a 2 secunde.
Indicatoarele de direcþie vor clipi de
douã ori, cu condiþia ca toate uºile ºi
portbagajul sã fie închise. Vehiculul beneficiazã acum de blocare dublã.
La blocarea vehiculului, alarma
antifurt se armeazã.
Sistemul de alarmã antifurt poate fi
armat ºi independent de sistemul de
dublã blocare, prin rotirea cheii în poziþia (2).
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uºã dreapta
Pentru detalii suplimentare, consultaþi secþiunea Sistemul de alarmã
antifurt, începând de la pagina 74.

Dispozitive de blocare (siguranþã)
Pentru dezactivarea sistemului
Pentru a dezactiva dubla blocare,
deblocaþi una din uºile din faþã cu
cheia.
Dacã apare o defecþiune la
sistemul
electric
al
vehiculului, uºile din faþã ca
ºi portbagajul pot fi deblocate
individual, cu cheia.
Telecomanda cu radiofrecvenþã
Uºile vehiculului sau
portbagajul se vor debloca
dacã se apasã involuntar pe
butoanele
sau
, de pe
telecomandã, chiar dacã aceasta nu
este îndreptatã spre vehicul (de
exemplu, este în buzunar).
Sistemul este operaþional dupã
dezactivarea contactului. Gama de
frecvenþe dintre emiþãtor ºi vehicul
este influenþatã de condiþiile de mediu
ºi poate varia.
Portbagajul poate fi, de asemenea,
deschis cu cheia sau cu ajutorul manetei de deschidere de la distanþã a
portbagajului.
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Frecvenþa utilizatã de
telecomandã poate fi folositã ºi
de alte aparate de radiorecepþie
(de ex. radioamatori, echipamente
medicale, radiouri „walkman“, alte
telecomenzi, sisteme de alarmã etc.).
Dacã frecvenþele telecomenzii sunt
bruiate, nu veþi putea folosi nici una din
funcþiile de comandã de la distanþã,
pentru blocarea/deblocarea uºilor
vehiculului sau armarea alarmei. Totuºi,
veþi putea bloca/debloca vehiculul cu
autorul cheii.
Pentru aprobarea de tip a
telecomenzii dumneavoastrã, consultaþi
tabelul de la pagina 238.

Pentru a debloca portierele
Apãsând o singurã datã pe butonul
, se dezactiveazã dubla blocare ºi
sistemul de alarmã antifurt, ºi se vor
debloca toate uºile.
Reprogramarea funcþiei de
deblocare
Puteþi modifica funcþia de deblocare
astfel încât, prin apãsarea o singurã datã
pe butonul
, sã se dezactiveze dubla
blocare ºi sistemul de alarmã antifurt ºi
sã se deblocheze uºa ºoferului. Prin
apãsarea încã o datã a butonului
în
termen de 3 secunde se va debloca ºi
uºa pasagerului.
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Pentru a reprograma aceastã funcþie,
apãsaþi ºi menþineþi apãsate butoanele
ºi
simultan, timp de cel puþin
patru secunde, cu contactul dezactivat.
Indicatoarele de direcþie vor clipi de
douã ori pentru a indica finalizarea cu
succes a reprogramãrii funcþiei de
deblocare.
Prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã
din nou a ambelor butoane simultan,
timp de cel puþin 4 secunde, funcþia va
reveni la condiþia anterioarã.

Pentru a debloca hayonul
Apãsaþi pe butonul
în termen de 3 secunde.

de douã ori

Pentru a activa funcþia de blocare
Prin apãsarea butonului
o
singurã datã, se activeazã blocarea
centralizatã ºi sistemul de alarmã
antifurt.
Indicatoarele de direcþie nu vor clipi.
Dacã se apasã de douã ori pe butonul
în termen de 3 secunde, se va activa
dubla blocare.
Indicatoarele de direcþie vor clipi de
douã ori, cu condiþia ca toate uºile ºi
portbagajul sã fie închise. Vehiculul
beneficiazã acum de dubla blocare.

Dubla blocare nu trebuie
activatã atunci când în vehicul
se aflã persoane.
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Programarea telecomenzilor
cu radiofrecvenþã suplimentare
Pentru vehiculul dumneavoastrã pot
fi programate maximum patru telecomenzi cu radiofrecvenþã.
1. Pentru a programa o nouã telecomandã cu radiofrecvenþã, rotiþi cheia
de contact din poziþia 0 în poziþia II de
patru ori în termen de ºase secunde.
2. Decuplaþi contactul. Se va auzi un
semnal care indicã posibilitatea de programare a noii telecomenzi cu radiofrecvenþã, pe parcursul a 10 secunde.
3. Apãsaþi orice buton de pe noua
telecomandã cu radiofrecvenþã. Se va
auzi un semnal de confirmare. Repetaþi
acest ultim pas pentru toate telecomenzile cu radiofrecvenþã noi, inclusiv pentru cea originalã, în termen de 10
secunde.
4. Cuplaþi din nou contactul sau
aºteptaþi zece secunde fãrã a programa o
altã telecomandã, pentru a încheia
operaþiunea de programare. Numai cu
aceste telecomenzi programate se va
putea debloca, respectiv bloca vehiculul
dumneavoastrã.
Notã: Pentru a codifica cheile
pentru sistemul de imobilizare a motorului, consultaþi secþiunea Codificarea
cheilor, începând de la pagina 68.
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Înlocuirea bateriei
Dacã raza de acþiune a emiþãtorului
din cheie se reduce treptat, bateria (tip
3V CR 2032) trebuie înlocuitã.
Procedaþi astfel:
• Desprindeþi cu mare atenþie
unitatea emiþãtorului de pe cheie,
folosind un obiect plat (de exemplu, o
ºurubelniþã), pe care îl introduceþi în
fanta de pe spatele cheii.
• Deschideþi unitatea emiþãtorului
separând clemele de fixare laterale cu
ajutorul unui obiect plat.
• Trageþi cu grijã bateria din cheie cu
ajutorul obiectului plat folosit. Introduceþi noua baterie între cele douã
contacte, cu semnul (+) orientat în sus.
Reasamblaþi unitatea emiþãtorului
procedând în ordine inversã.

Bateriile cu litiu uzate nu
trebuie eliminate prin aruncarea
la gunoiul menajer. Trebuie sã
fiþi conºtienþi de necesitatea
protecþiei mediului atunci când aruncaþi
la deºeuri bateriile uzate.
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SISTEMUL DE IMOBILIZARE
A MOTORULUI
Sistemul de imobilizare a motorului
este o funcþie de protecþie antifurt care
împiedicã pornirea motorului cu
ajutorul unei chei cu cod incorect.

Cheile codificate
Vehiculul dumneavoastrã este livrat
cu chei codificate.
Pentru pornirea motorului nu se pot
folosi decât chei cu codul electronic
corect.
Pentru codificarea unei noi chei sunt
necesare douã chei codificate.
În cazul în care aþi pierdut o cheie,
duceþi toate cheile la un dealer Ford care
vã va înlocui cheia pierdutã contra cost,
ºi o va reprograma împreunã cu cheile
rãmase.
Armarea automatã a sistemului
Sistemul se armeazã dupã decuplarea contactului. Lampa indicatoare de la
bord va clipi scurt.
Vehiculul este acum protejat electronic împotriva furtului.
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Anularea automatã
sistemului

a

armãrii

Cuplarea contactului anuleazã
armarea sistemului, dacã este recunoscut
codul corect. Lampa indicatoare de la
bord se aprinde pentru aproximativ 3
secunde ºi apoi se stinge.
Dacã lampa indicatoare rãmâne
aprinsã continuu sau începe sã clipeascã
rapid, sistemul rãmâne armat, iar motorul nu porneºte. Scoateþi cheia din
contact ºi încercaþi din nou.
Dacã motorul tot nu porneºte,
înseamnã cã a intervenit o defecþiune.
Apelaþi imediat la un dealer Ford
pentru verificarea sistemului.
Pentru a asigura un schimb
de date corect ºi fluent între
vehicul ºi cheie, aveþi grijã sã
nu ecranaþi cheia cu un obiect metalic.

67

Dispozitive de blocare (siguranþã)
Codificarea cheilor
Maximum opt chei pot fi codificate
cu ajutorul altor douã chei, codificate
anterior pentru vehiculul dumneavoastrã.
Urmaþi paºii de mai jos în termen
de 10 secunde fiecare.
1. Introduceþi prima cheie în contact
ºi rotiþi-o în poziþia II.
2. Readuceþi cheia în poziþia 0 ºi
scoateþi-o din contact.
3. Introduceþi a doua cheie în contact
ºi rotiþi-o în poziþia II.
4. Readuceþi cea de-a doua cheie în
poziþia 0 ºi scoateþi-o din contact modul de codificare chei este acum
activat.
5. Dacã se introduce acum o cheie
necodificatã în contact ºi se roteºte în
poziþia II în termen de 20 de secunde,
aceastã cheie va fi codificatã conform
sistemului.
6. Dupã finalizarea procesului de
codificare, scoateþi cheia din contact.
Dacã procedura de codificare nu
este finalizatã corect, lampa indicatoare
va clipi dupã activarea contactului cu
cheia nou codificatã, iar motorul nu va
porni.
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Dacã pierdeþi o cheie, este
absolut necesar sã ºtergeþi codurile ºi apoi sã recodificaþi
cheile rãmase. Consultaþi dealerul
pentru a afla ce trebuie sã faceþi, dacã aþi
rãmas cu o singurã cheie.
ªtergerea codurilor
Cu douã chei codificate pentru vehiculul dumneavoastrã, puteþi face inutilizabile toate celelalte chei codificate,
de exemplu dupã ce aþi pierdut o cheie.
Finalizaþi fiecare din operaþiunile de
mai jos în termen de 10 secunde.
Executaþi primii patru paºi descriºi
în secþiunea Codificarea cheilor ºi apoi
continuaþi astfel:
5. Introduceþi cea de-a doua cheie în
contact din nou ºi rotiþi-o în poziþia II.
6. Scoateþi cheia din contact.
7. Introduceþi prima cheie în contact,
rotiþi-o în poziþia II ºi menþineþi-o în
aceastã poziþie. Lampa indicatoare va
clipi timp de 5 secunde.
8. Dacã se decupleazã contactul în
cursul acestor 5 secunde, procesul de
ºtergere se va anula ºi nici o cheie nu se
va ºterge.
9. Dacã procesul de ºtergere este
finalizat cu bine, nici una din celelalte
chei, în afarã de cele douã folosite
pentru ºtergere, nu vor mai putea fi
folosite pentru pornirea motorului decât
dacã sunt recodificate.
Puteþi codifica acum ºi alte chei
suplimentare.

69

Dispozitive de blocare (siguranþã)
SISTEMUL DE ALARMÃ
ANTIFURT
Sistemul acþioneazã ca un element
de descurajare pentru persoanele
neautorizate care încearcã sã deschidã
uºile, capota motorului sau portbagajul.
Armarea sistemului
Sistemul este armat imediat ce se
face blocarea uºilor vehiculului.
Consultaþi secþiunea Blocarea
centralizatã cu sistemul de dublã
blocare, începând de la pagina 60, ºi
secþiunea Telecomanda cu radiofrecvenþã, începând de la pagina 61.
Amânarea armãrii automate
Pe durata a maximum 20 de secunde
de la armarea sistemului de alarmã
antifurt, este încã posibilã deschiderea
vehiculului fãrã declanºarea alarmei.
Dupã aceste 20 de secunde, sistemul de
alarmã antifurt va monitoriza toate
uºile, capota motorului ºi hayonul, cu
condiþia ca acestea sã fie închise. Dacã
o uºã, capota sau hayonul sunt închise
ulterior, sistemul va monitoriza
respectiva uºã dupã 20 de secunde.
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Alarma
Alarma sunã timp de 30 de secunde
dacã o persoanã neautorizatã deschide o
uºã, portbagajul sau capota motorului.
Semnalizatorul de avarie se va aprinde
intermitent timp de 5 minute.
Orice încercare de a porni motorul
va face ca alarma sã sune din nou.
Pentru a opri sistemul de alarmã
Armarea sistemului de alarmã antifurt
poate fi anulatã în orice moment – chiar
când alarma sunã – dacã se descuie/deblocheazã oricare din uºile din faþã cu cheia sau
cu ajutorul telecomenzii.
Sistemul de alarmã antifurt de pe
hayon se dezactiveazã la deschiderea cu
cheia a portbagajului. Dupã închiderea
acestuia, alarma se va arma din nou.
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SCAUNELE
Aºezarea în poziþie corectã
Scaunele, tetierele, centurile de siguranþã ºi airbag-urile contribuie toate
la protecþia ocupanþilor vehiculului.
Utilizarea optimã a acestor componente
vã asigurã protecþie suplimentarã dacã
respectaþi urmãtoarele indicaþii:
• Aºezaþi-vã în poziþie verticalã, cu
baza coloanei vertebrale cât mai apropiatã de spãtar, acesta fiind înclinat spre
spate cu maximum 30°.
• Reglaþi tetierele astfel încât partea
superioarã a acestora sã fie la nivelul
calotei capului dumneavoastrã.
• Nu apropiaþi scaunul din faþã prea
mult în raport cu panoul de bord.
ªoferul trebuie sã þinã volanul cu braþele uºor îndoite, în poziþia corespunzãtoare acelor de ceas care indicã ora 10
ºi 10 minute. Picioarele trebuie sã fie de
asemenea uºor îndoite, astfel încât
pedalele sã poatã fi apãsate complet,
pânã la podea.
• Centura de siguranþã trebuie sã fie
petrecutã peste centrul umãrului; banda
pentru partea inferioarã a abdomenului
trebuie sã se fixeze ferm peste coapse,
nu peste stomac.
Nu folosiþi nici un fel de
huse accesorii care nu sunt
create special pentru scaune cu
airbag-uri laterale. Aceste huse trebuie
sã fie montate de tehnicieni instruiþi
special.
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Nu reglaþi scaunele în timp
ce vehiculul este în miºcare.

Deplasarea scaunelor înainte sau
înapoi
Pentru a regla poziþia unui scaun,
trageþi de mânerul aflat sub bordura din
faþã a scaunului. Dupã eliberarea
mânerului, miºcaþi puþin scaunul pentru
a verifica armarea corectã a sistemului
de fixare.

Reglarea înãlþimii scaunului
ºoferului
Reglaþi înãlþimea scaunului ºoferului cu ajutorul mânerului situat pe
latura exterioarã a scaunului, în partea
din faþã.
Pentru a ridica scaunul, trageþi de
mâner în sus de câteva ori, pânã ce
obþineþi înãlþimea doritã.
Pentru a coborî scaunul, apãsaþi în
jos mânerul de câteva ori, pânã ce
obþineþi înãlþimea doritã.
Fiecare miºcare de tragere respectiv
apãsare a mânerului va ridica, respectiv
coborî scaunul cu câteva fracþiuni de
lungime.
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Reglarea unghiului spãtarului
Rotiþi rozeta de pe laterala scaunului. Când scaunele sunt împinse complet înspre înainte, spãtarele pot fi
înclinate complet.

Rabatarea spre înainte a spãtarelor
scaunelor
(modelele cu 3 uºi)
Trageþi de mânerul de blocare ºi
rabataþi complet spãtarul spre înainte.
Dupã urcarea pasagerilor de pe
scaunele din spate, readuceþi spãtarul
scaunului în poziþia corectã, ºi atunci
veþi auzi un clic distinct.
Nu aºezaþi în spatele scaunului obiecte care ar putea împiedica angajarea fermã a sistemului de blocare a scaunului.
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Tetierele
Tetierele scaunelor din faþã
Reglaþi tetierele astfel încât
partea superioarã a acestora sã
se afle la acelaºi nivel cu calota
capului ocupantului scaunului.
Pentru a regla înãlþimea tetierelor,
trageþi tetiera în sus sau apãsaþi pe butonul de blocare ºi apãsaþi pe tetierã.
Asiguraþi-vã cã tetiera s-a angajat
ferm în locaº.
Pentru de demonta tetiera, apãsaþi pe
butonul de blocare ºi scoateþi tetiera
complet.
Pentru a o repune la loc, apãsaþi pe
buton ºi împingeþi tetiera înapoi în
poziþie.
Tetierele pentru locurile
din spate
Pentru a le ridica, trageþi de tetiere
pânã ce se poziþioneazã corect.
Pentru a coborî tetierele, apãsaþi pe
butonul de blocare ºi împingeþi tetiera
în jos.
Tetierele din spate trebuie
sã fie obligatoriu în poziþia
ridicat când locurile din spate
sunt ocupate de pasageri sau când
aºezaþi un scaun pentru copii pe
respectivul scaun.

75

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã
Scaunele din faþã cu dispozitiv de
încãlzire
Dispozitivele de încãlzire din
pernele scaunelor din faþã sunt acþionate
de un buton situat pe latura exterioarã
faþã a scaunului. Marcajul roºu de pe
latura butonului indicã faptul cã
dispozitivul este în funcþiune. Temperatura maximã se atinge dupã cinci sau
ºase minute ºi este reglatã de un
termostat.
Dispozitivul de încãlzire scaune
funcþioneazã doar când cheia de contact
este în poziþia II.

bateriei.

Scaunul ºoferului

Funcþionarea dispozitivului
de încãlzire scaune cu motorul
oprit duce la descãrcarea

Rabatarea înspre înainte a
spãtarului scaunelor din spate
Cataramele centurilor de siguranþã
trebuie sã fie angajate în suporturile de
reþinere.
Coborâþi tetierele din spate ºi cuplaþi
cataramele centurilor de siguranþã cu
limbile de fixare a centurilor, aflate pe
spãtarul scaunului.
Trageþi de clapeta de deblocare de pe
spãtarul scaunului din spate ºi rabataþi
înspre înainte spãtarul scaunului.
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Scaunul pasagerului din faþã

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã
Readucerea spãtarului scaunelor în
poziþie verticalã
Spãtarul trebuie sã fie corect angajat
în dispozitivele de fixare.
Notã: Un steguleþ roºu din
mecanismul de deblocare indicã faptul
cã spãtarul nu este corect angajat. Dacã
apare steguleþul roºu, eliberaþi din nou
spãtarul ºi repetaþi procedura pânã ce
steguleþul roºu nu mai apare. Dacã
centura integratã în partea centralã a
spãtarului nu funcþioneazã corect,
verificaþi mecanismul de deblocare.
Centurile de siguranþã trebuie sã se
afle în faþa spãtarului.

Buzunarele din spatele spãtarului
În spatele spãtarului scaunelor din
faþã se aflã buzunare în care se pot
depozita hãrþile sau alte pliante.

Ridicaþi de fiecare datã
tetierele atunci când scaunele
din spate sunt ocupate de
pasageri!
Rabatarea înspre înainte a pernelor
scaunelor
Cuplaþi cataramele centurilor cu
limbile de fixare a centurilor, aflate pe
spãtar.
Trageþi de chinga dintre perna ºi
spãtarul scaunului ºi rabataþi perna
scaunului înspre înainte.
Coborâþi tetierele scaunelor din
spate ºi rabataþi spãtarul înspre înainte,
conform descrierii din secþiunea
Rabatarea înspre înainte a spãtarului
scaunelor din spate.
Când readuceþi scaunele în poziþia
iniþialã, asiguraþi-vã cã centurile funcþioneazã corect ºi cã se aflã în faþa
spãtarului.
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CENTURILE DE SIGURANÞÃ
Folosiþi de fiecare datã centurile de
siguranþã/dispozitivele de siguranþã
pentru copii. Nu folosiþi niciodatã o
centurã de siguranþã pentru mai multe
persoane. Verificaþi ca centurile sã nu
fie fixate având cureaua rãsucitã sau
lejerã, ºi ca funcþionarea lor sã nu fie
obstrucþionatã.
Evitaþi purtarea de îmbrãcãminte voluminoasã sau foarte groasã. Pentru protecþie
optimã, centurile de siguranþã trebuie sã
fie fixate ferm în jurul corpului.
Fixarea centurilor de siguranþã
Trageþi ferm de centurã. Aceasta se
poate bloca dacã trageþi prea brusc sau
dacã vehiculul este în pantã.
Centura de siguranþã trebuie sã se
petreacã peste centrul umãrului; cureaua
pentru partea de jos a abdomenului
trebuie fixatã bine peste coapse ºi nu
peste abdomen.
Introduceþi limba metalicã
din capãtul centurii în cataramã
pânã ce auziþi un clic, în caz
contrar centura nu se va fixa corect.
Pentru a elibera centura de siguranþã, apãsaþi pe butonul roºu de pe
cataramã ºi permiteþi centurii sã se
ruleze pe tambur complet ºi uniform.
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Asiguraþi-vã cã fiecare centurã de
siguranþã este fixatã în catarama
proprie.
Dacã vehiculul este echipat cu o
centurã de siguranþã centralã staticã
pentru a slãbi centura, ridicaþi catarama
metalicã în unghi drept faþã de cureaua
textilã ºi trageþi de ea. La fixarea centurii,
verificaþi ca limba metalicã sã se angajeze
corect în cataramã cu un clic. Pentru a
strânge centura, introduceþi capãtul liber
prin cataramã, asigurându-vã cã centura
este fixatã corect peste coapse, în partea
de jos a abdomenului.
Nu înclinaþi prea tare spre spate
spãtarele scaunelor din faþã, deoarece
centurile asigurã protecþie maximã când
scaunele sunt în poziþie aproape
verticalã.
La vehiculele cu 3 uºi, capãtul
centurii de siguranþã dinspre bara de
reþinere din partea de jos gliseazã spre
înainte când centura este fixatã.
Nu obstrucþionaþi niciodatã
bara de reþinere cu bagaje etc.
aºezate în zona picioarelor
ocupanþilor locurilor din spate.
Reglarea pe înãlþime a centurilor de
siguranþã pentru scaunele din faþã
Centura de siguranþã nu trebuie sã
ajungã prea aproape de gât. Pentru a
regla înãlþimea acesteia, apãsaþi pe
butonul de blocare a dispozitivului de
reglare pe înãlþime ºi deplasaþi pivotul,
astfel încât centura sã se aºeze pe
centrul umãrului.
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Dispozitivul de pretensionare a
centurii de siguranþã
Dispozitivele de pretensionare a centurii nu trebuie
demontate. Dacã un dispozitiv
de pretensionare a centurii se declanºeazã în caz de accident, acesta trebuie
înlocuit. Pentru întreþinerea ºi înlocuirea
(aruncarea la deºeuri) acestora apelaþi la
personalul special calificat (se recomandã un dealer Ford).
Sistemul de siguranþã echipat cu
dispozitiv de pretensionare centurã
pentru scaunele din faþã contribuie la
reducerea riscului de rãnire gravã în caz
de coliziune frontalã majorã. În cursul
unei coliziuni grave, centurile de
siguranþã vor fi pretensionate pentru a
se reduce lejeritatea curelei textile.
Dispozitivul de siguranþã al centurii este
un sistem care înlãturã lungimea în
exces a curelelor desfãºurate ale
centurii. La declanºarea dispozitivului
de siguranþã a centurii, diagonala ºi
cureaua pentru coapse se vor strânge
ferm.
Dispozitivul de pretensionare nu se
declanºeazã în cazul coliziunilor laterale,
din spate sau al celor minore. Pentru
detalii suplimentare consultaþi secþiunea
Airbag-uri, începând cu pagina 82.
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Îngrijirea centurilor de siguranþã
Verificaþi periodic centurile de siguranþã pentru a nu fi deteriorate sau
uzate.
Nu încercaþi sã reparaþi sau
sã ungeþi mecanismele retractorului sau cataramei, sau sã
efectuaþi vreo modificare a centurii.
Centurile supuse tensiunii - ca
rezultat al unui accident - trebuie sã fie
înlocuite, iar sistemul de ancorare a
acestora trebuie verificat de un dealer
Ford.
Pentru informaþii referitoare la
curãþarea centurilor de siguranþã
consultaþi secþiunea Curãþarea centurilor de siguranþã, de la pagina 201.
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AIRBAG-U
URI
Airbag-urile, în combinaþie cu centura de siguranþã, contribuie la reducerea riscului de rãnire gravã în cazul unei
coliziuni majore.
Sistemul de airbag-u
uri
Sistemul de airbag-uri cuprinde
urmãtoarele componente:
• baloane din nylon gonflabile în
douã trepte (airbag-uri) cu generatoare
de gaz
• airbag-uri laterale
• airbag-uri pentru cap
• dispozitive de pretensionare centuri
• mai mulþi senzori de coliziune
• o lampã de semnalizare dezactivare airbag pe consola centralã (dacã
existã ca echipare)
• lampã de avertizare pe panoul de
bord
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• un buton de dezactivare airbag
(dacã existã ca echipare)
• o unitate electronicã de diagnostic
ºi control.

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã
Notã: La umflarea unui airbag se va
auzi o detunãturã destul de puternicã, de
asemenea, este normal sã aparã un nor
de reziduuri inofensive de pudrã.
Airbag-u
urile faþã
Pericol extrem! Nu aºezaþi niciodatã
un scaun pentru copii pe un
scaun protejat de un airbag în
stare de funcþionare!
Existã riscul de rãnire gravã sau
deces la umflarea airbag-ului.
Cel mai sigur loc pentru aºezarea
copiilor într-un vehicul este pe scaunele
din spate.
Scaunul ºi spãtarul trebuie reglate
corect pentru ca airbag-ul sã aibã
eficienþa optimã.
• Aºezaþi-vã cu spatele drept, cu
baza coloanei vertebrale cât mai
aproape de spãtarul scaunului, reglat la
maximum 30o.
• Reglaþi tetierele astfel încât partea
superioarã a acestora sã se afle la
nivelul calotei capului dumneavoastrã.
• Nu trageþi scaunul din faþã prea
aproape de panoul de bord. ªoferul
trebuie sã þinã volanul cu braþele uºor
îndoite, în poziþie similarã acelor de
ceas care indicã ora 10 ºi 10. Picioarele
trebuie sã fie de asemenea uºor flexate
astfel încât pedalele sã poatã fi apãsate
complet pânã la podea.
• Centura de siguranþã trebuie sã se
petreacã peste centrul umãrului; cureaua pentru partea de jos a abdomenului
trebuie sã se aºeze ferm pe coapse ºi nu
peste stomac.
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Aceasta este poziþia idealã de
condus ºi contribuie la reducerea
riscului de rãnire ce poate interveni
datoritã aºezãrii prea aproape de un
airbag care se umflã.
Pasagerii din faþã trebuie sã stea cu
spatele cât mai drept pentru a beneficia
de protecþia maximã oferitã de airbag.
Purtaþi întotdeauna centura
de siguranþã ºi menþineþi
suficientã distanþã între ºofer ºi
volan. Numai când centurile de
siguranþã sunt utilizate corect acestea
pot menþine o poziþie a corpului care sã
permitã obþinerea efectului maxim al
airbag-ului. Existã riscul de rãnire la
umflarea airbag-ului!
Nu modificaþi în nici un fel
partea din faþã a autovehiculului deoarece acest lucru
poate afecta umflarea airbag-ului.
Airbag-urile frontale sunt activate în
caz de coliziuni majore, fie frontale,
fie în unghi de 30o cãtre stânga sau
dreapta. Airbag-urile se umflã în câteva
miimi de secundã. Acestea se dezumflã
la contactul cu ocupanþii din faþã,
atenuând astfel miºcarea spre înainte a
corpului.
În cursul coliziunilor minore, ca ºi
în caz de rãsturnare sau coliziune din
spate sau lateralã, sistemul de airbaguri frontal nu va fi activat.
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Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã
Pãstraþi zona din faþa
airbag-urilor în permanenþã
liberã. Nu aºezaþi nici un obiect
în aceste zone.
Aceste zone trebuie ºterse numai cu
o cârpã umedã, niciodatã nu se vor
ºterge cu cârpe ude.
Reparaþiile volanului, coloanei de direcþie ºi ale sistemului de airbag trebuie
efectuate numai de tehnicieni calificaþi
corespunzãtor. Declanºarea involuntarã
a airbag-ului poate provoca rãniri.
Dealerul Ford dispune de tehnicieni
atent instruiþi pentru a asigura service-ul
vehiculului dumneavoastrã.
Strategia declanºãrii în douã faze
Un sistem de senzori din vehicul
monitorizeazã viteza acestuia, starea
centurilor de siguranþã ºi poziþia
scaunului ºoferului. În caz de accident,
sistemul este capabil sã analizeze tipul
de coliziune ºi sã activeze sistemele de
siguranþã adecvate.
În majoritatea cazurilor de declanºare
a airbag-urilor, prima fazã intervine
pentru a asigura reþinerea ocupantului în
poziþie. Cea de-a doua fazã intervine
ulterior. În cazul coliziunilor majore,
ambele faze de declanºare intervin odatã,
pentru a asigura reþinerea ocupantului în
poziþie. Sistemul creºte potenþialul de
siguranþã, în special pentru ºoferii care
nu au înãlþimea standard sau nu stau
într-o poziþie standard.

85

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã
Airbag-u
urile laterale
Airbag-urile laterale sunt montate pe
latura spãtarelor scaunelor din faþã. În caz
de coliziune lateralã majorã, airbag-ul de
pe laterala afectatã de coliziune se va
umfla.
Airbag-ul se va umfla între panoul
portierei ºi ocupant. Imediat ce corpul
ocupantului atinge airbag-ul, gazul iese
din balonul airbag-ului ºi amortizeazã
impactul.
Airbag-urile laterale nu sunt
activate în caz de coliziuni laterale
minore ºi nici în caz de impact frontal
sau din spate.
Se recomandã curãþarea scaunelor
vehiculului cu produse de curãþat Ford.
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Airbag-u
urile pentru cap pentru
partea din faþã ºi din spate
Etichetele ºtanþate în capitonajul de
la nivelul capului, deasupra geamurilor
laterale indicã dotarea vehiculului cu
airbag-uri pentru cap.
Airbag-urile pentru cap sunt montate
deasupra geamurilor laterale din faþã ºi
din spate, în interiorul capitonajului
plafonului.
În caz de coliziune lateralã gravã,
airbag-ul de pe latura afectatã de
coliziune se va umfla.
Airbag-urile pentru cap nu sunt
activate în caz de coliziuni laterale
minore sau în caz de impact frontal
sau din spate.
Se recomandã curãþarea capitonajului
plafonului numai cu produse de curãþare
Ford.
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Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã
Repararea huselor scaunelor din faþã, a senzorilor
montaþi pe scaune ca ºi a
capitonajului plafonului va fi efectuatã
numai de tehnicieni special instruiþi.
Umflarea involuntarã a airbag-urilor
poate provoca rãniri. Dealerul Ford
dispune de tehnicieni special instruiþi
pentru a asigura service-ul vehiculului
dumneavoastrã.
Nu blocaþi, nu obstrucþionaþi ºi nu
acoperiþi airbag-ul în nici un fel,
întrucât acest lucru împiedicã umflarea
corectã a acestuia ºi creºte riscul de
rãnire. De exemplu, nu vã aºezaþi haina
sau jacheta pe spãtarul scaunului ºi nu
încãrcaþi vehiculul cu bagaje pânã la
nivelul plafonului.
Nu folosiþi huse-accesorii care nu au
fost special proiectate pentru scaune
dotate cu airbag. Aceste huse trebuie
montate de tehnicieni special instruiþi.
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Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã
Lampa de avertizare a
airbag-u
ului/dispozitivului de
pretensionare a centurii
La rotirea cheii de contact în poziþia II,
lampa de avertizare de la bord se aprinde
timp de aproximativ 3 secunde pentru a
arãta cã sistemul este funcþional.
Dacã lampa de avertizare nu se
aprinde sau dacã rãmâne aprinsã sau
lumineazã intermitent sau continuu în
timpul condusului, înseamnã cã a
intervenit o defecþiune. Apelaþi la un
expert pentru verificarea sistemului,
pentru siguranþa dumneavoastrã. Se
recomandã apelarea la un dealer Ford.
Pentru înlãturarea sistemului de
airbag înlocuit se va apela la un dealer
autorizat. Se recomandã un dealer Ford.

89
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Dezactivarea airbag-u
urilor
În cazul în care anumite situaþii
impun montarea unui scaun pentru copil
pe un scaun echipat cu airbag funcþional
cu umflare în faþa scaunului pentru
copil, vehiculul dumneavoastrã permite
montarea unui comutator de dezactivare
a airbag-ului pentru pasager, acþionat de
cheia de contact.
Montarea acestui comutator se va
face numai de cãtre un dealer Ford.
Dacã acest sistem existã, contactul
de dezactivare airbag acþionat cu cheia
se va monta la capãtul panoului de
bord/torpedoului, împreunã cu o lampã
de semnalizare dezactivare airbag,
instalatã pe panoul de bord.
Pentru a utiliza un scaun pentru
copii pe scaunul din faþã, verificaþi ca
poziþia acestui contact acþionat cu cheia
sã fie OFF (închis).
Pentru a evita riscul de
rãnire sau deces, nu utilizaþi
niciodatã un scaun pentru
copii aºezat pe scaunul din faþã, decât
dacã airbag-ul este dezactivat (OFF).
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Când contactul este cuplat (cheia
este în poziþia II), verificaþi dacã lampa
de semnalizare dezactivare airbag este
aprinsã.
Dacã lampa de semnalizare
dezactivare airbag de la bord lumineazã
intermitent înseamnã cã existã o defecþiune. Demontaþi scaunul pentru copii de
pe scaunul din faþã. Apelaþi la un dealer
Ford pentru verificarea sistemului,
pentru siguranþa dumneavoastrã.
Dupã demontarea scaunului pentru
copii de pe scaunul din faþã, asiguraþi-vã
cã poziþia contactului cu cheie pentru
activare/dezactivare airbag este ON
(activat).
Pentru a vã asigura cã dispozitivele de siguranþã pentru adulþi
funcþioneazã conform destinaþiei
respective, verificaþi ca airbag-ul sã fie în
poziþia ON (activat).

ON (activat)
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Scaune de siguranþã pentru copii
Cel mai sigur loc pentru
transportul copiilor cu înãlþimi
de sau sub 150 cm sau cu vârste
de sau sub 12 ani este scaunul special,
aºezat pe un scaun din spate.
Pericol extrem! Nu aºezaþi
un scaun pentru copii pe un
scaun protejat de un airbag cu
deschidere frontalã, în stare de
funcþiune!
Textul original: conform ECE
R94.01
Pericol extrem! Nu utilizaþi un scaun
de siguranþã pentru copii aºezat cu
spatele la direcþia de mers pe un scaun
protejat de airbag cu deschidere în faþã!
Existã riscul de rãnire la umflarea
airbag-ului.
Ori de câte ori instalaþi un scaun
pentru copii/un sistem de siguranþã
pentru copii, citiþi cu atenþie ºi respectaþi
instrucþiunile fabricantului.
Existã riscul de rãnire gravã
sau deces dacã nu sunt respectate
corect instrucþiunile fabricantului
sau dacã sistemul de siguranþã
pentru copii este modificat în orice fel.
Notã: Dacã vehiculul dumneavoastrã este echipat cu opþiunea de
dezactivare airbag-urilor, consultaþi
secþiunea Dezactivarea airbag-urilor,
pagina 90.

Nu þineþi copiii pe genunchi
când vehiculul este în miºcare.
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Scaun de siguranþã pentru copii mici

Sensul de mers

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã
Copiii cu înãlþimea de sau sub 150 cm
sau în vârstã de sau sub 12 ani trebuie
asiguraþi prin aºezarea în dispozitive
speciale de siguranþã pentru copii, cum ar
fi scaune pentru sugari, scaune speciale
pentru copii sau perne suplimentare,
aºezate pe scaunele din spate. Aceste
echipamente trebuie sã fie adecvate
pentru acest scop ºi sã aibã aprobarea
guvernamentalã (în funcþie de þarã).
Împreunã cu centura de siguranþã
pentru adulþi, aceste dispozitive de
siguranþã contribuie la o siguranþã
maximã pentru copii.
O gamã variatã de dispozitive de
siguranþã pentru copii aprobate ECE
este disponibilã la dealerul Ford. Cereþi
dealerului Ford scaunele de siguranþã
pentru copii recomandate.
Notã:
• Dacã vehiculul a fost implicat într-un
accident, apelaþi la un dealer pentru
verificarea acestuia, pentru cã ar putea fi
deteriorat.
• Când nu folosiþi scaunul pentru
copil, nu-l lãsaþi expus la lumina directã
a soarelui.
• Dacã scaunul pentru copil se aflã în
vehicul, dar nu este folosit, asiguraþi-l
cu centura de siguranþã.
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Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã
• Nu lãsaþi copii nesupravegheaþi,
aºezaþi într-un scaun pentru copii sau
singuri în vehicul.
• Asiguraþi-vã cã scaunul pentru
copil nu este blocat (de uºa din spate sau
de ºina de deplasare a scaunului, de ex.),
deoarece acesta se poate deteriora.
• La instalarea unui scaun pentru
copii/sistem de siguranþã pentru copii
cu ajutorul centurii, asiguraþi-vã cã
centura nu este rãsucitã ºi nu este prea
lejerã.
Aºezarea sistemelor de siguranþã
pentru copii
Dacã vehiculul dumneavoastrã este echipat cu airbag
frontal pentru pasager, aflat în
stare de funcþiune, copiii cu înãlþime de
sau sub 150 cm sau în vârstã de sau sub
12 ani trebuie transportaþi obligatoriu pe
scaunele din spate – corect aºezaþi în
scaune pentru copii sau fixaþi cu sisteme
de siguranþã – ºi niciodatã pe scaunul
din faþã.
Tabelul de pe pagina urmãtoare vã
oferã detalii privind modul adecvat de
montare a sistemelor de siguranþã
pentru copii.
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Poziþii pentru sistemele de siguranþã pentru copii
Poziþii de aºezare

Categorii de grupe de greutate
0

0+

I

II

pânã la 10 kg pânã la 13 kg 13-18 kg (aprox. 15-25 kg (aprox.
3 ½ - 12 ani)
(aprox. 0-2 ani) 9 luni - 4 ani)
(aprox.
0-9 luni)

Scaun pentru sugari

Airbag pasager faþã
ON (activat)

Airbag pasager faþã
OFF (dezactivat)

Scaunele din spate

Scaun pentru
copii

III
22-36 kg
(aprox.
6-12 ani)

Scaun/pernã de supraînãlþare

X

X

X

X

X

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Pericol extrem! Nu aºezaþi
un scaun pentru copii orientat
cu spatele la direcþia de mers,
pe un scaun protejat cu airbag cu
deschidere frontalã!

O gamã variatã de scaune pentru
copii aprobate de ECE este disponibilã
la dealerul Ford. Cereþi sistemul de
siguranþã pentru copii recomandat
pentru fiecare grupã de vârstã/greutate.

U = Poziþia aºezat adecvatã pentru
sistemele de siguranþã de categorie
universalã, pentru aceastã grupã de
greutate/vârstã.

Ridicaþi de fiecare datã
tetiera când un scaun din spate
este ocupat de un pasager sau
de un scaun pentru copii.

X = Poziþia aºezat neadecvatã pentru
copiii din aceastã grupã de greutate/vârstã.
Dacã anumite situaþii specifice
impun aºezarea unui copil mai mare de
un an pe un scaun din faþã protejat de
airbag, folosiþi întotdeauna un sistem de
siguranþã aºezat cu faþa la direcþia de
mers ºi deplasaþi scaunul cât mai înspre
înapoi posibil.
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Sistemul de siguranþã corect ce
trebuie folosit depinde de vârsta ºi
greutatea copilului:
• Copiii mici cu vârste sub doi ani
ºi/sau cântãrind sub 13 kg sunt cel mai
bine protejaþi dacã sunt transportaþi aºezaþi
corect în scaune pentru sugari cu spatele la
sensul de mers, pe un scaun din spate.
• Copiii cu vârste sub 4 ani ºi cântãrind între 13 ºi 18 kg trebuie transportaþi
aºezaþi corect în scaune speciale pentru
copii, pe un scaun din spate.
• Copiii cu vârste între 3 ani jumãtate
ºi 12 ani, cântãrind între 15 ºi 36 kg
trebuie sã fie aºezaþi pe o pernã de supraînãlþare, pe bancheta din spate. O centurã
de siguranþã auxiliarã reglabilã fixatã de
perna de supra-înãlþare asigurã dirijarea
optimã a diagonalei centurii pe umãr.
Poziþia în ºezut a copilului, înãlþatã,
asigurã posibilitatea folosirii corecte a
centurii de siguranþã pentru adulþi, dirijatã
central peste umãr ºi pe lângã gât,
cureaua de la baza abdomenului fiind
întinsã ferm peste coapse ºi nu peste
stomac. Verificaþi ca poziþia copilului sã
fie în ºezut, cu spatele drept.
Nu folosiþi niciodatã perna de
supra-înãlþare fixatã numai prin
cureaua pentru coapse. Folosirea
optimã a pernei de supra-înãlþare este prin
fixare cu o centurã ce are curea diagonalã
ºi pentru coapse, aºezatã pe un scaun din
spate.
Nu folosiþi niciodatã cãrþi
sau perne obiºnuite sau prosoape
pentru a înãlþa poziþia unui copil.
Copilul poate aluneca de pe acest
„suport“ ºi astfel pericolul de rãnire gravã
sau deces creºte în cazul unei coliziuni.
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Scaun de siguranþã pentru sugar

Direcþia de mers
Scaun de siguranþã pentru copii

Direcþia de mers
Perna suplimentarã aºezatã pe perna
scaunului

Direcþia de mers

Sistemele audio
Consultaþi tabelul de mai jos pentru a verifica ce dotãri sunt disponibile la
sistemul audio cu care este echipat vehiculul dumneavoastrã.
Dotãri comune modelului 2500 ºi tuturor celorlalte modele
Siguranþa garantatã de codificare
Presetare staþie
Comenzi sunete joase/înalte
Comandã cãutare acord

Pagina 100 Butonul de meniu (M)
Pagina 110
Pagina 109 Acord manual (MAN)
Pagina 108
Pagina 105 Reducere distorsiuni sonore (CLIP)Pagina 105
Pagina 108

Caracteristici suplimentare
Avertizare curãþare cap redare casetofon
Numãr de identificare vehicul (VID)
RDS/RDS EON
Buton informaþii din trafic (TA)
Frecvenþe alternative (AF)
Afiºaj denumire staþii
Afiºaj ceas ºi datã RDS
Informaþii din traficul local sau la distanþã
(TA-L/TA-D)
Funcþionare timp de o orã (cu contactul
dezactivat)
Control reducere/echilibrare semnal
Selector AutoStore (automemorare) (AST)
Acord scanare (SCAN)
*Control automat volum (AVC)
Control telefon/surdinã
ªtiri
Selecþie tip de programe (PTY)
Redare piste aleatorii (SHUF)
Comprimare piste (COMP)
Scanare piste (SCAN)
Redare CD-uri multiple

3500
• Pagina 122

4500
6006
• Pagina 102
• Pagina 114
• Pagina 111
• Pagina 114
• Pagina 115
• Pagina 116
• Pagina 114
• Pagina 108

-

• Pagina 116
• Pagina 109
• Pagina 108
• Pagina 104
• Pagina 106
• Pagina 118
• Pagina 119
• Pagina 126
• Pagina 126
• Pagina 127
• Pagina 124

* În funcþie de versiunea de vehicul.
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Sistemele audio
Comandã deschis/închis
(ON/OFF) ºi volum

Buton estompare/
echilibrare semnal

Selector bandã
Buton informaþii
din trafic

Control sunete
joase/înalte

Model 3500

Butoane control
casetã audio

Butoane presetare
staþii emisie

Buton MENIU

Model 2500
Butoanele funcþioneazã similar cu cele ale
aparatului descris mai sus.
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Control reglaj
SEEK (cãutare)

Sistemele audio

Model 6006

Buton informaþii Selector
Comandã deschis/închis
din trafic
bandã
(ON/OFF) ºi volum
Control sunete
Comandã
joase/înalte
surdinã
Comandã
Buton încãrcare CD
CD
Buton estompare/
echilibrare semnal
Buton scoatere CD

Butoane presetare
staþie emisie

Buton MENIU

Control reglaj
SEEK (cãutare)

Model 4500
Butoanele funcþioneazã similar cu cele
ale aparatului descris mai sus.
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Sistemele audio
MÃSURI DE SIGURANÞÃ
Securitatea garantatã
de codificare
Sistemele audio Ford încorporeazã
un numãr unic de cod pentru garantarea
securitãþii, care trebuie introdus înainte
de punerea în funcþiune a aparatului.
Dacã se deconecteazã bateria sau se
demonteazã aparatul radio de pe
vehicul, acesta nu va funcþiona decât
dupã reintroducerea codului.
Înregistrarea numãrului de cod
Când faceþi recepþia vehiculului,
trebuie sã notaþi numãrul de cod ºi sã
puneþi notiþa într-un loc sigur, dar nu în
interiorul vehiculului. Dacã pierdeþi
numãrul de cod, contactaþi dealerul
Ford ºi prezentaþi-i detaliile sistemului
audio de pe vehiculul dumneavoastrã,
împreunã cu o dovadã a identitãþii
dumneavoastrã. Dupã prezentarea acestor detalii, dealerul Ford va obþine codul
corect de la Ford Motor Company
Limited.
Introducerea numãrului de cod
Dacã la deschiderea radioului pe
afiºaj apare mesajul „CODE -------“ luminat intermitent, înseamnã cã va trebui
sã introduceþi numãrul de cod înainte de
a putea folosi aparatul.
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Sistemele audio
Utilizaþi butoanele de presetare staþii
pentru a introduce codul de siguranþã.
1. Apãsaþi de câteva ori pe butonul 1
pânã ce pe afiºaj apare prima cifrã
corectã din codul dumneavoastrã.
2. Apãsaþi apoi pe butoanele de
presetare 2, 3 ºi 4 în acelaºi mod pentru
a face sã aparã restul de trei cifre din
codul dumneavoastrã.
3. Asiguraþi-vã cã numãrul complet
de cod este corect înainte de a apãsa pe
butonul de presetare 5 pentru
confirmarea acestuia.
În cazul introducerii unui numãr de
cod incorect
Echipamentele audio Ford acceptã
pânã la ZECE încercãri de introducere
a numãrului de cod. O cifrã afiºatã pe
ecran vã va indica numãrul de încercãri
fãcute.
• Dacã se introduce un numãr
incorect, pe ecran se afiºeazã din nou
cuvântul CODE, când se poate face o
nouã încercare de introducere a codului.
• Dacã pe ecran apare afiºat WAIT
30 (aºteptaþi 30 min.) aparatul se va
bloca pentru 30 de minute. Aºteptaþi
pânã ce contorul de timp ajunge la zero.
Când pe ecran apare afiºat din nou
CODE, încercaþi sã reintroduceþi
numãrul de cod.
• Dupã zece încercãri incorecte,
aparatul va deveni complet inoperant iar
pe ecran se va afiºa cuvântul LOCKED
(blocat). Contactaþi dealerul Ford pentru
rezolvarea problemei.
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Numãrul de identificare a
vehiculului (VID)
Atunci când se furã un echipament
auto, este foarte dificil sã fie identificat
proprietarul real, dacã aparatul este
recuperat. Întrucât fiecare vehicul are
un numãr unic de identificare, acest
lucru ajutã poliþia sã gãseascã
proprietarul dupã numãrul din memoria
echipamentului audio, dacã acesta a fost
introdus în respectiva memorie.
Notã: Numãrul de identificare a
vehiculului este ºtanþat pe o etichetã
fixatã în partea stângã a tabloului de
bord. Acesta poate fi citit prin parbriz,
din exteriorul vehiculului.
Pentru a introduce în memorie sau
pentru a modifica numãrul de cod:
1. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat timp
de douã secunde butonul M ºi apoi
apãsaþi pe buton de câteva ori pânã ce
pe ecran apare afiºajul din desen.
2. Pentru a vizualiza numãrul curent
de identificare a vehiculului, apãsaþi pe
butonul sau pe butonul . Dacã mai
trebuie introdus încã un numãr, pe ecran
va apãrea afiºat NO VID.
3. Introduceþi numãrul dumneavoastrã de cod.
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4. Echipamentul audio înceteazã sã
emitã ºi pe ecran apare afiºat fie numãrul
anterior de identificare a vehiculului sau
un cursor luminat intermitent.
5. Utilizaþi butoanele
pentru a
baleia pe suprafaþa ecranului ºi butonul
de volum pentru a selecta sau modifica,
dupã dorinþã, caracterele. Se poate afiºa
un numãr total de 16 caractere.

6. Dupã selectarea tuturor caracterelor, apãsaþi din nou pe M pentru a
introduce numãrul în memorie. Aparatul va reveni în acest moment la funcþionarea normalã. La anumite aparate,
numãrul va apãrea pe ecran ori de câte
ori acesta este deschis.
7. Pentru a verifica numãrul de
identificare a vehiculului, repetaþi fazele
1 ºi 2.
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COMENZILE GENERALE
ON/OFF (deschis/închis)
Apãsaþi pe butonul on/off (deschis/închis). Cu ajutorul acestui buton
puteþi deschide aparatul sã funcþioneze
timp de aproape o orã, cu contactul
dezactivat. Radioul se închide automat
dupã o orã.
Controlul volumului
Folosiþi acest buton pentru a regla
volumul sursei radio în funcþiune.
Aparatul radio are douã funcþii
suplimentare asociate cu butonul de
control volum:

Butonul de control automat al
volumului (AVC)
Aceastã funcþie amplificã sau scade
nivelul volumului pentru a compensa
zgomotul motorului ºi zgomotul
provenit de la ºosea. Pentru a seta
aceastã funcþie procedaþi astfel:
• Apãsaþi repetat pe butonul M pânã
ce pe ecran apare un afiºaj similar celui
alãturat.
• Folosiþi butoanele
pentru a
selecta nivelul de compensare dorit,
inclusiv AVC OFF (dezactivare AVC).
Cu cât este mai mare numãrul selectat,
cu atât va fi mai mare compensarea.
Afiºajul va indica nivelul selectat.
Aceastã caracteristicã a aparatului nu
este disponibilã la toate tipurile de
motoare.
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Reducerea distorsiunilor
sunetului (CLIP)
Aceastã funcþie detecteazã automat
distorsiunile sunetului ºi reduce nivelul
volumului radioului pânã la eliminarea
distorsiunilor. Dacã încercaþi sã creºteþi
volumul în timp ce funcþia CLIP este
activatã, s-ar putea sã nu obþineþi creºterea volumului.
Pentru a activa/dezactiva funcþia:
• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
M pânã ce afiºajul se modificã.
• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
M de câteva ori pânã ce apare un afiºaj
similar celui alãturat.
• Utilizaþi butoanele
pentru a
activa, respectiv dezactiva funcþia.
Notã: La modelul 2500 aceastã
funcþie este activatã permanent ºi nu
poate fi reglatã.
Controlul combinat al sunetelor
joase/înalte
Apãsaþi pe butonul
o singurã
datã pentru sunete joase ºi de douã ori
pentru cele înalte, apoi utilizaþi butonul
de control volum pentru a face acest
reglaj.
Afiºajul indicã nivelul selectat.
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Butoanele separate de control
sunete joase/înalte

(numai la tipul 2500)
Apãsaþi pe butonul
o singurã datã
pentru sunetele joase sau apãsaþi pe
butonul
o singurã datã pentru sunete
înalte, apoi folosiþi butonul de control
volum pentru a face reglajul. Afiºajul va
indica nivelul selectat.
Controlul estompãrii/echilibrãrii
semnalului
Apãsaþi pe butonul
o singurã datã
pentru reducerea semnalului (în partea
din faþã/partea din spate) sau de douã ori
pentru echilibrarea nivelului (stânga/
dreapta), apoi folosiþi butonul de control
volum pentru a face reglajul. Afiºajul
indicã nivelul selectat.
Notã: Funcþia de reducere a semnalului este aplicabilã numai la vehiculele
cu difuzoare în faþã ºi în spate.
Telefon/surdinã
Apãsaþi pe buton pentru a pune
aparatul radio în regim de surdinã.
Apãsaþi din nou pe buton pentru a
restabili sunetul.

106

Sistemele audio
CARACTERISTICILE ªI
MODUL DE FUNCÞIONARE
A RADIOULUI
Recepþie radio
În cele mai multe cazuri, semnalele
emise pe unde puternice (MW - unde
medii) ºi LW (unde lungi) de pe banda
AM (modulaþie de amplitudine) asigurã
o calitate stabilã a sunetului ºi foarte
puþine perturbãri ale semnalului. Totuºi,
pe timp de noapte, condiþiile atmosferice pot determina uneori interferenþe
cu staþii strãine.
Banda de frecvenþã FM oferã o
recepþie de calitate superioarã a
sunetului, dar puterea semnalului poate fi
influenþatã de interferenþe provocate de:
• Intervalul limitat al unor emiþãtori.
• Distorsiuni, deoarece semnalele
reflectã clãdirile ºi alte obiecte aflate în
zonã.
• „Punctele moarte” unde recepþia
este obstrucþionatã sau restrânsã.
Selectorul de bandã de frecvenþã
Apãsaþi pe butonul AM/FM de
câteva ori în cursul recepþiei radio
pentru a selecta AM (MW ºi LW), FM1,
FM2 sau AutoStore. La aparatele
dotate cu butoane separate, apãsaþi fie
pe butonul FM, fie pe AM, pentru a
selecta banda de frecvenþã doritã.
Afiºajul indicã selecþia fãcutã.
Apãsaþi pe butonul AM/FM când
aparatul funcþioneazã ca CD player sau
casetofon, pentru a reveni la funcþionarea ca radio.
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BUTONUL REGLAJ CÃUTARE
În cursul recepþiei radio, apãsaþi pe
butoanele
sau
pentru a localiza urmãtoarea staþie situatã în partea
superioarã sau inferioarã a benzii de
frecvenþã selectate.
Reglajul manual
Apãsaþi pe butonul M de câteva ori
pânã ce apare pe ecran un afiºaj similar
celui alãturat. Apoi utilizaþi butoanele
pentru a face manual reglajele de
acord. Banda de frecvenþã FM permite
trepte de acordare de câte 50MHz, iar
banda AM oferã creºteri de câte 9kHz.
Acordarea scanãrii
Apãsaþi pe butonul M de câteva ori
pânã ce ecranul prezintã un afiºaj similar celui alãturat. Apoi utilizaþi butoanele
pentru a scana în sus sau în jos
banda de frecvenþã selectatã. Mesajul
„SCN“ va lumina intermitent pe ecran
ºi fiecare staþie va emite pentru câteva
secunde, pe rând. Apãsaþi pe butoanele
sau M din nou pentru a continua
ascultarea staþiei.
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Butoanele pentru presetarea
staþiilor
Selectaþi o bandã de frecvenþã (FM
sau AM) ºi alegeþi staþia radio doritã.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat unul din
butoanele presetate. Sunetul va trece în
surdinã pentru câteva momente dar va
reveni la intensitatea normalã când
staþia va fi stocatã în memorie.

banda de frecvenþe FM. Sunetul revine
la intensitatea normalã dupã ce aparatul
terminã cãutarea.
Notã: Banda de frecvenþã AutoStore
poate fi utilizatã pentru a stoca staþiile
de emisie manual.

Aparatele tip 2500
Se pot stoca în memorie 12 frecvenþe presetate - câte ºase pe fiecare
bandã de frecvenþã: FM ºi AM.

Aparatele tip 3500, 4500 ºi 6006
Se pot stoca în memorie 24 de
frecvenþe presetate - câte ºase pentru
fiecare bandã de frecvenþã: AM, FM1,
FM2 ºi AutoStore.

Selector AutoStore
(auto-m
memorie) (AST)
Funcþia AutoStore selecteazã ºase
semnale puternice emise de staþii FM ºi
le memoreazã cu ajutorul butoanelor de
presetare.
Pentru a activa modul AutoStore:
• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
AM/FM.
• Butonul AST lumineazã intermitent pe afiºaj, iar sunetul trece în
surdinã în timp ce aparatul cautã în
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FUNCÞIILE MENIULUI PRINCIPAL
Folosiþi butonul M pentru a accesa urmãtoarele funcþii:
În toate modurile:
2500 3500 4500 6006
(apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul)
TA local sau la distanþã (anunþuri EON)
Pag. 114
Pag.• 115
Comutare între frecvenþe alternative (AF)
•
•
Pag.• 102
Identificarea vehiculului (VID)
•
•
Pag.• 105
Reducere distorsiuni radio (Clip)
•
•
Pag.• 116
Format ceas RDS
•
•
Pag.
Acord tip program
• 118
În modul radio:
Acord manual (MAN)
•
• Pag. 108•
•
Pag.• 108
Acord scanare (SCAN)
•
•
Pag.• 117
Ceas RDS
•
•
Pag.• 104
Control automat volum (AVC)
•
•
Pag.
Anunþuri NEWS (ªTIRI) (numai în modul FM) • 117
În modul „casetofon“
Ceas RDS
- Pag. 117
Control automat volum (AVC)
- Pag. 104
În modul CD:
Pag.• 118
Ceas RDS
•
•
Pag.• 104
Control automat volum (AVC)
•
•
Pag.
Redare melodii în ordine aleatorie (SHUF)
• 126
Pag.
Compresie (COMP)
• 126
Pag.
Scanare CD
• 127
Pag.
Noi anunþuri (numai mod FM)
• 117
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Indicator stereo
Acest indicator semnaleazã recepþionarea
unui semnal stereo FM. Atunci când recepþia
este slabã, este posibil ca indicatorul sã
clipeascã slab câteva momente ºi apoi sã se
stingã, când semnalul se pierde complet.
Sistemul de date radio
Aparatele radio echipate cu decodoare
de Sistem de date radio (RDS) sau (RDSEON) (Radio Data System - Enhanced
Other Network) (Sistem de date radio Amplificare semnale de la alte reþele)
capteazã semnalele special transmise pe
banda de unde FM de unele staþii de emisie.
Aceste caracteristici asigurã recepþia de
informaþii suplimentare cum ar fi numele
staþiei sau anunþuri din trafic care întrerup
automat alte surse de sunete. Totuºi, nu sunt
disponibile toate caracteristicile pentru
toate staþiile radio, dar puteþi beneficia de
urmãtoarele caracteristici:

Informaþii din trafic (TA)
Prin selectarea acestei funcþii puteþi
obþine informaþii despre condiþiile de trafic
care vã pot afecta cãlãtoria.
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Pentru a selecta aceastã funcþie
procedaþi astfel:
• Alegeþi o staþie radio RDS.
• Apãsaþi pe butonul TA pentru a
selecta difuzarea de informaþii din trafic. Pe ecran va apãrea afiºat TA, iar
dacã o anumitã staþie cu informaþii din
trafic este selectatã se va afiºa TP.
Anunþurile din trafic vor întrerupe automat semnalele sonore emise de radio,
casetofon sau CD player ºi pe afiºaj va
apãrea mesajul TRAFFIC.
• Dacã nu aþi selectat o anumitã
staþie de transmisie informaþii din trafic,
la apãsarea butonului TA acesta va
cãuta o astfel de staþie, iar ecranul va
afiºa, în acest interval de timp, TP seek.
• Dacã semnalul transmis de o staþie
de informaþii din trafic slãbeºte, mesajul
TP va lumina intermitent pe ecran.
Apãsaþi pe butoanele sau pentru a
gãsi o altã astfel de staþie. Dacã faceþi
acest lucru în timp ce funcþioneazã
casetofonul sau CD player-ul sau când
volumul radioului este setat pe zero,
aparatul va selecta automat o altã staþie
cu transmisie informaþii din trafic.
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• Dacã aþi selectat o altã staþie decât
cele cu transmisii informaþii din trafic
sau aþi apelat un post din memorie,
folosind un buton de presetare, aparatul
radio va rãmâne pe staþia respectivã cu
excepþia cazului în care:
– TA este dezactivat ºi apoi reactivat;
– butonul de volum este setat la zero.
Dupã patru minute, aparatul radio va
reselecta o altã staþie de transmisii
informaþii din trafic.
• Dupã terminarea transmisiei unui
anunþ din trafic, aparatul radio va reveni
la sursa de semnal anterioarã. Pentru a
încheia înainte de terminare transmisia
unui mesaj din trafic, apãsaþi pe TA.
Apãsaþi pe acest buton în orice moment
pentru a dezactiva aceastã funcþie.

Volumul
din trafic

pentru

anunþurile

Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
TA, apoi utilizaþi butonul de comandã
volum pentru a regla nivelul volumului.
Pe ecran va apãrea afiºat nivelul
selectat.
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RDS-E
EON
Numai staþiile identificate cu
pot primi anunþuri din trafic de la alte
staþii asociate. Dacã, datoritã dificultãþilor de recepþie, informaþiile din
trafic nu intrã pe post, aparatul radio
trece în surdinã, iar pe ecran va apãrea
afiºat scurt mesajul EON-TA.
Datoritã faptului cã numãrul de
informaþii din trafic poate deveni
excesiv în anumite zone, se poate folosi
butonul M pentru a accesa meniul ºi
selecta informaþiile din trafic fie din
zona localã, fie dintr-o zonã aflatã la
distanþã. Mesajele TA-L (zona localã)
sau TA-D (zonã la distanþã) se vor afiºa
pe ecran pentru a vã indica ce zonã a
fost selectatã.
Atunci când cãlãtoriþi într-o altã
regiune din þarã, unele din staþiile RDSEON stocate în memoria butoanelor de
presetare vor fi actualizate cu
frecvenþele corecte ale acelei zone.

114

Sistemele audio
Frecvenþele alternative (AF)
Unele staþii radio emit pe frecvenþe
diferite în diverse zone ale þãrii. Dacã
semnalul unei anumite staþii slãbeºte,
aparatul radio va cãuta un semnal
alternativ mai puternic, dacã un astfel
de semnal existã. În cursul acestei cãutãri, aparatul radio verificã un cod PI de
program de identificare, pentru a se
asigura cã a ales aceeaºi staþie.
Pentru a selecta aceastã funcþie ºi a
seta preferinþele dumneavoastrã, procedaþi astfel:
• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
M pânã ce afiºajul se schimbã.
• Apãsaþi de câteva ori pe butonul M
pânã ce apare un afiºaj similar celui
indicat alãturi.
• Utilizaþi butoanele
pentru a
comuta între AF-AUTO, AF-MAN ºi
AF-OFF (mod automat audiofrecvenþã,
mod manual audiofrecvenþã ºi
dezactivare audiofrecvenþã).
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Dacã se selecteazã o staþie stocatã în
memoria unui buton de presetare:
• Cu AF-ON sau AF-AUTO selectate, aparatul trece în surdinã în timp ce
verificã lista de frecvenþe alternative ºi,
dacã este necesar, cautã în întreaga
bandã de frecvenþã o frecvenþã alternativã. Recepþia va fi restabilitã la
gãsirea unei frecvenþe corespunzãtoare.
Dacã nu se gãseºte nici o frecvenþã
alternativã, aparatul va reveni la
frecvenþa memoratã iniþial ºi, la anumite
aparate, se va afiºa mesajul Not Found
(nu s-a gãsit altã frecvenþã).
• Cu AF-AUTO selectat, aparatul va
evalua permanent starea semnalului ºi,
dacã un semnal de calitate mai bunã
devine disponibil, aparatul va alege
respectiva alternativã.
• Cu AF-OFF selectatã, se vor utiliza frecvenþele memorate iniþial. Mesajul AF-OFF va fi afiºat de fiecare datã
când se porneºte aparatul.
Afiºarea ceasului ºi a datei
Afiºarea ceasului ºi datei se realizeazã prin intermediul RDS. Aceste
afiºaje sunt actualizate automat ºi nu pot
fi modificate sau anulate. La deschiderea radioului pot apãrea o serie de
bare pânã ce se recepþioneazã semnalul
RDS.
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Pentru a vizualiza afiºajul ceasului
sau datei procedaþi astfel:
Apãsaþi pe butonul M de câteva ori
pânã ce apare un afiºaj similar celui
alãturat.
• Utilizaþi aceste butoane
pentru a alterna între afiºajul ceasului
sau datei.
Pentru a seta afiºajul cu 12 sau 24 de
ore, procedaþi astfel:
• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
M pânã se modificã afiºajul.
• Apãsaþi pe butonul M de câteva ori
pânã ce apare un afiºaj similar celui
alãturat.
• Utilizaþi butoanele
pentru a
alterna între afiºajul cu 12 respectiv
24 de ore.
ªtiri (numai pentru banda de
frecvenþã FM)
Dacã se selecteazã aceastã funcþie,
orice ºtire difuzatã de staþia selectatã în
acel moment va întrerupe automat
funcþionarea normalã. Afiºajul va
alterna între denumirea staþiei ºi
cuvântul NEWS (ºtiri). Întreruperile
pentru difuzarea ºtirilor vor avea acelaºi
volum presetat ca ºi anunþurile din
trafic.
Pentru a selecta aceastã funcþie
procedaþi astfel:
• Apãsaþi de câteva ori pe butonul M
pânã ce apare un afiºaj similar celui
alãturat.
• Utilizaþi butoanele
pentru a
activa, respectiv dezactiva aceastã
funcþie.
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Selecþia tipurilor de programe
(PTY)
Unele staþii FM transmit coduri
aferente tipurilor de programe care pot
fi folosite pentru a localiza:

• Alte staþii care transmit materiale
similare.
• Staþii care transmit materiale din
categoria selectatã de dumneavoastrã.
Programele pot fi împãrþite în
urmãtoarele categorii:

Tip de program
NEWS
ªtiri

WEATHER

Vremea

AFFAIRS

Afaceri

FINANCE

Finanþe

INFO

Informaþii

CHILDREN

Copii

SPORT
Sport
EDUCATION Educaþie
DRAMA
Dramã
(spectacole teatrale)
CULTURE
Culturã
SCIENCE
ªtiinþã

SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE

Sociale
Religie
Telefoane
primite
Cãlãtorii
Distracþii

VARIED
POP M

Diverse
Muzicã pop

JAZZ
COUNTRY

Jazz
Country

ROCK M

Muzicã rock

NATION M

EASY M

Muzicã accesibilã

OLDIES

M.O.R.M.

Stil M.O.R.M

FOLK M

LIGHT M

Muzicã uºoarã

DOCUMENT

Muzicã
naþionalã
Muzicã
veche
Muzicã
folk
Documentare

CLASSICS
OTHER M

Muzicã clasicã
Alt gen de muzicã

NONE
ALARM

Nimic
Alarmã
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Pentru a utiliza aceastã funcþie
• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
M pânã ce se schimbã afiºajul.
• Apãsaþi pe butonul M de câteva ori
pânã ce apare afiºajul PTY.

Pentru a selecta tipuri similare de
programe procedaþi astfel:
• În timp ce mesajul PTY este afiºat,
utilizaþi butoanele
pentru a localiza
alte staþii radio care transmit programe
de acelaºi tip. Dacã selecþia nu reuºeºte
pe ecran se va afiºa mesajul Not Found,
iar radioul va reveni la staþia selectatã
iniþial.

Pentru a selecta tipuri diferite de
programe
• Când mesajul PTY este afiºat pe
ecran, utilizaþi butonul de control volum
pentru a selecta un alt tip de program.
• Utilizaþi butoanele
pentru a
localiza o staþie care difuzeazã
programul selectat.
În timpul cãutãrii, aparatul radio va
afiºa tipurile de programe cerute, iar
mesajul PTY va lumina intermitent pe
ecran. La gãsirea unui program, pe
ecran vor fi afiºate cu luminã
intermitentã denumirea staþiei ºi tipul
programului. Apãsaþi pe butoanele
din nou pentru a gãsi o altã staþie de
emisie.
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FUNCÞIONAREA
CASETOFONULUI
La introducerea unei casete, modul
de redare casete va porni automat.
• La aparatele tip 2500, pe afiºaj va
apãrea cuvântul TAPE.
• La aparatele tip 3500 pe afiºaj vor
apãrea cuvintele TAPE A sau TAPE B,
pentru a indica ce parte a casetei este
redatã în acel moment.
Scoaterea casetei
Apãsaþi pe butoanele
ºi
complet pentru a ejecta o casetã ºi a
reveni la recepþia radio.
Rulare rapidã/derulare
• Apãsaþi pe butonul
complet
pentru a selecta rulare rapidã.
• Apãsaþi parþial pe butonul
pentru a încheia rularea rapidã ºi a
începe din nou redarea înregistrãrii de
pe casetã.
• Apãsaþi pe butonul
complet
pentru a derula caseta.
• Apãsaþi parþial pe butonul
pentru a încheia derularea ºi a începe
din nou redarea înregistrãrii de pe
bandã.
Notã: În timpul modului rulare
rapidã respectiv derulare, recepþia radio
este restabilitã automat.
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Când se ajunge la capãtul
unei casete:
• La aparatele tip 2500 - scoateþi
caseta, întoarceþi-o pe partea cealaltã ºi
reinseraþi-o în aparat pentru a reda
cealaltã parte înregistratã.
• La aparatele tip 3500 - funcþioneazã
modul „autoreverse“ cu ajutorul cãruia
se va relua redarea casetei de la începutul
celeilalte pãrþi a acesteia. Pentru a
schimba de pe o parte pe cealaltã a
casetei înainte ca aceasta sã ajungã la
capãt, apãsaþi parþial ambele butoane
ºi
.

Pentru a trece redarea unei casete
pe pauzã
• La aparatele tip 2500 - apãsaþi
parþial butoanele.
• La aparatele tip 3500 - apãsaþi
butonul AM/FM.
Recepþia radio se restabileºte automat.
Pentru a reîncepe redarea casetei,
apãsaþi parþial ambele butoane.
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Întreþinerea casetofonului
Capul de redare din casetofon
trebuie sã fie ºters regulat cu ajutorul
benzii „umede“ de curãþare pentru a
menþine cea mai bunã calitate a
sunetului.
Notã: La aparatele tip 3500 apare o
avertizare automatã când trebuie fãcutã
curãþarea capului de redare. Pe ecran se
va afiºa TAPE CLEAN. Apãsaþi pe
butoanele
pentru a anula aceastã
funcþie. Afiºajul va fi reactivat de
fiecare datã când este necesarã curãþarea
capului de redare.
Folosiþi casete de calitate pentru a
îmbunãtãþi performanþele sonore ºi
îngrijiþi-le corespunzãtor. Evitaþi
casetele:
• care sunt deja vechi, uzate sau cu
lipituri;
• care sunt deteriorate sau cu
etichete dezlipite;
• care au un timp total de folosire de
peste 100 de minute. La aceste casete
banda este deja subþiatã ºi riscul de
încurcare creºte.
Radiocasetofonul se poate
deteriora dacã în slotul pentru
casete sunt introduse diverse
obiecte ca monede sau cartele etc.
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FUNCÞIONAREA CD Player-u
ului
CD player-ul este proiectat
pentru a reda numai compact
discuri comerciale de 12 cm.
Datoritã incompatibilitãþii tehnice, este
posibil ca discurile înregistrabile
(CD-R) ºi reinscriptibile (CDRW) sã nu
funcþioneze corect atunci când sunt
folosite în CD playere Ford. Aceste
aparate de radio cu CD-player încorporat redau corect numai compact
discuri conforme cu specificaþiile audio
ale standardului International Red Book
(Cartea Roºie Internaþionalã). CD-urile
produse de anumite firme, care sunt
protejate împotriva copierii, nu sunt
conforme cu acest standard, de aceea
redarea acestora nu poate fi garantatã.
CD-urile de forme neregulate, altele
decât cele standard, ca ºi cele protejate
împotriva zgârierii cu o peliculã de
protecþie nu trebuie utilizate. Pentru o
calitate foarte bunã a sunetului, utilizaþi
CD-uri curate ºi în stare bunã. Vã
rugãm sã contactaþi dealerul dumneavoastrã pentru informaþii suplimentare.
La inserarea unui CD, începe
redarea CD-ului ºi recepþia radio este
întreruptã imediat. Pe afiºaj va apãrea
mesajul CD PLAY.
Apãsaþi pe butonul CD pentru a începe redarea de pe un CD deja inserat în
aparat. Dacã în aparat nu se aflã nici un
disc, pe afiºaj va apãrea mesajul
NO DISC.
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Încãrcarea CD-u
urilor
(numai la modelele 6006)

Pentru a încãrca un singur CD
• Apãsaþi pe butonul LOAD
(încãrcare).
• Pe afiºaj va apãrea mesajul WAIT
(aºteptaþi).
• Când acest mesaj se transformã în
INSERT CD (inseraþi CD), introduceþi
CD-ul în aparat.
CD-ul va fi încãrcat în primul sertar
disponibil. Pe ecran va apãrea un mesaj
similar celui alãturat ºi redarea CD-ului
va începe automat.

Pentru a încãrca
mai multe CD-u
uri
• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
LOAD pânã ce pe ecran apare afiºat
mesajul LOAD ALL (încãrcaþi toate
discurile).
• Când acest mesaj se transformã în
INSERT CD ºi lumina din slotul de
inserare CD-uri clipeºte, introduceþi un
singur CD în aparat.
• Odatã discul încãrcat, afiºajul se
modificã în WAIT (aºteptaþi) ºi apoi
apare din nou mesajul INSERT CD,
pentru a confirma cã se poate încãrca un
alt CD.
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Afiºajul indicã FULL (plin) dacã în
aparat au fost deja încãrcate ºase CD-uri
ºi se apasã din nou pe LOAD
(încãrcare).
Dacã s-au încãrcat douã sau mai
multe CD-uri unul dupã altul, redarea
va începe cu ultimul CD inserat.
Selectarea discurilor
Pentru a selecta un anumit disc în
timpul redãrii, apãsaþi pe butonul
presetat care corespunde CD-ului dorit.
Afiºajul va indica discul selectat. În
cursul funcþionãrii normale, CD-urile ºi
pistele sunt selectate automat ºi redate
secvenþial, în ordine crescãtoare. La
finalul celui de-al ºaselea disc, va
începe redarea discului numãrul unu.
Dacã un disc selectat lipseºte, afiºajul
va indica NO DISC (absenþã disc) ºi
redarea va continua cu discul urmãtor.
Selectarea pistelor
Apãsaþi pe butonul
pentru a
reveni la începutul pistei care este
redatã în acel moment. Dacã apãsaþi pe
buton în termen de 3 secunde de la
începerea redãrii unei anumite piste, se
va selecta pista anterioarã. Apãsaþi de
câteva ori pentru a selecta pistele
anterioare de pe discul selectat.
Apãsaþi pe butonul
pentru a
selecta pista urmãtoare sau apãsaþi de
câteva ori pentru a accesa pistele
ulterioare de pe disc.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
, sau cãutaþi pentru a alege dintre
pistele ulterioare sau anterioare de pe
disc.
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Redarea în ordine aleatorie (SHUF)
Utilizaþi aceastã funcþie pentru a
reda pistele în ordine aleatorie.
• Apãsaþi pe butonul M de câteva ori
pânã ce pe ecran apare un afiºaj similar
celui alãturat.
• Utilizaþi butoanele
pentru a
activa respectiv dezactiva aceastã
funcþie.
Când funcþia este activatã, afiºajul
care indicã perioada de timp trecutã va
fi înlocuit de mesajul SHUF, pe mãsurã
ce este selectatã o nouã pistã. La
aparatele model 6006, toate pistele de
pe toate discurile sunt redate în ordine
aleatorie.
Comprimarea pistelor (COMP)
La activarea acestei funcþii, volumul
mai redus de redare a muzicii este
amplificat, iar volumul prea tare este
minimizat, pentru a se reduce numãrul
de operaþii de reglare a volumului.
• Apãsaþi pe butonul M de câteva ori
pânã ce pe afiºaj apare un mesaj similar
celui alãturat.
• Utilizaþi butoanele
pentru a
activa, respectiv dezactiva aceastã funcþie.
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Scanarea pistelor (SCAN)
Aceastã funcþie vã permite sã
ascultaþi fiecare pistã timp de câteva
secunde.
• Apãsaþi pe butonul M de câteva ori
pânã ce pe ecran apare un afiºaj similar
celui alãturat.
• Utilizaþi butoanele
pentru a
scana în sus ºi în jos pistele selectate.
Mesajul SCAN va lumina intermitent în
afiºaj.
• Apãsaþi din nou pe butoanele
sau pentru a continua ascultarea unei
anumite piste.
Pentru a opri funcþia de redare
Apãsaþi pe butonul AM/FM pentru
a restabili recepþia radio, fãrã a ejecta
discul. Dacã selectaþi din nou funcþia
CD prin apãsarea butonului CD, CD
player-ul va începe redarea din punctul
în care aceasta a fost întreruptã ultima
datã.
Scoatere CD-u
uri
Modelele 4500
• În cursul funcþiei de redare, apãsaþi
pe butonul
pentru a ejecta un CD.
• La ejectarea unui disc acesta va fi
menþinut în poziþia pregãtitã pentru
îndepãrtare din aparat.
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Aparatele model 6006
• În cursul funcþiei de redare, apãsaþi
pe butonul
pentru a ejecta discul
care este redat în acel moment.
Pentru a scoate orice alt disc
procedaþi astfel:
• Apãsaþi mai întâi pe butonul AM/FM
pentru a încheia funcþia de redare CD-uri.
Apoi apãsaþi pe butonul .
• Când pe ecran apare afiºajul
SELECT CD, apãsaþi pe butonul
presetat care corespunde discului ce
urmeazã a fi scos.
Pentru a scoate un disc în timp ce
ascultaþi radioul, procedaþi astfel:
• Apãsaþi pe butonul
.
• Când pe ecran apare afiºajul
SELECT CD, apãsaþi pe butonul
presetat care corespunde discului ce
urmeazã a fi scos.
Pe ecran va apãrea mesajul
EJECTING ºi REMOVE CD (scoatere CD), iar discul va fi menþinut în
poziþia pregãtitã pentru scoatere din
aparat. Dacã discul nu este scos din
aparat, atunci va fi reintrodus automat
în aparat, iar CD player-ul va reîncepe
redarea acestuia. Mesajul INSERT CD
va fi afiºat pentru câteva clipe pentru a
permite introducerea unui nou disc,
dacã se doreºte acest lucru.
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Pentru a ejecta toate discurile
procedaþi astfel:
• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
pânã ce apare afiºat mesajul EJECT
ALL (scoatere toate discurile).
Pe ecran va apãrea mesajul
EJECTING (scoatere). Când apare
mesajul REMOVE CD (scoatere CD),
discul va fi menþinut în poziþia pregãtitã
pentru scoatere din aparat.
Dupã scoaterea acestui disc, pe
ecran apar din nou mesajele
EJECTING ºi REMOVE CD, ºi acest
proces va continua pânã ce toate
discurile sunt scoase din aparat.
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FRÂNELE
Sistemul de frânare cu dublu circuit
Vehiculul dumneavoastrã este echipat
cu un sistem de frânare cu circuit dublu,
încruciºat în diagonalã. Dacã unul din cele
douã circuite de frâne se defecteazã,
celãlalt rãmâne în funcþiune.
Dacã unul din circuitele de frânã se
defecteazã, veþi avea la început
senzaþia de „frânã moale“, la
apãsarea pedalei. Va trebui sã
exercitaþi o forþã suplimentarã asupra
pedalei de frânã ºi sã asiguraþi distanþe
mai mari de oprire. Apelaþi la un dealer
pentru verificarea sistemului de frânare,
înainte de a vã continua cãlãtoria. Se
recomandã un dealer Ford.
Discurile de frânã
Discurile de frânã umede vor avea
ca efect o eficienþã de frânare redusã.
Dupã ieºirea dintr-o spãlãtorie auto,
apãsaþi repetat pedala de frânã în timpul
conducerii, pentru a îndepãrta pelicula
de apã.
Lichidul de frânã
Dacã lampa de avertizare a sistemului de frânare nu se stinge la
eliberarea frânei de mânã, aceasta indicã
un nivel scãzut al lichidului de frânã.
Adãugaþi lichid de frânã imediat
pentru a aduce nivelul acestuia
pânã la marcajul MAX ºi apelaþi
la dealerul Ford pentru a
verifica sistemul de frânare.
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Sistemul de antiblocare frâne
(ABS)
Sistemul ABS previne blocarea
roþilor, chiar în cazul frânãrii bruºte. Ca
urmare, vehiculul va rãmâne manevrabil, permiþându-vã sã evitaþi
obstacolele.
Funcþionarea sistemului ABS
Sistemul ABS nu este folosit în
timpul frânãrii normale. Acesta funcþioneazã numai când roþile au tendinþa sã
se blocheze. Funcþionarea acestuia este
indicatã de o pulsaþie simþitã în pedalã.
Nu eliberaþi pedala în cursul frânãrii!
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Frânarea cu ABS
În situaþii de urgenþã, apãsaþi
pedala de ambreiaj ºi aplicaþi
continuu toatã forþa pe pedala de
frânã. Sistemul de anti-blocare
frâne va fi activat instantaneu,
permiþând pãstrarea controlului
direcþiei, cu condiþia sã existe suficient
spaþiu, ceea ce vã va permite sã evitaþi
obstacolele.
Se recomandã sã vã familiarizaþi cu
aceastã tehnicã de frânare, dar sã evitaþi
sã vã asumaþi riscuri inutile.

Existã 2 reguli
importante la
frânarea în situaþii de
urgenþã cu folosirea
sistemului de antiblocare frâne:

1. Apãsaþi

Deºi sistemul ABS
asigurã eficienþã de frânare optimã, distanþele
de oprire pot varia foarte mult în
funcþie de suprafaþa ºi condiþia
ºoselei. Utilizarea sistemului
ABS nu poate elimina pericolul
inerent al conducerii prea aproape de vehiculul din faþã, cel cauzat de acvaplanare, de viteza prea
mare la curbe sau de o ºosea cu
suprafaþã accidentatã.

pedala de
ambreiaj ºi
aplicaþi
continuu
întreaga forþã
pe pedala de
frânã.

2. Ocoliþi

obstacolul. Oricât
de puternic aþi
frâna, controlul
direcþiei va fi
menþinut.
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Sistemul de asistenþã la frânarea
de urgenþã
(în funcþie de varianta de model)
Sistemul de asistenþã la frânarea de
urgenþã mãsoarã presiunea aplicatã
asupra pedalei de frânã. Dacã sistemul
detecteazã o situaþie de frânare de urgenþã, sistemul de asistenþã la frânarea
de urgenþã iniþiazã efectul de frânare
completã. Aceastã acþiune reduce
distanþele de oprire în situaþii critice.
Sistemul de asistenþã la
frânarea de urgenþã este un
sistem auxiliar, care nu este
destinat sã elibereze ºoferul de
responsabilitatea de a proceda cu
maximã atenþie în timpul conducerii.
Programul Electronic de Stabilitate
(ESP)
Acest sistem asistã tracþiunea,
stabilitatea ºi manevrabilitatea vehiculului în timpul accelerãrii ºi frânãrii,
printr-o combinaþie de control asupra
motorului ºi frânelor.
ªoferii nu trebuie sã-ºi
asume riscuri inutile, chiar
dacã sistemul de control al tracþiunii oferã în mod cert un potenþial de
conducere mai sigurã.
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Principiul de funcþionare
Sistemul ESP asigurã o funcþie de
control îmbunãtãþit al tracþiunii, reducând patinarea roþilor în timpul accelerãrii. Aceastã funcþie îmbunãtãþeºte
capacitatea de avans a maºinii pe ºosele
alunecoase sau pe suprafeþe cu aderenþã
scãzutã. Sistemul susþine de asemenea
stabilitatea în astfel de condiþii,
contracarând tendinþa vehiculului de a
se abate de la direcþia doritã. Acest lucru
se realizeazã prin frânarea fiecãrei roþi
ºi/sau reducerea cuplului motorului atât
cât este necesar.
La cuplarea contactului (poziþia II),
lampa de avertizare se aprinde scurt
pentru a confirma cã sistemul este operaþional.
În timpul conducerii, lampa de
avertizare clipeºte în timpul activãrii
sistemului ESP.
Dacã lampa de avertizare
sistem ESP clipeºte, ºoferul
trebuie sã adapteze imediat maniera de conducere la starea ºoselei ºi
noile condiþii intervenite.
Dacã lampa de avertizare nu se
aprinde la cuplarea contactului sau dacã
rãmâne aprinsã pe timpul conducerii,
aceasta indicã o defecþiune. (Cu
excepþia cazului în care ºoferul a
dezactivat sistemul ESP, a se vedea
detaliile de mai jos). În cursul unei
defecþiuni, sistemul se va dezactiva
automat. Apelaþi la un dealer Ford
pentru verificarea sistemului.
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Dezactivarea programului ESP
În timpul conducerii pe zãpadã sau
nisip este posibil sã fie mai avantajos sã
dezactivaþi acest sistem, de exemplu
pentru a „balansa“ maºina pentru a o
scoate din zãpadã.
Sistemul poate fi dezactivat manual
prin apãsarea ºi menþinerea apãsatã a
butonului ESP timp de minimum o
secundã. Dupã dezactivarea sistemului,
lampa de avertizare ESP de la bord se
aprinde. Sistemul poate fi reactivat prin
reapãsarea ºi menþinerea apãsatã a
butonului.
La fiecare cuplare a contactului,
sistemul se va selecta automat.
Pentru detalii suplimentare consultaþi secþiunile Butonul pentru Programul electronic de stabilitate (ESP) de la
pagina 50 ºi Lampa de avertizare
Program Electronic de Stabilitate
(ESP), de la pagina 18.

(dezactivat)
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Frâna de mânã
Trageþi complet frâna de mânã
înainte de a ieºi din vehicul.
Pentru a aplica frâna de mânã
procedaþi astfel:
• Apãsaþi ferm pedala de frânã.
• În timp ce apãsaþi pedala de frânã,
trageþi maneta frânei de mânã în sus, cu
atenþie, pânã la punctul maxim.
• Nu apãsaþi pe butonul de eliberare
a acestuia, în timp ce trageþi de manetã
în sus.
• Dacã vehiculul este parcat în pantã,
cu partea frontalã îndreptatã în susul
pantei, selectaþi viteza întâi ºi rotiþi
volanul spre partea opusã bordurii
ºoselei.
• Dacã vehiculul este parcat în pantã,
cu partea frontalã îndreptatã în josul
pantei, selectaþi treapta de marºarier ºi
rotiþi volanul spre bordura ºoselei.
Pentru a elibera frâna de mânã,
apãsaþi pedala de frânã ferm, trageþi
uºor maneta frânei de mânã în sus,
apãsaþi pe butonul de eliberare a
acesteia ºi împingeþi maneta în jos.

136

Conducerea vehiculului

BLOCAREA COLOANEI DE
DIRECÞIE/CONTACTUL
Comutatorul pentru funcþia combinatã
de blocare coloanã de direcþie/contact are
urmãtoarele poziþii ale cheii:
0 Contactul dezactivat, coloana de
direcþie blocatã (numai când este
activatã)
I Coloana de direcþie deblocatã.
Contactul ºi toate circuitele electrice
principale sunt dezactivate.
Cheia de contact nu trebuie lãsatã
prea mult în aceastã poziþie pentru a se
evita descãrcarea bateriei.
II Contactul activat, toate circuitele
electrice operaþionale. Lãmpile de
avertizare ºi indicatoarele sunt aprinse.
Aceasta este poziþia cheii în timpul
conducerii ºi trebuie selectatã ºi când
maºina este remorcatã.
III Motorul demarorului activat.
Eliberaþi cheia imediat ce motorul
porneºte.

Când scoateþi cheia din contact,
dispozitivul de blocare a coloanei de
direcþie este activat ºi va împiedica
rotirea volanului.

Nu readuceþi niciodatã cheia de
contact în poziþia 0 când
vehiculul este în miºcare.
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ASPECTE GENERALE PRIVIND
PORNIREA
Demarorul nu va funcþiona mai mult
de 30 de secunde în cursul fiecãrui ciclu
de pornire. Eliberaþi cheia de contact
imediat ce motorul porneºte. Dacã
motorul nu a pornit, readuceþi cheia de
contact în poziþia 0 ºi repetaþi procedura
de pornire.
Repetaþi procedura de inhibare a
demarorului:
Înainte ca motorul demarorului sã fie acþionat a doua oarã,
cheia de contact trebuie sã fie readusã
în poziþia 0.
Dacã motorul nu porneºte,
consultaþi instrucþiunile privind
Comutatorul de închidere a sistemului
de injecþie de la pagina 163.
Motoarele pe benzinã
Dacã bateria a fost deconectatã ºi
apoi reinstalatã pe vehicul, acesta poate
prezenta anumite caracteristici neobiºnuite pe parcursul unei distanþe de
aproximativ 8 km, dupã reconectarea
bateriei.
Acest fenomen apare deoarece
sistemul de gestiune motor trebuie sã se
readapteze la motor. Orice manifestãri
neobiºnuite apãrute pe durata acestui
parcurs trebuie ignorate.
Limitatorul de turaþie motor
Turaþia motorului este limitatã
electronic pentru protecþia motorului.
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PORNIREA MOTORULUI

Pedala de ambreiaj Pedala de acceleraþie

Vehiculele echipate cu motoare pe
benzinã
Motorul rece/încins
• Apãsaþi complet pedala de ambreiaj ºi porniþi motorul fãrã a atinge pedala de acceleraþie.
La temperaturi de sub -20°C,
rotiþi cheia de contact în poziþia II
pentru cel puþin o secundã înainte de a
porni motorul. Acest lucru asigurã
atingerea presiunii maxime a combustibilului.
• Dacã motorul nu porneºte în
termen de 15 secunde, aºteptaþi un timp
scurt ºi apoi repetaþi procedura.
• Dacã motorul nu porneºte dupã
trei încercãri, aºteptaþi 10 secunde ºi
aplicaþi procedura Motor înecat.
• Dacã întâmpinaþi dificultãþi de
pornire la temperaturi sub -25°C, apãsaþi pedala de acceleraþie cu ¼ pânã la
½ din cursa acesteia, pentru a ajuta
pornirea.
Motor înecat
• Apãsaþi complet pedala de
ambreiaj.
• Apãsaþi uºor pedala de acceleraþie
pânã la cursa completã, menþineþi
aceastã poziþie ºi porniþi motorul.
• Dacã motorul nu porneºte, repetaþi
procedura Motor rece/încins.

Pedala de ambreiaj Pedala de acceleraþie
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PORNIREA MOTORULUI
Vehiculele echipate cu motoare
Diesel

Pedala de ambreiaj Pedala de acceleraþie

Motorul rece/încins
• Apãsaþi complet pedala de ambreiaj fãrã a atinge pedala de acceleraþie.
• Rotiþi cheia în poziþia II ºi
verificaþi ca lampa indicatorului bujii sã
fie aprinsã.
• Aºteptaþi pânã ce lampa se stinge,
înainte de a începe ºi continua
menþinerea cheii în poziþia de contact,
fãrã pauzã, pânã ce motorul porneºte.
• Dacã motorul se opreºte, repetaþi
integral procedura de mai sus.
• La temperaturi extrem de scãzute
(sub -15°C), ar putea fi necesar sã
acþionaþi demarorul pânã la 30 de
secunde. Dacã aceste condiþii de vreme
persistã, se recomandã încãlzirea blocului motor.

Lampa indicatorului bujii este stinsã

Lãsaþi mai întâi motorul sã ajungã la
turaþia de ralanti.....

Oprirea motorului
Eliberaþi pedala de acceleraþie.
Aºteptaþi pânã ce motorul atinge turaþia
de ralanti, apoi opriþi motorul.
Nu decuplaþi ambreiajul.
Dacã opriþi motorul la turaþii mari,
turbina de supraalimentare va continua
sã funcþioneze ºi dupã ce presiunea
uleiului ajunge la zero. Acest lucru va
conduce la uzura prematurã a turbinei
de supraalimentare.
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....ºi nu apãsaþi niciodatã pedala de
ambreiaj.
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Vehicule echipate cu transmisie
Durashift EST
Motorul poate fi pornit numai când
selectorul de viteze se aflã în poziþia N
ºi pedala de frânã este apãsatã. Pe afiºaj
va apãrea mesajul N. Dacã nu apãsaþi
pedala de frânã, mesajul N se va aprinde
intermitent.
Dacã se angajeazã poziþia D
sau R a selectorului de viteze, cu
motorul mergând ºi apoi se elibereazã
pedala de frânã, vehiculul va porni de
pe loc.
Dacã motorul este rece, dupã pornire,
turaþia sa va fi mai mare la ralanti. Acest
lucru va crea o tendinþã puternicã de
„pornire în trombã“ în treptele de viteze
R sau D (modul manual ºi Auto).
Dacã vehiculul este parcat cu
angajarea unei trepte de viteze, se va
apãsa pedala de frânã cu contactul
cuplat, în timp ce selectorul de viteze va
fi trecut în punctul neutru. Aceastã
miºcare va elibera frâna de mânã.
Dacã nu se apasã pedala de frânã,
frâna de mânã nu va fi eliberatã, afiºajul
va clipi intermitent, iar vehiculul nu va
porni.
A se consulta de asemenea secþiunea
Transmisia Durashift EST, începând cu
pagina 143.
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SELECTAREA TREPTELOR
DE VITEZÃ
Transmisia manualã
Marºarierul trebuie angajat
numai când vehiculul este staþionat.
Pentru a evita angajarea zgomotoasã
a marºarierului, aºteptaþi aproximativ
trei secunde cu pedala de ambreiaj
apãsatã atunci când vehiculul este deja
staþionat.
Pentru a selecta treapta de marºarier,
treceþi schimbãtorul de viteze în poziþia
neutrã ºi apoi împingeþi-l complet spre
dreapta, contracarând presiunea arcului,
înainte de a trage maneta acestuia înspre
înapoi.
Nu aplicaþi forþe laterale
inutile asupra schimbãtorului
de viteze la trecerea din treapta a 5-a
de viteze în cea de-a 4-a, deoarece
aceastã acþiune poate provoca trecerea
involuntarã în treapta a 2-a.
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Vehicule cu motoare pe benzinã

Vehicule cu motoare Diesel
TRANSMISIA DURASHIFT EST
Selectarea unei trepte de vitezã
Selectarea treptelor de vitezã se face
cu ajutorul selectorului de viteze.
Înainte de a pãrãsi vehiculul cu motorul pornit, treceþi selectorul de viteze
în punctul N ºi trageþi frâna de mânã.
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Notã: Dacã se trece selectorul
într-o anumitã treaptã de vitezã, cu
motorul mergând, ºi se deschide uºa
ºoferului fãrã a se fi apãsat pedala de
frânã, se va auzi un semnal sonor iar
treapta respectivã de vitezã se va
aprinde intermitent pe afiºaj.
Poziþiile selectorului de viteze
N= Neutru
Motorul poate fi pornit numai când
selectorul de viteze se aflã în poziþia N,
vezi secþiunea Transmisia Durashift
EST, de la pagina 143.
Notã: În aceastã poziþie nu este
selectatã nici o treaptã de vitezã. Pentru
a împiedica vehiculul sã se deplaseze va
trebui sã apãsaþi pedala de frânã sau sã
trageþi frâna de mânã.
D = Drive (modul conducere)
• Modul automat (Auto)
Apãsaþi pedala de frânã ºi treceþi
selectorul din poziþia N în poziþia D.
Transmisia se va afla în modul automat
ºi se va angaja treapta întâi de vitezã.
La eliberarea pedalei de frânã,
vehiculul va începe sã se miºte din loc.
Apãsaþi pedala de acceleraþie pentru
a porni de pe loc. În acest mod,
schimbarea vitezelor se va face automat,
în funcþie de condiþiile de deplasare.
Dacã nu se apasã pedala de frânã în
timpul trecerii selectorului de viteze din
poziþia N în poziþia D, afiºajul va clipi
intermitent. Readuceþi selectorul de
viteze în poziþia N ºi repetaþi procedura
cu pedala de frânã apãsatã sau apãsaþi
direct pedala de acceleraþie.
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Din modul automat, prin selectarea
poziþiilor + sau - sau A ale selectorului
de viteze se va selecta modul manual.
Afiºajul va indica treapta de vitezã
folositã în acel moment.
• Modul manual
În modul manual, treptele de viteze
pot fi schimbate manual.
+ Trecere într-o treaptã superioarã
de vitezã.
- Trecere într-o treaptã inferioarã de
vitezã.
Se poate sãri peste o treaptã de
vitezã printr-o miºcare rapidã, repetatã,
a selectorului de viteze.
Notã: Dacã se cere trecerea într-o
treaptã superioarã de vitezã la o vitezã
prea micã a vehiculului, sau, invers,
într-o treaptã inferioarã de vitezã la o
vitezã prea mare a vehiculului, nu se va
produce schimbarea treptei de vitezã.
Acest lucru previne funcþionarea
motorului cu turaþii prea mari/prea mici.
Pentru a se evita calarea motorului,
transmisia va trece automat într-o
treaptã inferioarã de vitezã când viteza
vehiculului este prea micã.
Schimbarea modului transmisiei
automate
Trecerea din modul automat în
modul manual este posibilã oricând,
prin împingerea selectorului de viteze
spre stânga (poziþia A), ºi apoi eliberarea acestuia.
Nu þineþi selectorul de viteze
permanent în poziþia A, + sau 145
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R = Reverse (marºarier)
Aceastã poziþie este pentru mersul în
marºarier. Pentru a se putea angaja
treapta de marºarier, se va apãsa pedala
de frânã.
Selectaþi aceastã poziþie numai
când vehiculul este staþionat ºi
motorul este la ralanti!
Trecerea într-o
o treaptã inferioarã de
vitezã (Kickdown = accelerare la
maximum) (numai în modul Auto)
Când se apasã pedala de acceleraþie
dincolo de punctul de rezistenþã,
transmisia va trece într-o treaptã
inferioarã de vitezã. Acest lucru va
permite utilizarea la maximum a
cuplului motorului la executarea unei
depãºiri sau la urcarea unei pante cu
înclinaþie mare.
Când turaþia motorului se apropie de
limita superioarã, transmisia va trece
într-o treaptã superioarã de vitezã.
Plecarea de pe loc a vehiculului
Dacã este angajatã poziþia D sau R a
transmisiei ºi se elibereazã pedala de
frânã, vehiculul va pleca de pe loc. Dacã
motorul este rece, dupã pornire, va funcþiona cu o turaþie mai mare la ralanti,
determinând plecarea „în trombã“ a vehiculului.
Aceastã acþiune de plecare de pe loc
a vehiculului se anuleazã prin aplicarea
frânei de mânã.
Pentru a proteja ambreiajul împotriva oricãrei posibilitãþi de defectare, se
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va anula aceastã acþiune de plecare de
pe loc când ambreiajul este supraîncãlzit.
Nu apãsaþi niciodatã pedalele de
acceleraþie ºi de frânã simultan!
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Oprirea
Când selectorul este în poziþia D ºi
vehiculul este staþionat, se angajeazã
automat treapta întâi de vitezã.

ambreiaj pulseazã. Funcþionarea normalã va fi reluatã imediat ce ambreiajul
se rãceºte.

Înainte de a ieºi din vehicul
trageþi întotdeauna frâna de mânã.
Dacã motorul rãmâne în funcþiune,
treceþi selectorul în punctul N.
Parcarea cu transmisia Durashift
EST
Pentru a parca cu o treaptã de vitezã
angajatã, contactul trebuie sã fie cuplat
ºi pedala de frânã apãsatã. Astfel, se va
menþine ultima treaptã de vitezã angajatã. Când selectorul se aflã în poziþia N,
nu se menþine nici o treaptã de vitezã,
iar vehiculul este parcat cu selectorul în
punctul Neutru.
La decuplarea contactului, transmisia nu mai rãspunde la miºcãrile
selectorului de viteze.
Conducerea pe suprafeþe înclinate
Pornirea în rampã
Pentru pornirea în rampã, se
recomandã folosirea frânei de mânã,
pentru a se evita supraîncãlzirea
ambreiajului.
Nu þineþi vehiculul în poziþie pe o
ºosea în rampã sau pe o bordurã, folosind pedala de acceleraþie.
Dacã ambreiajul se supraîncãlzeºte,
se va declanºa un semnal de avertizare.
Lampa de avertizare a transmisiei
Durashift EST se aprinde ºi pedala de
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Modul automat
În timpul deplasãrii, nu se va selecta
o treaptã superioarã de vitezã pânã nu se
atinge o turaþie suficient de mare a
motorului.
Modul manual
Pentru a utiliza frâna de motor,
selectaþi o treaptã inferioarã de vitezã
atunci când coborâþi o pantã.
La oprirea pe o suprafaþã
înclinatã, trageþi întotdeauna frâna
de mânã. Pentru a preveni supraîncãlzirea ambreiajului, nu creºteþi turaþia
motorului.
Programe adaptive de schimbare a
treptelor de viteze
Aceste programe adapteazã automat
schimbarea treptei de vitezã la maniera
de conducere ºi condiþiile de parcurs,
cum ar fi în cazul tractãrii unei
remorci/rulote, la sarcini utile mari sau
la conducerea pe suprafeþe înclinate.
Pornirea de pe loc pe nisip, noroi
sau zãpadã
În modul manual, se poate selecta
treapta a doua de vitezã utilizând poziþia
+ pentru a îmbunãtãþi puterea de
tracþiune în condiþii de iarnã etc.
Dacã este necesarã balansarea
vehiculului pentru a-l elibera din zãpadã, noroi etc., treceþi repetat selectorul
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de viteze între poziþiile D ºi R, apãsând
uºor pedala de acceleraþie, în acelaºi
timp.
Nu ambalaþi puternic motorul
ºi evitaþi accelerarea bruscã.
Pentru a proteja, sistemul de asistenþã
pornire de pe loc se va dezactiva când
ambreiajul este supraîncãlzit.
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CONVERTORUL CATALITIC
(vehiculele cu motor pe benzinã)
Convertorul catalitic reduce poluarea
cu gaze de eºapament.

Vehiculele cu motoare pe benzinã au
un buºon de alimentare prevãzut cu o
fantã îngustã care se potriveºte doar cu
ºtuþurile furtunurilor pompelor de
alimentare pentru combustibil fãrã
plumb.

Realimentarea cu combustibil
Folosiþi întotdeauna benzinã fãrã plumb! Combustibilul
care conþine plumb va provoca defectarea iremediabilã a convertorului catalitic ºi senzorului de HO2S (senzor
pentru detectarea oxigenului din gazele de eºapament încãlzite). Ford nu
îºi asumã nici o responsabilitate
pentru deteriorãri provocate de
utilizarea de combustibili cu plumb.
Deºi astfel de deteriorãri nu sunt
acoperite de garanþii, vã rugãm sã
contactaþi cel mai apropiat dealer
imediat ce aþi alimentat, din greºealã,
vehiculul cu combustibil ce conþine
plumb.

(benzinã fãrã plumb)
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Când pompa se opreºte automat
pentru a doua oarã înseamnã cã
rezervorul este plin.
Pentru a evita scurgeri de
combustibil, care pot fi periculoase pentru alþi participanþi la trafic,
în special motocicliºti ºi bicicliºti,
trebuie sã încetaþi alimentarea dupã
oprirea pompei a doua oarã. Combustibilul adãugat suplimentar va umple
spaþiul de expansiune din rezervorul de
combustibil, ceea ce ar putea provoca
deversarea de combustibil.
Conducerea cu un convertor
catalitic
Dacã motorul „dã rateuri“
sau dacã performanþa sa în
timpul condusului nu este cea
normalã, conduceþi maºina cu vitezã
micã pânã la cel mai apropiat dealer.
Nu supra-acceleraþi motorul.
Evitaþi orice condiþii de funcþionare
ce ar putea duce la pãtrunderea în catalizator a combustibilului nears sau parþial
ars, mai ales când motorul este fierbinte.
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Situaþii ce trebuie evitate:
• Rãmânerea fãrã combustibil
• Acþionarea prelungitã ºi inutilã a
starterului
• Funcþionarea motorului cu o bujie
deconectatã
• Pornirea vehiculului prin tractare
sau împingere când motorul este la temperatura de funcþionare: se vor folosi
cabluri de alimentare de la o altã baterie.

Realimentaþi!

• Decuplarea contactului în timpul
mersului.
Parcarea
Este important sã evitaþi
parcarea, mersul la ralanti sau
deplasarea pe frunze uscate sau iarbã
uscatã. Chiar cu motorul oprit, þeava
de eºapament va continua o perioadã
sã radieze o cantitate considerabilã de
cãldurã, pentru o scurtã perioadã
existând un potenþial risc de incendiu.
Protecþia pãrþii de dedesubt a
caroseriei
Vehiculul dumneavoastrã este echipat
cu scuturi termice. Nu aplicaþi vaselinã pe
sau lângã aceste scuturi apãrãtoare, pe
þeava de eºapament sau pe convertor. Nu
demontaþi scuturile termice.
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ÎNCÃRCAREA VEHICULULUI
Transportul bagajelor
Bagajele ºi alte încãrcãturi
trebuie aºezate cât mai jos ºi
cât mai înspre interiorul portbagajului. Condusul cu hayonul/uºa din
spate deschisã prezintã un potenþial
pericol, deoarece gazele de eºapament
pot pãtrunde în interiorul vehiculului.

Dacã trebuie sã aºezaþi
anumite obiecte în interiorul
vehiculului, asiguraþi-le pentru a nu
se deplasa în timpul condusului.
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Capacul din interiorul
portbagajului
Nu aºezaþi obiecte pe capacul
din interiorul portbagajului.

Demontarea capacului din interiorul
portbagajului
Detaºaþi cele douã tije pentru
ridicarea capacului de pe hayon.
Eliberaþi capacul de portbagaj de pe
laterale ºi trageþi-l afarã orizontal, fãrã
a-l înclina.

Remontarea capacului din
interiorul portbagajului
Introduceþi capacul orizontal, aliniaþi-l corect ºi împingeþi-l pânã ce se
opreºte. Ataºaþi la hayon cele douã tije
de susþinere.
SPAÞII DE DEPOZITARE
DIVERSE
Compartimentul pentru diverse
obiecte din dreptul postului de
conducere
În partea ºoferului, sub tabloul de
bord, se aflã un compartiment pentru
diverse. Pãstraþi aici mici obiecte, pentru
a le împiedica sã cadã ºi sã se miºte prin
vehicul în timpul conducerii.
Torpedoul
Pe interiorul capacului torpedoului
se aflã un suport pentru creioane ºi unul
pentru cartele/cãrþi de vizitã.
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TRACTAREA UNEI REMORCI
Respectaþi întotdeauna limita de
vitezã din þara respectivã când
conduceþi cu o remorcã ataºatã.
Limita de greutate admisã a remorcii
este specificatã, în unele þãri, pe plãcuþa
de înmatriculare a vehiculului (VIN)
(vezi pagina 156 pentru detalii) sau în
documentul de înmatriculare a acestuia.
Dacã nu este specificatã, cereþi detalii
dealerului Ford. Nu depãºiþi greutatea
combinatã maximã posibilã, respectiv a
vehiculului ºi remorcii, specificatã pe
plãcuþa de identificare a vehiculului.
Sarcina permisã în capul de tractare,
respectiv sarcina verticalã aplicatã
asupra cârligului de remorcare cu bilã,
este de 50 kg.
În interesul siguranþei pe ºosea,
respectaþi întotdeauna limita de greutate
permisã a remorcii ºi limita de sarcinã
în capul de tractare.
Nerespectarea greutãþii ºi sarcinilor
permise poate împiedica manevrarea
corectã a vehiculului ºi poate cauza
supraîncãlzirea motorului.
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Greutatea specificã a vehiculului ºi
remorcii reprezintã valori tehnice
obligatorii pentru pantele cu înclinaþie
de pânã la 12% ºi altitudine de 1000 m
deasupra nivelului mãrii.
Nu depãºiþi viteza maximã permisã atunci când conduceþi cu o
remorcã ataºatã.
În zonele situate la înaltã altitudine,
atmosfera rarefiatã poate provoca
scãderea performanþei motorului, de
aceea se vor aplica urmãtoarele restricþii
(vezi figura alãturatã):

Notã: Pentru tractarea unei remorci
în condiþii extreme, de ex. zone muntoase cu curbe strânse, trebuie instalat
un sistem de rãcire a servo-direcþiei,
dacã vehiculul nu este dotat cu un astfel
de sistem.
Consultaþi dealerul în legãturã cu
instalarea unui sistem de rãcire a servodirecþiei. Se recomandã sã apelaþi la un
dealer Ford.
Peste 1000 m, greutatea brutã maximã permisã a trenului (vehicul plus
remorcã) stipulatã în documentele
vehiculului se va reduce cu 10% pentru
fiecare 1000 de metri.
Exemplu: Conducerea vehiculului
pe un drum de munte situat la o
altitudine de 2400 m înseamnã o reducere a greutãþii brute maxime a trenului
cu 20%.
155

Conducerea vehiculului
Greutatea remorcii ataºate (în kg)
Altitudine (m)
0-1000
nefrânatã
frânatã
1.25 l
Duratec 16V
500
600
1.3 l
Duratec 8V
100
100
51 kW (70 CP)*
1.4 l
Duratec 16V
500
900
1.4 l
Duratec 16V
500
500
Cu Durashift EST
1.6 l
Duratec 16V
500
900
1.4 l
DuraTorq TDCi
Turbo diesel
500
750
1.4 l
DuraTorq TDCi
Turbo diesel
Cu Durashift EST

Conducerea în pantã
Treceþi într-o treaptã inferioarã de
vitezã cu suficient timp înainte de a
începe coborârea unei pante. Reþineþi cã
frânele remorcii au un efect limitat.
Folosiþi doar pedala de frânã la intervale
scurte pentru a evita supraîncãlzirea
frânelor.
Frânele remorcii nu sunt controlate de sistemul de antiblocare frâne.
Vehiculele cu aer condiþionat
În vederea unei performanþe optime
la tractarea unei remorci sau conducerea
cu încãrcãturi grele în zone de munte, pe
pante înclinate, opriþi sistemul de aer
condiþionat.
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1000-2000
nefrânatã
frânatã

2000-3000
nefrânatã
frânatã

420

420

250

250

-

-

-

-

500

700

500

500

300

300

-

-

500

700

500

500

500

500

375

375

În cazul în care remorca este foarte
încãrcatã, este posibil ca sistemul de aer
condiþionat sã se opreascã automat,
pentru a proteja motorul.
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PORTBAGAJUL DE ACOPERIª
Încãrcãtura permisã pe portbagajul
de acoperiº este de 75 kg, inclusiv rama
portbagajului.
Conducerea cu o încãrcãturã
pe portbagajul de acoperiº modificã centrul de greutate ºi aerodinamica
vehiculului. Acest lucru poate avea o
influenþã negativã asupra manevrabilitãþii vehiculului. Când conduceþi cu
vitezã mare sau cu încãrcãturi voluminoase pe acoperiº (de ex. cu echipamentul de surf sau cutiile cu schiuri), se
poate dezvolta un puternic efect de
ridicare. De asemenea, distanþa de
frânare poate fi mai lungã.
Adaptaþi stilul de conducere la
aceste condiþii modificate, în special
la curbe ºi în condiþii de vânt puternic.
Dealerul dumneavoastrã Ford vã
poate furniza portbagaje de acoperiº cu
sistem adecvat de fixare. Mai multe
detalii pot fi obþinute din instrucþiunile
de montare livrate o datã cu portbagajul
de acoperiº Ford.
Toate dispozitivele ºi
accesoriile de fixare dintre
portbagajul de acoperiº ºi vehicul
trebuie verificate înainte de pornire,
dupã 50 de km de parcurs ºi în mod
regulat la fiecare 1000 km.
Nu depãºiþi greutatea brutã admisã.
Consultaþi secþiunea Greutatea vehiculului, începând cu pagina 229.
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CONSUMUL DE COMBUSTIBIL
Pentru a asigura furnizarea de date de
referinþã comparabile, consumul de
combustibil este mãsurat de cãtre toþi
producãtorii europeni de vehicule în
condiþii de testare aprobate oficial ºi strict
controlate: Directiva EC 80/1268 EEC.
Consumul de combustibil ºi emisiile de
CO2 ale motorului depind de tipul
motorului, tipul transmisiei, dimensiunea
pneurilor, greutatea vehiculului ºi de mulþi
alþi factori. Consultaþi tabelele cu consumul
de combustibil, începând de la pagina 224.
Consumul de combustibil este influenþat de
urmãtorii factori:

Consumul de combustibil

Viteza vehiculului ºi modul de
selectare a treptelor de vitezã

Viteza de rulare

Graficul de mai sus aratã cum
este influenþat consumul de
combustibil de vitezã ºi de
alegerea treptelor de viteze. Menþinerea
rulajului cu trepte inferioare de vitezã,
pentru a creºte acceleraþia, va avea ca
afect un consum semnificativ mai ridicat
de combustibil.
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Lungimea cãlãtoriei/temperatura
motorului
Pornirile frecvente la rece ºi condusul
pe distanþe mici conduce la consumuri
considerabil mai mari de combustibil.
Condiþiile de trafic ºi starea ºoselei
Traficul aglomerat, cu deplasarea
lentã a vehiculelor, condusul în pantã,
curbele strânse frecvente ºi suprafeþele
de drum neregulate au un efect negativ
asupra consumului de combustibil.
Stilul de condus inconstant
Anticipaþi apariþia pericolelor ºi
pãstraþi o distanþã de rulare sigurã faþã de
vehiculul din faþã.
Acest lucru nu numai cã va reduce
consumul de combustibil, dar ºi nivelul
de zgomot.
Dacã trebuie sã aºteptaþi mai mult
timp la intersecþii sau la semafor în zone
aglomerate, este recomandabil sã
opriþi motorul pe aceastã duratã.
Aºteptarea timp de trei minute cu
motorul în funcþiune consumã aceeaºi
cantitate de combustibil ca ºi un km de
parcurs.
Starea de încãrcare a vehiculului
Cu cât creºte greutatea încãrcãturii
vehiculului, cu atât va creºte consumul de
combustibil. Demontaþi portbagajul de
acoperiº atunci când nu mai este necesar.

Conducerea vehiculului
Starea vehiculului
Presiunea scãzutã a anvelopelor sau
întreþinerea inadecvatã a motorului sau
vehiculului vor avea de asemenea ca
efect un consum mai mare de
combustibil.
Sfaturi pentru condusul
economic ºi conservarea mediului înconjurãtor

• Opriþi sistemul de aer condiþionat
ºi dispozitivele de încãlzire parbriz ºi
lunetã (dacã existã în dotare) atunci
când acestea nu mai sunt necesare.
• Verificaþi/reglaþi presiunea în
pneuri în mod regulat.
• Apelaþi la o staþie service, preferabil un dealer Ford pentru a asigura
verificarea tehnicã a vehiculului la
perioade regulate.

Conduceþi folosind un stil economicos ºi utilizaþi sarcini electrice suplimentare numai când acestea sunt
necesare.
• Porniþi imediat vehiculul de pe loc,
fãrã a mai încãlzi motorul în prealabil.
• Apãsaþi pedala de acceleraþie uºor.
• Treceþi în urmãtoarea treaptã superioarã de vitezã imediat ce este
posibil pentru a obþine o turaþie mai
micã a motorului.
• Rãmâneþi cât mai mult posibil într-o
treaptã superioarã de vitezã. Treceþi într-o
treaptã inferioarã de vitezã numai când
motorul nu mai funcþioneazã perfect
(consultaþi tabelul cu date referitoare la
schimbarea treptelor de vitezã de la
pagina 225).
• Evitaþi apãsarea completã a pedalei
de acceleraþie. Consumul de combustibil se va reduce cu pânã la 50% când
se ruleazã cu numai ¾ din turaþia
maximã a motorului.
• Anticipaþi în timp util condiþiile de
trafic.
159

Conducerea vehiculului
SENZORUL CU ULTRASUNETE
PENTRU DISTANÞA DE
PARCARE
Sistemul constã din senzori cu ultrasunete montaþi în bara din spate, un
dispozitiv de control ºi un emiþãtor
semnale sonore. Sistemul mãsoarã
distanþa faþã de cel mai apropiat
obstacol, la condusul în marºarier, ºi
ajutã ºoferul sã estimeze distanþa corect
cu ajutorul semnalelor audio.
Senzorul pentru distanþa de
parcare este un sistem auxiliar
care nu are capacitatea de a prelua integral siguranþa manevrei de parcare, de
aceea ºoferul are responsabilitatea de a
proceda cu maximã atenþie ºi grijã la
mersul în marºarier. Respectiv, anumite
obiecte apropiate de vehicul (la circa 30
cm) ºi cele situate sub sau deasupra
nivelului senzorului este posibil sã nu
fie detectate de senzorul pentru distanþa
de parcare, ºi astfel sã cauzeze deteriorarea vehiculului. Undele ultrasonice, ploaia torenþialã ºi/sau condiþiile
care provoacã reflexie întreruptã, pot
conduce la nedetectarea acestor obiecte
de cãtre senzori. În plus, este posibil ca
obiectele care absorb undele ultrasonice
sã nu fie detectate de fiecare datã, din
cauza caracteristicilor improprii ale
suprafeþei acestora.
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Sistemul este activat automat dupã
cuplarea contactului ºi selectarea treptei
de vitezã de marºarier. Un semnal sonor
scurt va indica faptul cã sistemul este
pregãtit.

Conducerea vehiculului
Orice defecþiune a sistemului va fi
indicatã de un ton continuu, insistent.
Apelaþi la un dealer Ford pentru
verificarea sistemului.
Vehiculele cu echipament de remorcare original Ford vor indica distanþa
dintre bara din spate ºi obstacol.
Procedaþi cu mare atenþie
atunci când pe vehicul este
montatã bara de remorcare.
Intervalul de mãsurare este divizat
în cinci zone de avertizare. Pe mãsurã
ce distanþa faþã de obstacol se reduce, se
va auzi un semnal sonor, care începe ca
un beep slab ºi care creºte pânã la
intensitatea unui ton continuu.
Notã: La vehiculele cu barã fixã de
remorcare ºi kit electric originale Ford,
întreaga gamã de mãsurãtori se reduce
cu aproximativ 10 cm.
Menþineþi senzorii permanent curãþaþi de murdãrie, zãpadã sau gheaþã (nu
curãþaþi senzorii folosind obiecte
ascuþite).
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Situaþii de oprire de urgenþã
BUTONUL DE SEMNALIZARE
AVARIE
Folosiþi acest buton doar în caz de
urgenþã pentru a avertiza ceilalþi
participanþi la trafic despre avaria la
vehiculul dumneavoastrã sau despre un
pericol iminent. Apãsaþi pe buton pentru a
aprinde sau stinge luminile de avarie.
Acestea pot fi activate ºi cu contactul oprit.
TRUSA DE PRIM AJUTOR ªI
TRIUNGHIUL REFLECTORIZANT
Pentru pãstrarea trusei de prim ajutor
este prevãzut un spaþiu special sub scaunul
pasagerului din faþã.
Pentru fixarea sigurã a triunghiului
reflectorizant, în portbagaj, pe panoul
posterior existã o bandã specialã de
prindere, care poate fi utilizatã în acest
scop.
Puteþi obþine o trusã de prim ajutor
completã, precum ºi un triunghi reflectorizant adecvat de la dealerul Ford.
PROGRAMUL DE STRATEGIE
PRIVIND FUNCÞIONAREA LIMITATÃ
Sistemul de gestiune motor încorporeazã un program de „Strategie de
Funcþionare Limitatã“. Dacã se produce o
defecþiune în sistem, motorul va continua
sã funcþioneze, dar este posibil ca
performanþa sa sã scadã.
Vehiculul poate fi condus cu viteze de
rulare de maximum 60 km/h pe suprafeþe
plane.
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Apelaþi imediat la un dealer
pentru verificarea vehiculului.

Situaþii de oprire de urgenþã
COMUTATORUL DE ÎNCHIDERE
A SISTEMULUI DE INJECÞIE
COMBUSTIBIL
(numai vehiculele echipate cu motoare
pe benzinã)
Vehiculul este echipat cu un
comutator care întrerupe alimentarea cu
combustibil în caz de accident. Aceastã
acþiune este de maximã importanþã
pentru siguranþa dumneavoastrã.
Activarea acestui comutator poate fi
de asemenea provocatã de vibraþii
bruºte (de exemplu în caz de coliziune
la parcare).
Comutatorul este amplasat în spatele torpedoului. Deschideþi torpedoul ºi
goliþi-i conþinutul înainte de a iniþia
acþionarea comutatorului. Apãsaþi pe
laturile torpedoului înspre interior ºi
continuaþi miºcarea de deschidere
completã a torpedoului.

Butonul de sub capacul galben se
ridicã la activarea comutatorului.
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Situaþii de oprire de urgenþã
Resetarea comutatorului
Nu resetaþi comutatorul de
oprire a pompei de combustibil
dacã observaþi scurgeri de combustibil
sau simþiþi mirosul specific.
•Puneþi contactul la poziþia „0“.
• Inspectaþi motorul, compartimentul
motor ºi dedesubtul vehiculului, pentru a
verifica dacã nu existã scurgeri la
sistemul de alimentare cu combustibil.
• Dacã nu observaþi scurgeri de
combustibil, resetaþi comutatorul apãsând
pe buton (vezi imaginea).
• Rotiþi cheia de contact în poziþia II.
Dupã câteva secunde, readuceþi cheia în
poziþia I.
• Verificaþi din nou sã nu existe
scurgeri la sistemul de alimentare cu
combustibil.
Sistemul de alimentare cu
combustibil este sub presiune.
Existã riscul de rãnire dacã sistemul
prezintã scurgeri. Nu vã apropiaþi cu o
flacãrã sau sursã de cãldurã de sistemul de combustibil.
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Situaþii de oprire de urgenþã

ÎNLOCUIREA UNUI BEC
Stingeþi de fiecare datã luminile ºi
decuplaþi contactul înainte de înlocuirea unui bec.
Nu atingeþi niciodatã sticla unui bec
cu halogen. Montaþi doar becuri cu filtru
UV (de ultraviolete). Înlocuiþi becurile
defecte doar cu becuri noi de acelaºi tip.
La înlocuirea unui bec, curãþaþi lentilele farurilor cu ajutorul unei cârpe
umede pentru a evita încãrcarea electrostaticã, care provoacã atragerea prafului
pe lentilele din plastic.

Verificaþi corectitudinea unghiului farurilor dupã fiecare
înlocuire a becurilor.
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Situaþii de oprire de urgenþã
Faruri, poziþii, indicatoare de
direcþie
Pentru a putea scoate oricare dintre
becuri trebuie sã demontaþi ansamblul
luminilor. Pentru executarea acestei
operaþii aveþi nevoie de o ºurubelniþã
Torx T6 sau o ºurubelniþã cu capul plat.
Demontarea ansamblului lumini
• Deschideþi capota motorului.
• Trageþi de clemele de prindere din
partea superioarã a grilei radiatorului.
• Apãsaþi cu grijã, cãtre interior, grila
radiatorului în centrul zonei de la bazã,
pentru a dezangaja clemele de jos.
• Trageþi ºi scoateþi cu grijã grila
radiatorului, rotind-o spre dumneavoastrã.
Notã: La instalarea grilei radiatorului, asiguraþi-vã cã mânerul de eliberare a capotei motorului se aflã deasupra
grilei radiatorului, iar clemele de fixare a
grilei se angajeazã corect în locaº.
• Scoateþi cele trei ºuruburi Torx din
ansamblul lumini cu ajutorul unei
ºurubelniþe Torx.
• Scoateþi cu grijã ansamblul lumini
din clemele de prindere laterale ºi de sus
ºi deconectaþi conectorul cablurilor.
La reinstalarea acestor componente,
procedând în ordine inversã, verificaþi
dacã clema lateralã a intrat corect în locaº.
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Clemã
lateralã

La reinstalarea ansamblului
lumini, verificaþi atât angajarea
corectã a conectorului cablurilor, cât ºi
fixarea fermã a armãturii cablului în
sistemul de prindere cu clemã din
spatele ansamblului lumini.

Situaþii de oprire de urgenþã
Semnalizatorul de direcþie
Bec de 21 W, sferic, portocaliu.
Rotiþi soclul becului în sens antiorar
ºi scoateþi-l din locaº. Rotiþi becul în
sens antiorar, aplicând o uºoarã apãsare,
ºi scoateþi-l din suport. Înlocuiþi becul.
La reinstalare, când se procedeazã în
ordine inversã, urmãriþi atent marcajele
de ghidare.

Poziþii faþã
Bec de 5 W cu baza trapezoidalã
Scoateþi masca becului, apãsaþi pe
clemele de la laturile soclului ºi extrageþi cu mare atenþie soclul. Trageþi becul
din soclu ºi înlocuiþi-l.
Procedaþi la remontarea ansamblului
în ordine inversã.
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Situaþii de oprire de urgenþã
Demontarea ansamblului farurilor
Rotiþi soclul becului în sens antiorar
ºi scoateþi-l.
La reinstalarea ansamblului, când se
procedeazã în ordine inversã, verificaþi
ca sãgeata de pe masca becului sã fie
orientatã în sus.

Farurile - Faza lungã/scurtã
Bec H4 cu halogen, de 55/60 W.
Scoateþi conectorul cablurilor. Dezangajaþi clema de sârmã ºi scoateþi
becul. Înlocuiþi becul.
La instalarea ansamblului, când se
procedeazã în ordine inversã, asiguraþi-vã
cã clema de sârmã se angajeazã ferm pe
carcasa becului (numai în partea stângã).
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Situaþii de oprire de urgenþã
Semnalizatorul lateral de direcþie
(cu luminã intermitentã)
Bec de 5 W cu baza trapezoidalã.
Scoateþi cu mare atenþie ansamblul
luminilor, împreunã cu suportul becului.
Apucaþi suportul becului, rotiþi
carcasa semnalizatorului în sens
antiorar ºi scoateþi-o din locaº. Scoateþi
becul ºi înlocuiþi-l.
Pentru reinstalare, procedaþi în
ordine inversã.
Lãmpile de ceaþã
Bec cu halogen H11, de 55 W
Apucaþi cu mâna ºi trageþi afarã
conectorul cablurilor din spatele barei.
Rotiþi suportul becului în sens antiorar
ºi scoateþi-l din locaº. Înlocuiþi becul
împreunã cu suportul integrat.
Pentru reinstalare, procedaþi în ordine inversã.
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Situaþii de oprire de urgenþã

Lãmpile din spate
Pentru executarea acestei proceduri
este necesarã o ºurubelniþã Phillips.
Deschideþi hayonul. Din interiorul
portbagajului, ridicaþi clapeta de pe panoul capitonajului ºi scoateþi ºaiba
fluture din spatele ansamblului
luminilor.
Scoateþi cele douã ºuruburi Phillips
din partea frontalã a ansamblului
luminilor din spate ºi scoateþi cu grijã
ansamblul luminilor. Desfaceþi cele 6
cleme ºi scoateþi întregul suport al
becurilor.
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Situaþii de oprire de urgenþã
Rotiþi becul în sens antiorar aplicând
o uºoarã apãsare ºi scoateþi-l din soclu.
Înlocuiþi becul.
Pentru instalare procedaþi în ordine
inversã.
Dupã instalare, verificaþi dacã
luminile funcþioneazã corect.

Lumini de poziþie / frânã,
P21/ 5 W
Semnalizator, P21 W (bec
portocaliu)

Lampã marºarier, P21 W
Lampã ceaþã spate, P21 W
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Situaþii de oprire de urgenþã
Al treilea stop pe frânã spate
Bec cu baza trapezoidalã de 16 W
Pentru executarea acestei operaþii
este necesarã o ºurubelniþã cu capul
plat.
Deschideþi hayonul ºi îndepãrtaþi
manºonul din cauciuc. Apãsaþi pe arcul
metalic prin deschizãturã, folosind o
ºurubelniþã cu capul plat. Desfaceþi
ansamblul luminilor din cleme.
Desfaceþi clemele soclului becului
pentru a-l scoate din ansamblul lumini.
Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l cu un bec
nou.
Pentru reinstalare, procedaþi în ordine inversã.
Lampa plãcuþei de înmatriculare
Bec tubular de 5 W
Pentru executarea acestei operaþii
este necesarã o ºurubelniþã Phillips.
Slãbiþi cele douã ºuruburi Phillips ºi
scoateþi întregul ansamblu al becului.
Apucaþi becul ºi scoateþi-l din locaº,
apoi înlocuiþi-l.
Pentru reinstalare, procedaþi în ordine inversã.
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Situaþii de oprire de urgenþã
Luminile interioare
Becuri tubulare de 10 W
Pentru executarea acestei operaþii
este necesarã o ºurubelniþã cu cap plat.
Stingeþi luminile interioare (poziþia
spre stânga a comutatorului). Scoateþi
din locaº ansamblul lumini, dinspre
partea opusã comutatorului, cu ajutorul
ºurubelniþei cu cap plat. Scoateþi lentila
reflectorizantã.
Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.
Pentru reinstalare, procedaþi în ordine inversã.
Luminile de citit
Bec sferic de 5 W
Aceste becuri pot fi înlocuite dupã
ce se balanseazã înspre înapoi placa de
contact.

Lumina din portbagaj
Bec tubular de 5 W
Scoateþi cu grijã ansamblul lãmpii
cu o ºurubelniþã cu capul plat. Scoateþi
becul ºi înlocuiþi-l.
Pentru reinstalare, procedaþi în ordine inversã.
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Situaþii de oprire de urgenþã
SIGURANÞE ªI RELEE

Dezactivaþi contactul ºi toate echipamentele electrice înainte de a schimba o siguranþã sau un
releu.

Cutia cu siguranþe
a motorului/cutia
cu relee a
Cutia cu
motorului
siguranþe centralã

Înlocuiþi întotdeauna o siguranþã defectã cu una nouã având aceleaºi caracteristici.
Cutiile cu siguranþe care conþin
principalele siguranþe ºi relee sunt
amplasate dupã cum aratã imaginile.
Orice modificãri neautorizate fãcute la sistemul electric
sau la cel de combustibil pot periclita
siguranþa vehiculului ºi constituie un
real pericol de incendiu sau pot cauza
defectarea motorului. Prin urmare,
orice intervenþie care necesitã demontarea sistemului electric, a celui de
combustibil sau înlocuirea releelor va
trebui sã fie executatã de un expert
autorizat. Se recomandã apelarea la
un dealer Ford.
Înlocuirea releelor necesitã cunoºtinþe specializate.
O siguranþã arsã poate fi identificatã
dupã firul interior întrerupt. Toate minisiguranþele sunt de tipul cu fixare prin
împingere.
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Mini-siguranþe

Mini-siguranþe

Situaþii de oprire de urgenþã
Cutia centralã cu siguranþe
Cutia centralã cu siguranþe se aflã în
spatele torpedoului, pe panoul de bord.
Pentru a avea acces la cutia cu
siguranþe, procedaþi astfel:
• Deschideþi torpedoul ºi goliþi-i
conþinutul, înainte de a continua operaþia.
• Apãsaþi pe laturile torpedoului
înspre interior ºi apoi rotiþi complet cutia
în jos.
• Eticheta cu schema siguranþelor
situatã în partea posterioarã a
torpedoului vã va ajuta sã identificaþi
siguranþele. În funcþie de modelul de
vehicul, numãrul necesar de relee ºi
siguranþe poate varia.
• Pentru reinstalare, procedaþi în
ordine inversã.

Eticheta
siguranþelor

Siguranþele ºi
releele

Eticheta cu schema siguranþelor
Eticheta cu schema siguranþelor are
desenate niºte dreptunghiuri ce reprezintã siguranþe sau relee. Informaþiile
din aceste dreptunghiuri sunt urmãtoarele:
1. Numãrul de siguranþe (F) sau
relee (R).
Simbolul funcþiei, vezi tabelul de pe
pagina urmãtoare.
3.L = partea stângã
R = partea dreaptã
4. Valoarea în amperi a siguranþelor.
RESERVE (rezerva) = nu se utilizeazã.
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Situaþii de oprire de urgenþã
Simbolurile folosite în interiorul cutiilor cu siguranþe

Simbol
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Definiþie

Simbol

Definiþie

A se vedea Ghidul
proprietarului

ªtergãtorul de lunetã

Airbag

Parbrizul cu încãlzire

ABS

Luneta cu încãlzire

Faza scurtã

Oglinda cu încãlzire

Faza lungã

Oglinzile retrovizoare
exterioare cu acþionare
electricã

Lãmpile de ceaþã

Geamurile electrice din
faþã

Comutatorul de lumini

Nu este utilizat

ªtergãtorul de parbriz

Scaunele încãlzite

Situaþii de oprire de urgenþã

Simbol

Definiþie

Simbol

Definiþie

Ventilatorul sistemului
de încãlzire

Sistemul audio, mufa de
diagnostic

Aerul condiþionat

Modul gestiune motor sau
modul electronic

Bricheta

Pompa de combustibil

Claxonul

Dispozitivul auxiliar de
încãlzire/bujie motor Diesel/
releu pompã injector/dispozitiv
încãlzire pe bazã de combustibil

Lumini aprinse pe
timp de zi (numai în
Scandinavia)

Baterie, alternator

Transmisie Durashift
EST

Ansamblu instrumente de
bord, economizor baterie,
lampã plãcuþã înmatriculare,
modul electronic generic

Centralã gestiune
motor (numai motoare
Diesel) sau convertor
catalitic

Poziþii faþã ºi spate

Motor demaror

Încuiere centralizatã
vehicul, claxon alarmã
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Situaþii de oprire de urgenþã
Simbol

Definiþie

Simbol

Semnalizare avarie,
semnalizator direcþie

Transmisie Durashift EST

Contactul

Stopul de frânã

Modul ataºare remorcã

Semnalizator marºarier

Codurile de culori ale
mini siguranþelor
Culoarea

Valori în Amperi

gri

2

violet

3

roz

4

maroniu roºcat

5

maro

7,5

roºu

10

albastru

15

galben

20

natur

25

verde

30
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Definiþie

Situaþii de oprire de urgenþã
Cutia cu siguranþe motor
Este amplasatã pe latura din spate a
suportului bateriei, în compartimentul
motorului.
Înlocuirea acestor siguranþe necesitã
cunoºtinþe specializate.
Solicitaþi dealerului dumneavoastrã
sã verifice aceste siguranþe.

Cutia cu siguranþe motor
Siguranþa Valoarea Circuite protejate
în amperi
F1

80

Sistemul auxiliar de încãlzire (Sistem de încãlzire PTC)

F2

60

Transmisia Durashift EST

F3

60

Sistemul auxiliar de încãlzire (Sistem de încãlzire PTC)/
bujia incandescentã (motoare diesel)

F4

40

Ventilatorul de rãcire ºi aerul condiþionat

F5

60

Luminile ºi modulul electronic generic (GEM)

F6

60

Aprinderea

F7

60

Motorul ºi luminile

F8

60

Parbrizul încãlzit, ABS ºi ESP

O siguranþã arsã poate fi identificatã
dupã firul interior rupt.

Siguranþe midi
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Situaþii de oprire de urgenþã
Cutia cu relee motor
(numai vehiculele cu motor turbo
diesel sau cu aer condiþionat)
Aceasta este montatã împreunã cu
cutia de siguranþe motor pe latura
posterioarã a suportului bateriei în
compartimentul motorului.
Înlocuirea acestor relee necesitã
cunoºtinþe specializate. Solicitaþi dealerului dumneavoastrã verificarea acestor
relee.

Cutia cu relee motor
Releu
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Circuite conectate

R1

Aer condiþionat cu clapeta de acceleraþie complet deschisã

R2

Ventilatorul de mare turaþie, pentru rãcire motor

R3

Sistemul auxiliar de încãlzire (sistemul PTC)

R4

Sistemul auxiliar de încãlzire (sistemul PTC)

Situaþii de oprire de urgenþã

SCHIMBAREA UNEI ROÞI
Este extrem de important sã
se respecte urmãtoarele mãsuri
de precauþie înainte de a ridica vehiculul pe cric:
• Decuplaþi contactul, trageþi frâna
de mânã ºi selectaþi prima treaptã de
vitezã sau cea de marºarier.
La maºinile cu transmisie Durashift
EST, apãsaþi pedala de frânã ºi selectaþi
o treaptã de vitezã înainte de a decupla
contactul.
• Parcaþi vehiculul astfel încât sã nu
vã expuneþi pericolelor ºi sã nu
stânjeniþi traficul atunci când schimbaþi

o roatã. Avertizaþi ceilalþi participanþi la
trafic prin aºezarea triunghiului
reflectorizant.
• Asiguraþi-vã cã vehiculul stã pe o
suprafaþã solidã ºi planã. Dacã este necesar, asiguraþi suplimentar vehiculul cu
piedici adecvate de blocare a roþilor.
• Asiguraþi-vã cã roþile din faþã sunt
îndreptate perfect înainte.
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Situaþii de oprire de urgenþã
Roata de rezervã
Dacã dimensiunea (janta
sau anvelopa) roþii de rezervã
diferã de cea a celorlalte roþi montate,
trebuie respectate urmãtoarele reguli.
• Nu depãºiþi viteza de 80 km/h;
• Parcurgeþi distanþe cât mai scurte;
• Nu montaþi mai mult de o roatã de
rezervã pe vehicul, în acelaºi timp;
• Nu utilizaþi lanþuri de zãpadã pe
aceastã roatã;
• Nu intraþi cu automobilul într-o
spãlãtorie auto automatã.
• Vehiculele cu Program Electronic
de Stabilitate (ESP) pot prezenta
anumite caracteristici neobiºnuite de
conducere, care pot fi evitate prin
dezactivarea sistemului.
• Conduceþi cu atenþie ºi înlocuiþi
roata de rezervã cât mai curând posibil.
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Situaþii de oprire de urgenþã
Roata de rezervã se aflã sub capacul
podelei portbagajului.
• Ridicaþi partea posterioarã a
capacului podelei portbagajului ºi
scoateþi complet capacul respectiv.
• Deºurubaþi complet dispozitivul de
fixare a roþii, rotindu-l în sens antiorar.

• Scoateþi capacul roþii de rezervã.
• Ridicaþi complet roata de rezervã
din portbagaj.
• Instalaþi roata defectã în acelaºi
loc, procedând în sens invers.
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Situaþii de oprire de urgenþã
Cricul
Ridicaþi vehiculul pe cric
doar pentru a schimba roþile. Nu
lucraþi sub vehicul atunci când se
sprijinã numai pe cric!
Cricul ºi coarba se aflã în concavitatea roþii de rezervã. Deºurubaþi dispozitivul de reþinere a roþii rotindu-l în
sens antiorar ºi scoateþi cricul ºi coarba.
Scoateþi inelul de fixare a cricului,
prins cu o clemã de roatã, înainte de a
folosi cricul.
Notã: La reinstalarea acestuia în
portbagaj, folosiþi orificiul din partea
stângã a cricului pentru prinderea
dispozitivului de fixare a cricului, iar
orificiul din dreapta pentru dispozitivul
de reþinere pe roata de rezervã.
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Situaþii de oprire de urgenþã
Punctele de fixare a cricului
Cricul trebuie fixat numai în anumite zone (1) situate sub praguri.
Aceste zone sunt uºor de identificat,
datoritã unor mici marcaje aflate pe
praguri.
Cricul trebuie poziþionat vertical în raport cu punctele de
fixare.
Puncte adiþionale de fixare
a cricului
Punctele (1) pot fi utilizate pentru
cricurile cu troliu, cricurile din
atelierele de reparaþii sau cricurile de pe
standuri. Punctele (2) pot fi utilizate
pentru cricurile cu troliu instalate în
partea centralã, din faþã sau din spate a
vehiculului.
Poziþionarea cricului în alte puncte
poate provoca deteriorarea gravã a
caroseriei, direcþiei, suspensiei, motorului, sistemului de frânare ºi
conductelor de combustibil.
Cricul vehiculului nu
trebuie utilizat decât pentru
schimbarea roþilor. Nu lucraþi sub vehicul când acesta se sprijinã exclusiv
pe cric.
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Situaþii de oprire de urgenþã
Demontarea unei roþi
• Asiguraþi-vã cã roþile din faþã sunt
îndreptate ferm înspre înainte.
• Decuplaþi contactul.
• Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi
treapta de vitezã marºarier.
• Cereþi pasagerilor sã iasã din
vehiculul.
• Dacã este necesar, asiguraþi vehiculul împotriva rulãrii înainte sau înapoi
sau patinãrii, folosind piedici de blocare
roþi adecvate.
• Introduceþi capãtul plat al coarbei
între jantã ºi capacul butucului roþii ºi
rãsuciþi uºor pentru a scoate capacul
roþii.
• Fixaþi cheia de piuliþe pe piuliþa de
blocare (numai la roþile din aliaj).
• Aºezaþi cricul cu întreaga suprafaþã
de susþinere pe teren ferm.
Cricul trebuie poziþionat
vertical în raport cu punctele de
fixare cric.
• Ridicaþi vehiculul pe cric pânã ce
roata se ridicã de pe sol.
• Dacã nu rãmâne pe sol întreaga
suprafaþã de susþinere a cricului,
coborâþi vehiculul ºi repoziþionaþi cricul.
• Deºurubaþi piuliþele de pe roatã ºi
scoateþi-le, apoi scoateþi roata.
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Dacã vehiculul dumneavoastrã este
echipat cu roþi speciale din aluminiu,
împreunã cu vehiculul vi se livreazã ºi
un certificat cu codul de referinþã al piuliþelor. La livrarea vehiculului nou veþi
gãsi în torpedo cheia de piuliþe ºi
certificatul. Sistemele de blocare ºi
piuliþele de roþi pot fi obþinute ca piese
de schimb la dealerul Ford, prin prezentarea acestui certificat.

Situaþii de oprire de urgenþã
Montarea unei roþi
Roþile din aliaj nu trebuie
fixate folosind piuliþe pentru
roþile din oþel.
• Împingeþi roata astfel încât sã se
aºeze bine pe bolþuri. Înºurubaþi piuliþele
de roatã ºi asiguraþi-le ferm rotindu-le în
sensul acelor de ceas, fiind convinºi cã
partea filetatã a piuliþelor este îndreptatã
spre roatã.
Notã: Piuliþele pentru roþi din aliaj
se pot folosi ºi pentru roata de rezervã
din oþel, dar pentru un timp scurt
(maximum douã sãptãmâni).
• Coborâþi vehiculul ºi demontaþi
cricul.
• Fixaþi cheia de piuliþe pe piuliþa de
blocare (numai la roþile din aliaj).
• Strângeþi ferm piuliþele, în ordinea
indicatã pe model.
• Apãsaþi ferm capacul butucului de
roatã pe butuc cu podul palmei.
• Puneþi cheia de prindere piuliþe
într-un loc sigur.
• Puneþi cricul ºi roata defectã în
locul special din portbagaj, procedând
în ordine inversã, ºi asiguraþi-le împotriva deplasãrii (vezi indicaþiile de la
pagina 185).
Verificaþi cât mai curând posibil nivelul cuplului de strângere a piuliþelor
de roþi, precum ºi presiunea în pneuri.
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Situaþii de oprire de urgenþã
BATERIA
Sfaturi privind siguranþa
Luaþi de fiecare datã
urmãtoarele mãsuri de siguranþã
când manevraþi o baterie:
• Purtaþi ochelari de protecþie. Nu
permiteþi ca acidul sau particule de
plumb sã intre în contact cu pielea sau
îmbrãcãmintea dvs.

• Acidul bateriei este caustic. Purtaþi
mãnuºi ºi ochelari de protecþie. Nu
înclinaþi bateria pentru cã acidul ar putea
ieºi prin orificiile de ventilare. Dacã, în
mod accidental, vã intrã în ochi picãturi
de acid, clãtiþi imediat ochii, timp de
câteva minute, cu apã curatã ºi mergeþi
de urgenþã la doctor. Dacã vã ajung pe
piele sau haine stropi de acid, neutralizaþi
acidul într-o baie alcalinã (sãpun), dupã
care clãtiþi cu apã. Dacã se înghite,
accidental, acid, prezentaþi-vã de urgenþã
la medic.
• Nu permiteþi copiilor sã se apropie
de acidul bateriei.
• În timpul încãrcãrii bateriei se
elibereazã gaze explozive!
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Situaþii de oprire de urgenþã
• Se interzice apropierea cu flacãrã
deschisã, producerea de scântei sau
fumatul. Evitaþi producerea de scântei
când mânuiþi fire ºi echipamente
electrice. Nu conectaþi polii bateriei între
ei. Scurtcircuitul rezultat va provoca
scântei ºi poate cauza vãtãmãri
corporale.
• Sistemul electronic de aprindere
funcþioneazã cu înaltã tensiune. Nu
atingeþi niciodatã aceste componente cu
motorul în funcþiune sau contactul
cuplat.
Demontarea ºi instalarea bateriei
Se vor lua întotdeauna urmãtoarele mãsuri de precauþie la
demontarea ºi reinstalarea unei baterii:

• Vehiculul dumneavoastrã este
echipat cu o baterie argint/calciu (marcatã
Ca). Aceastã baterie trebuie înlocuitã
numai cu o baterie argint/calciu. Nu este
permisã utilizarea nici unui alt tip de
baterie. Curentul ºi capacitatea noii baterii
trebuie sã corespundã cu cele ale bateriei
vechi sau cu recomandãrile Ford. Contactaþi dealerul Ford pentru a obþine caracteristicile corecte ale bateriei.
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Situaþii de oprire de urgenþã
• Bateriile sunt grele. Asiguraþi-vã
cã aþi apucat bine bateria ºi cã o puteþi
ridica singur, fãrã probleme.
• Cu contactul decuplat ºi toate
echipamentele electrice dezactivate,
scoateþi întotdeauna mai întâi cablul
polului negativ (-).
Se va proceda cu mare atenþie pentru
a se preveni contactul simultan al
polilor bateriei cu obiecte din metal sau
contactul accidental între polul pozitiv
ºi caroseria vehiculului.
• La reconectarea bateriei, conectaþi
întotdeauna mai întâi polul pozitiv (+) ºi
apoi pe cel negativ (-).
Dacã bateria a fost deconectatã de
pe vehicul, vehiculul poate prezenta
anumite caracteristici neobiºnuite pe
parcursul a aproximativ 8 km dupã
reinstalare.
Acest lucru se datoreazã reînvãþãrii
automate a comenzilor de cãtre sistemul
de gestiune motor, de aceea orice
manifestãri neobiºnuite ale vehiculului
pe parcursul acestor 8 km pot fi
ignorate.
Sistemul audio trebuie reprogramat
cu ajutorul codurilor de identificare.
Consultaþi secþiunea Mãsuri de Siguranþã, începând cu pagina 100.
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Bateriile uzate pot conþine
acid sulfuric ºi plumb. De aceea,
în nici un caz acestea nu trebuie
aruncate împreunã cu gunoiul menajer.
Apelaþi la spaþiile special amenajate pe
plan local pentru depozitarea ºi reciclarea autorizatã a deºeurilor.

Situaþii de oprire de urgenþã
Procedura de pornire a motorului
prin conectare la o baterie auxiliarã
• Conectaþi numai baterii de acelaºi
voltaj (12 V). Folosiþi cabluri de
legãturã de dimensiuni adecvate ºi
dotate cu cleme izolate. Nu deconectaþi
bateria de la sistemul electric al
vehiculului.
Puteþi obþine cabluri de legãturã
adecvate de la dealerul Ford.
Conectarea cablurilor
(numai vehicule cu motoare pe
benzinã)
• Poziþionaþi vehiculele astfel încât
sã nu se atingã.
• Opriþi motorul ºi orice Bateria
echipamente electrice ce nu sunt descãrcatã
necesare.
• Conectaþi borna pozitivã (+) a
bateriei descãrcate la borna pozitivã (+)
a bateriei auxiliare (cablul 1).
• Conectaþi un capãt al celui de-al
doilea cablu la borna negativã (-) a
bateriei auxiliare ºi celãlalt capãt cât
mai departe de baterie, la blocul
motorului ce trebuie pornit (cablul 2).
Nu-l conectaþi la borna negativã (-) a
bateriei descãrcate.
• Verificaþi ca aceste cabluri de
legãturã sã nu atingã nici o componentã
motor în miºcare.

Bateria
auxiliarã
a altui
vehicul
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Situaþii de oprire de urgenþã
Conectarea cablurilor
(numai vehicule cu motoare Diesel)
• Poziþionaþi vehiculele astfel încât
sã nu se atingã.
• Opriþi motorul ºi orice echipamente electrice ce nu sunt necesare.
• Conectaþi borna pozitivã (+) a
bateriei descãrcate la borna pozitivã (+)
a bateriei auxiliare (cablul 1).
• Conectaþi un capãt al celui de-al
doilea cablu la borna negativã (-) a
bateriei auxiliare ºi celãlalt capãt la
turbina de supraalimentare a motorului
ce trebuie pornit, conform indicaþiilor
din imaginea graficã (cablul 2). Nu-l
conectaþi la borna negativã (-) a Bateria
descãrcatã
bateriei descãrcate.
• Verificaþi ca aceste cabluri de
legãturã sã nu atingã nici o componentã
motor în miºcare.
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Bateria
auxiliarã
a altui
vehicul

Situaþii de oprire de urgenþã
Pornirea motorului
• Turaþi motorul vehiculului cu bateria
de la care se face alimentarea la turaþie
moderatã.
• Porniþi motorul vehiculului a cãrui
baterie este descãrcatã.
• Lãsaþi sã funcþioneze motoarele
ambelor vehicule încã 3 minute înainte de
a deconecta cablurile de legãturã.

Deconectarea cablurilor
de legãturã
• Pentru a reduce vârfurile de tensiune
în momentul deconectãrii, porniþi
ventilatorul ºi sistemul de încãlzire lunetã
din vehiculul cu bateria descãrcatã.
Nu aprindeþi farurile în locul
pornirii sistemului de încãlzire
lunetã. Vârful de tensiune ar putea cauza
arderea becurilor.
• Deconectaþi mai întâi cablul 2 (-) ºi
apoi cablul 1 (+).
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Situaþii de oprire de urgenþã

REMORCAREA VEHICULULUI
Vehiculul este echipat cu un inel de
remorcare cu ºurub pentru faþã ºi unul
fix în partea din spate, pentru ataºarea
unui cablu de remorcare Ford sau
Motorcraft. Inelul de remorcare cu ºurub
este pãstrat, împreunã cu cricul, în
portbagaj ºi trebuie purtat permanent în
vehicul.
Inelul de remorcare pentru
partea din faþã are ºurub cu
filet pe stânga. Instalaþi inelul
rotindu-l în sens antiorar. Folosiþi
coarba pentru a vã asigura cã inelul de
fixare este strâns complet.
Apãsaþi partea inferioarã a clapetei
de pe bara din faþã, scoateþi aceastã
clapetã ºi instalaþi inelul de remorcare
vehicul prin înºurubare.
Dupã utilizare, deºurubaþi inelul de
remorcare ºi puneþi la loc clapeta.
Asiguraþi-vã cã aþi instalat-o în poziþie
corectã, cu sãgeata îndreptatã în jos.
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Situaþii de oprire de urgenþã
Înainte de a utiliza inelul de
remorcare, scoateþi clapeta de pe bara de
protecþie. Dupã utilizare, reinstalaþi
clapeta în poziþia iniþialã.
La remorcarea unui vehicul, porniþi
întotdeauna de pe loc uºor ºi fãrã smucituri. O tensiune excesivã în cablul de
remorcare poate cauza deteriorarea
ambelor vehicule.
Notã: Aprindeþi luminile de avarie
de pe ambele vehicule!

Cheia de contact trebuie sã
fie rotitã în poziþia II când
vehiculul este remorcat, astfel încât
sistemul de direcþie, indicatoarele de
direcþiei ºi stopurile de frânã sã fie
perfect operaþionale. Deoarece
servofrâna ºi servodirecþia nu funcþioneazã cu motorul oprit, va trebui sã
aplicaþi o forþã mai mare la apãsarea
pedalei de frânã ºi la rotirea
volanului. Asiguraþi-vã cã aveþi
distanþe mai mari de frânare ºi
manevrare.

ªtift pentru instalarea inelului de
remorcare din faþã

Inelul de remorcare din spate
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Situaþii de oprire de urgenþã
Pornirea prin remorcare sau
împingere a vehiculelor cu transmisie manualã
Pentru a preveni deteriorarea
convertizorului catalitic, nu
porniþi vehiculul prin remorcare
sau împingere când motorul este la
temperatura de funcþionare. Folosiþi
o baterie auxiliarã ºi cabluri de legãturã.

Pornirea motorului rece este
posibilã prin remorcarea sau împingerea
vehiculului.
• Rotiþi cheia de contact în poziþia II.
• Apãsaþi pedala de acceleraþie.
• Apãsaþi pedala de ambreiaj ºi
selectaþi treapta a treia de vitezã.
• În timpul remorcãrii sau împingerii
vehiculului, eliberaþi uºor pedala de
ambreiaj.
Pornirea unui motor diesel rece se
poate dovedi foarte dificilã prin
împingerea sau remorcarea vehiculului,
deoarece sistemul de pornire la
temperaturi reci nu poate fi acþionat
dacã bateria este descãrcatã.
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Situaþii de oprire de urgenþã
Pornirea prin remorcare sau
împingere a vehiculelor cu
transmisie Durashift EST
Pentru a preveni deteriorarea
convertorului catalitic, nu porniþi
vehiculul prin remorcare sau împingere
când motorul este la temperatura de
funcþionare. Folosiþi o baterie auxiliarã
ºi cabluri de legãturã.
Pornirea motorului rece este posibilã
prin remorcarea sau împingerea
vehiculului.
• Rotiþi cheia de contact în poziþia II.
• Selectaþi poziþia N (neutru).
• În timpul remorcãrii sau împingerii
vehiculului, treceþi uºor selectorul de
viteze din poziþia N în poziþia D.
Pornirea unui motor diesel rece se
poate dovedi foarte dificilã prin
împingerea sau remorcarea vehiculului,
deoarece sistemul de pornire la
temperaturi reci nu poate fi acþionat
dacã bateria este descãrcatã.
Remorcarea vehiculelor echipate
cu transmisie Durashift EST
La remorcarea unui vehicul echipat
cu transmisie manualã cu schimbare
automatã a treptelor de viteze se va
selecta obligatoriu punctul N (neutru).
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Curãþarea vehiculului

SPÃLAREA VEHICULULUI
Materialele folosite la curãþarea
vehiculului nu trebuie deversate în
sistemul de canalizare casnic. Folosiþi
spaþiile locale autorizate pentru aruncarea deºeurilor.
Folosiþi numai zonele special
amenajate pentru spãlare, prevãzute cu sistem de drenare ecologic.
Cel mai important element necesar
pentru întreþinerea vopselei vehiculului
este utilizarea de apã curatã.
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La spãlarea vehiculului folosiþi numai
apã rece sau cãlduþã

Curãþarea vehiculului
Instalaþie automatã de spãlare
Cea mai bunã metodã este spãlarea
fãrã perii într-o instalaþie de spãlare. În
instalaþiile care funcþioneazã cu
presiune mare a apei, apa poate
pãtrunde în interiorul vehiculului.
Deºurubaþi ºi demontaþi antena radio înainte de a intra într-o
spãlãtorie auto automatã. Opriþi ventilatorul sistemului de încãlzire pentru a
preveni contaminarea filtrului de aer
curat.
Dacã s-a selectat ciclul de lustruire
cu cearã, asiguraþi-vã cã n-a mai rãmas
cearã pe parbriz.
Dispozitiv electric de spãlare
Este foarte important sã se respecte
instrucþiunile de folosire a dispozitivului electric de spãlare, în special în
ceea ce priveºte presiunea (maximum
80 bari) ºi distanþa de pulverizare
(minimum 30 cm), deoarece componentele sensibile ale caroseriei se pot
deteriora foarte uºor. Se recomandã
folosirea unui ºtuþ de pulverizare plat.
Nu îndreptaþi jetul de apã direct pe
radiator sau alternator ori pe articulaþiile sferice ale suspensiei.
Notã: Este interzisã folosirea ºtuþurilor de pulverizare circulare.
Nu uitaþi sã spãlaþi în mod regulat ºi
partea de dedesubt a caroseriei, pe
timpul iernii, pentru a îndepãrta sarea,
care are efect corosiv.
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Curãþarea vehiculului
Spãlarea manualã a vehiculului
Folosiþi foarte multã apã la clãtire,
dacã aþi spãlat vehiculul cu ºampon
auto. Uscaþi suprafaþa vehiculului cu o
bucatã de piele de cãprioarã.
Aplicaþi uºor frânele de
câteva ori în timpul condusului,
pentru a îndepãrta umezeala de pe
discurile de frânã.
Curãþarea panoului de bord
Se recomandã curãþarea panoului de
bord cu o perie moale sau cu puþinã apã
cãlduþã ºi o cârpã moale, care nu lasã
scame. Pentru produse speciale de
curãþat, apelaþi la un dealer Ford.
Curãþarea farurilor
Pentru a evita deteriorarea lentilelor
transparente din plastic ale farurilor
faþã, nu folosiþi materiale abrazive
agresive sau solvenþi chimici. Nu ºtergeþi farurile când sunt uscate ºi nu folosiþi obiecte ascuþite pentru curãþarea
lentilelor.
Conservarea pãrþii de dedesubt a
caroseriei
Partea de dedesubt a caroseriei
vehiculului a fost tratatã împotriva
coroziunii. Conservarea pãrþii de dedesubt a caroseriei trebuie verificatã în
mod regulat ºi, dacã este cazul, trebuie
retuºatã de un dealer Ford.
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Curãþarea vehiculului
Curãþarea roþilor
În funcþie de distanþa parcursã, spãlaþi
roþile sãptãmânal, pentru a evita pãtarea
din cauza depunerii de praf în timpul
frânãrii. Utilizaþi soluþie de curãþare roþi
sau apã caldã ºi un burete moale. Nu
folosiþi niciodatã materiale abrazive.
Acestea vor deteriora finisajul special al
suprafeþei roþilor. Se recomandã folosirea
Soluþiei de Curãþat Roþi Ford.
Curãþarea lunetei
Pentru a evita deteriorarea elementelor sistemului de încãlzire în timpul
spãlãrii pãrþii interioare a lunetei, folosiþi la spãlare doar cârpe moi sau piele
de cãprioarã, umede. Nu utilizaþi solvenþi sau obiecte ascuþite pentru curãþarea suprafeþei de geam.
Pentru a evita scãderea eficienþei
ºtergãtoarelor de parbriz, curãþaþi partea
exterioarã a lunetei cu un solvent care
nu conþine silicon, cum ar fi alcoolul
mentolat. Nu aplicaþi nici un fel de strat
de acoperire pentru cã acesta poate
provoca funcþionarea cu zgomot a
ºtergãtorului.
Curãþarea centurilor de siguranþã
Folosiþi soluþie de curãþat interiorul
vehiculului sau apã caldã curatã. Se recomandã utilizarea soluþiilor Ford. Centurile se vor usca în mod natural, departe
de surse de cãldurã.
Nu folosiþi soluþii chimice de curãþat,
apã fierbinte, decoloranþi sau vopsea. Nu
permiteþi pãtrunderea apei sau umezelii la
mecanismul retractor al centurii.
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Curãþarea vehiculului
Produse de curãþat
Pentru a obþine cele mai bune
rezultate, folosiþi urmãtoarele produse
din cadrul Programului de Produse
Chimice de Îngrijire a Vehiculelor:
• ªampon auto
• Cearã auto
• Cearã specialã de lustruire
• Soluþie de lustruire
• Protector pentru componente din
plastic ºi cauciuc
• Spray pentru curãþarea bordului
• Soluþie pentru curãþat interiorul
• Soluþie pentru dezgheþat parbrizul
• Soluþie de spãlat parbriz/lunetã pe
timp de varã
• Soluþie de spãlat parbriz/lunetã pe
timp de iarnã
• Soluþie pentru îndepãrtat urme de
insecte
• Soluþie de curãþat roþile
• Soluþie de curãþat parbriz/lunetã Specialã
Aceste produse au fost create astfel
încât sã nu afecteze mediul
înconjurãtor, din momentul
fabricaþiei ºi pânã la aruncarea ca
deºeuri.
Refacerea vopselei deteriorate de
cribluri
Vopseaua deterioratã de cribluri sau
de zgârieturi minore poate fi refãcutã
folosind vopsea spray cu aerosoli sau
vopsea de retuº. Se recomandã utilizarea de produse din gama de Accesorii
Ford. Respectaþi instrucþiunile de
folosire de pe fiecare produs.
Pentru a beneficia de garanþia
vehiculului cu privire la vopsea,
îndepãrtaþi imediat particulele aparent
inofensive, dar adesea agresive - de ex.
dejecþii de pãsãri, rãºinã de copaci, resturi
de insecte, pete de gudron, sare de pe
ºosea sau deºeuri industriale.
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Întreþinerea vopselei caroseriei
Lustruiþi cu cearã caroseria o datã
sau de douã ori pe an. Astfel se va pãstra
aspectul lucios ºi picãturile de apã se
vor scurge mai uºor.
Când lustruiþi vehiculul, aveþi
grijã ca ceara de lustruit sã nu
atingã suprafeþele de plastic, deoarece
acestea sunt foarte greu de curãþat.
Nu lustruiþi vehiculul când lumina
soarelei este foarte puternicã.
Nu aplicaþi cearã de lustruit pe
parbriz sau lunetã, deoarece ºtergãtoarele vor funcþiona mai greu sau cu
zgomot.
Întreþinerea tapiþeriei din piele
Folosiþi exclusiv materiale ºi
detergenþi speciali pentru piele.
ªtergeþi suprafeþele din piele cu o
cârpã din bumbac sau lânã umezitã ºi
apoi frecaþi pânã la uscare cu o cârpã
moale, curatã.
Suprafeþele foarte murdare pot fi
curãþate cu un detergent neagresiv, cum
ar fi fulgi de sãpun.
În cursul folosirii normale, se
recomandã tratarea suprafeþelor de piele
cu un agent special de întreþinere piele,
la fiecare ºase luni.
Pielea nu trebuie sã fie udatã prea
tare. Luaþi toate mãsurile de precauþie
pentru ca apa sã nu pãtrundã pe la
cusãturi.

Întreþinerea
SERVICE
Pentru operaþiile esenþiale, necesare
unei bune fiabilitãþi ºi unui comportament
corect la drum al vehiculului, respectaþi
intervalele de service indicate în Ghidul
de Service. Vã recomandãm sã apelaþi
întotdeauna la un dealer Ford.
Operaþii ce trebuie efectuate
regulat
• Verificaþi cu regularitate nivelul
lichidelor folosite de vehicul ºi
completaþi nivelul acestora, dacã este
nevoie.
• Verificaþi presiunea pneurilor.
• Verificaþi funcþionarea corectã a
frânelor ºi a luminilor.
• Verificaþi luminile de avertizare.
Diagrama de întreþinere vã este pusã la
dispoziþie pentru a vã servi drept
îndrumare.
Rezervoarele pentru lichidul de
frânã, lichidul de rãcire ºi lichidul
servodirecþiei sunt transparente ºi
permit o verificare vizualã rapidã.
Pentru a le identifica uºor, capacele
de umplere ºi joja de ulei sunt marcate
galben/negru.
Sistemul electronic de aprindere funcþioneazã cu înaltã
tensiune. Nu atingeþi niciodatã aceste
componente cu motorul mergând sau
cu contactul cuplat!

Contactul trebuie decuplat
înainte de a lucra în compartimentul motorului. În anumite
condiþii de funcþionare, ventilatorul
sistemului de rãcire poate continua sã
se învârtã câteva minute dupã oprirea
motorului. Acest lucru este foarte
normal.
De aceea fiþi foarte atenþi sã nu vã
prindeþi degetele sau hainele, în special
cravata sau eºarfa, în ventilator.
Întreþinerea generalã a vehiculului
Prin spãlarea motorului sunt
eliminate resturile de combustibil, ulei
ºi lubrifianþi.
Folosiþi numai staþiile de spãlat
vehicule prevãzute cu sisteme de
drenare ecologice.
Aruncaþi uleiul de motor, lichidul de
frânã, antigelul, bateriile ºi
anvelopele uzate doar la staþiile
special dotate ºi autorizate în
acest scop sau cereþi asistenþã
vânzãtorului de la care cumpãraþi
produsele noi, atunci când înlocuiþi
articolele de mai sus. În nici un caz nu
aruncaþi aceste deºeuri împreunã cu
gunoiul menajer sau în canalele de
scurgere.
Fiecare membru al comunitãþii
trebuie sã se preocupe de protecþia
mediului.
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Întreþinerea
Diagrama de întreþinere
Verificare zilnicã
• Funcþionarea tuturor luminilor
exterioare ºi interioare. Înlocuiþi becurile arse sau slãbite ºi asiguraþi-vã cã
lentilele sunt curate.
Verificãri la fiecare alimentare
• Nivelul uleiului de motor
• Nivelul lichidului de frânã
• Nivelul lichidului de spãlare parbriz
• Presiunea ºi starea pneurilor (se
verificã numai când sunt reci)
Verificare lunarã
• Nivelul lichidului de rãcire (cu
motorul rece)
• Scurgeri la ansambluri, conducte,
furtunuri ºi rezervoare
• Nivelul lichidului servodirecþiei
• Funcþionarea aerului condiþionat*
• Funcþionarea frânei de mânã
• Funcþionarea claxonului
*Notã: Aerul condiþionat trebuie
folosit cel puþin 30 de minute pe lunã.
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Nu lãsaþi la îndemâna copiilor uleiurile, lubrifianþii ºi lichidele folosite în funcþionarea vehiculului. Respectaþi instrucþiunile
scrise pe recipiente. Evitaþi contactul
uleiului de motor uzat cu pielea.

Întreþinerea
Deschiderea capotei
În anumite condiþii de funcþionare, ventilatorul sistemului
de rãcire poate continua sã se roteascã
mai multe minute dupã oprirea motorului. Acest lucru este foarte normal.
Aveþi grijã sã nu vã prindeþi degetele sau
îmbrãcãmintea, cum ar fi cravata sau
eºarfa, în ventilator.

– Trageþi maneta de deschidere a
capotei (1).
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Întreþinerea
• Trageþi ºi apoi eliberaþi imediat
dispozitivul de închidere de siguranþã
capotã (2), ridicând uºor capota.

• Ridicaþi capota complet ºi
sprijiniþi tija de ridicare în locaºul
special (3), verificând ca tija sã se
fixeze corect. Þineþi tija de porþiunea
galbenã de izolare.
Pentru a închide capota, coborâþi-o
ºi lãsaþi-o sã cadã liber pe ultimii 30 cm
ai cursei, pentru a se angaja în sistemul
de fixare.
Verificaþi de fiecare datã închiderea
fermã a capotei.
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Întreþinerea
Compartimentul motorului 1.3 l Duratec 8V
Jojã ulei motor
Capac umplere
ulei motor

Rezervor lichid
servodirecþie
Vas de
expansiune

Cutie siguranþe/
relee motor

Rezervor
lichid frânã

Baterie

Filtru de aer
Rezervor lichid de
spãlare parbriz

• Pentru o identificare uºoarã, capacele de umplere ºi joja de ulei motor sunt
marcate galben/negru.
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Întreþinerea
Compartimentul motorului 1.25 l / 1.4 l / 1.6 l Duratec 16V
Vas de
expansiune

Cutie siguranþe/
relee motor
Rezervor lichid
Capac umplere
frânã
ulei motor

Jojã ulei motor
Rezervor lichid
servodirecþie
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Baterie

Rezervor lichid de
spãlare parbriz
Filtru de aer

Întreþinerea
Compartimentul motorului 1.4 l DuraTorq TDCi Turbo Diesel
Vas de
expansiune

Cutie siguranþe/
relee motor
Capac umplere
Rezervor lichid
ulei motor
frânã

Jojã ulei motor
Rezervor lichid
servodirecþie

Baterie

Rezervor lichid de
spãlare parbriz
Filtru de aer

•Pentru o identificare uºoarã, capacele de umplere ºi joja de ulei motor sunt
marcate galben/negru.
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Întreþinerea
Joja de ulei motor
Consumul de ulei al motorului este
influenþat de mulþi factori. Motoarele
noi ating valoarea normalã doar dupã
aproximativ 5000 km. Motoarele
Diesel ºi cele de înaltã performanþã
consumã puþin mai mult. În condiþii de
încãrcare mare a vehiculului, motorul
va consuma ºi mai mult ulei.
Verificaþi periodic nivelul uleiului de
motor, respectiv când realimentaþi sau
înainte de cãlãtoriile mai lungi.
Asiguraþi-vã cã vehiculul stã pe o
suprafaþã planã. Decuplaþi contactul ºi
aºteptaþi câteva minute ca uleiul de
motor sã curgã înapoi în baie (la
temperaturi exterioare reci sau când
motorul nu a ajuns la temperatura de
funcþionare acest lucru poate dura mai
mult). Nu porniþi un motor rece fãrã a
verifica în prealabil nivelul uleiului de
motor. Scoateþi joja, ºtergeþi-o cu o cârpã
curatã care nu lasã scame, introduceþi-o
înapoi complet ºi scoateþi-o încã o datã
afarã.
Dacã nivelul observat se situeazã
între marcaje, nu este necesar sã mai
adãugaþi ulei. Uleiul fierbinte poate
depãºi marcajul MAX cu câþiva
milimetri din cauza dilatãrii termice.
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Motor 1.3 l
Duratec 8 V

Motor 1.25 / 1.4 / 1.6
l Duratec 16 V

Motor 1.4 l DuraTorq
TDCi Turbo Diesel

Întreþinerea
Dacã nivelul uleiului este în dreptul
marcajului MIN, completaþi folosind
doar ulei de motor conform cu
specificaþiile Ford. Pentru a aduce
nivelul uleiului de la MIN la MAX, este
nevoie de cca 0,5–1,0 litri de ulei de
motor.
Adãugaþi ulei numai pânã la nivelul
marcajului MAX.
Pentru detalii suplimentare, consultaþi secþiunea Ulei de motor de la pagina
226 ºi tabelul Capacitãþi de la pagina
228.
Capacul buºonului de umplere al
uleiului de motor
Pentru a deschide capacul, rotiþi-l în
direcþia sãgeþii ºi trageþi. Nu deschideþi
capacul cu motorul în funcþiune.
Nu folosiþi aditivi de ulei
sau alte produse de tratament al
motorului. Acestea nu sunt necesare
ºi, în anumite condiþii, pot cauza
defecþiuni la motor, neacoperite de
Garanþia Ford.
Pentru a închide capacul, rotiþi-l în
sensul acelor de ceas pânã ce se aude un
clic.
Nu aruncaþi recipientele goale
sau cele care conþin ulei uzat
împreunã cu gunoiul menajer. Folosiþi
în acest scop doar locurile special
amenajate la nivel local, autorizate.

Motor 1.25 / 1.4 / 1.6 l
Duratec 16 V

Motor 1.4 l DuraTorq TDCi
Turbo Diesel
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Întreþinerea
Rezervorul lichidului de
frânã/ambreiaj
Nu permiteþi contactul acestui lichid cu pielea sau ochii.
Dacã se întâmplã acest lucru, spãlaþi
imediat zonele afectate cu apã multã ºi
consultaþi un doctor.
Sistemele de frânare ºi de ambreiaj
sunt alimentate de la acelaºi rezervor de
lichid.
Nivelul lichidului trebuie sã se situeze
între marcajele MIN ºi MAX de pe
partea lateralã a rezervorului. Dacã
nivelul scade sub marcajul MIN, se
aprinde lampa de avertizare lichid de
frânã de la bord.
Notã: Uzura avansatã a frânelor
poate provoca scãderea nivelului lichidului de frânã. Nu adãugaþi lichid de
frânã decât dacã nivelul acestuia scade
sub marcajul MIN.
Adãugaþi numai lichid de frânã, conform cu specificaþiile Ford. Consultaþi
secþiunea Lichide folosite în funcþionarea
vehiculului, începând cu pagina 227.
Apelaþi la un dealer Ford pentru
verificarea eventualelor scurgeri în
sistem, cât mai urgent.
Se va respecta curãþenia absolutã la
completarea cu lichid de frânã. ªtergeþi
capacul ºi partea de sus a rezervorului cu
o cârpã uscatã, înainte de a deºuruba
capacul rezervorului.
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Simbolul din spatele rezervorului
lichidului de frânã indicã lichid de frânã
„fãrã parafinã”.
Dacã acest lichid intrã în
contact cu o suprafaþã vopsitã,
ºtergeþi imediat cu un burete ud ºi clãtiþi
cu multã apã.

Întreþinerea
Rezervorul lichidului de rãcire
Nu scoateþi niciodatã capacul rezervorului când motorul
este fierbinte.
În anumite condiþii de
funcþionare, ventilatorul sistemului de rãcire poate continua sã se
roteascã timp de câteva minute dupã
oprirea motorului. Acest lucru este
foarte normal.
Aveþi grijã sã nu vã prindeþi degetele
sau articole de îmbrãcãminte, precum
cravata sau eºarfa în ventilator.
• Nivelul lichidului de rãcire este
vizibil prin rezervorul transparent. Acesta
trebuie sã se situeze între marcajele MIN
ºi MAX când motorul este rece. Lichidul
de rãcire fierbinte se dilatã ºi prin urmare
poate sã treacã de nivelul MAX.
Adãugaþi lichid de rãcire doar când
motorul este rece. Dacã trebuie adãugat
lichid de rãcire când motorul este
fierbinte, aºteptaþi mai întâi 10 minute sã
se rãceascã motorul. Deºurubaþi mai întâi
buºonul cu doar un sfert de cursã pentru a
lãsa sã iasã presiunea. Aºteptaþi un
moment, dupã care deschideþi-l complet.
Umpleþi cu un amestec de 50% apã ºi
50% concentrat de lichid de rãcire. În
regiunile cu climã extrem de rece este
posibil sã fie necesarã adãugarea unei
cantitãþi mai mari de concentrat de lichid
de rãcire. Solicitaþi asistenþa dealerului
dumneavoastrã în acest sens.

Adãugaþi numai lichid de rãcire care
corespunde specificaþiilor Ford. Pentru
Fiþi foarte atenþi când
adãugaþi lichid de rãcire. Evitaþi
deversarea de lichid de rãcire peste
orice componentã a motorului.
mai multe detalii, consultaþi secþiunea
Lichide folosite în funcþionarea vehiculului, începând cu pagina 227.
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Întreþinerea
Lichidul de rãcire a motorului
Nu permiteþi contactul acestui lichid cu pielea sau ochii!
Dacã se întâmplã acest lucru, spãlaþi
imediat zonele afectate cu multã apã ºi
consultaþi un doctor.
Lichidul de rãcire, atunci când este
folosit în concentraþia corectã, nu numai
cã protejeazã motorul împotriva unor
eventuale deteriorãri cauzate de îngheþ în
timpul iernii, dar asigurã ºi protecþia
împotriva coroziunii pe tot timpul anului.
Motoarele moderne funcþioneazã la
temperaturi foarte mari, iar lichidele de
rãcire de calitate inferioarã nu pot menþine protecþia adecvatã la coroziune a
sistemului de rãcire.
Din acest motiv, folosiþi lichid de
rãcire ce corespunde specificaþiilor Ford.
Consultaþi capitolul Lichide folosite în
funcþionarea vehiculului, începând cu
pagina 227.
Verificarea nivelului lichidului pentru
servodirecþie
Nivelul lichidului trebuie sã ajungã
în dreptul marcajului MAX când
motorul este rece.
Dacã acesta scade sub marcajul
MIN, adãugaþi lichid de tipul specificat.
Pentru mai multe detalii, consultaþi
capitolul Lichide folosite în funcþionarea vehiculului, începând de la pagina
227.
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Adãugaþi lichid de rãcire numai când
motorul este rece

Întreþinerea
Bateria
Bateria necesitã foarte puþinã
întreþinere. Nivelul lichidului trebuie
verificat în cursul inspecþiilor de service
de rutinã ºi nu trebuie completat decât
de tehnicienii dealerului dvs.
Vehiculul dumneavoastrã
este echipat cu o baterie argint/calciu (marcatã Ca). Acest tip de
baterie trebuie sã fie înlocuit numai cu o
baterie argint/calciu. Nu se va utiliza
nici un alt tip de baterie.
Curentul ºi capacitatea bateriei noi
trebuie sã corespundã cu cele ale vechii
baterii sau cu recomandãrile Ford.
Contactaþi un dealer pentru a afla
specificaþiile corecte ale bateriei.

Încãrcarea bateriei
Deconectaþi sau scoateþi bateria din
vehicul cu respectarea instrucþiunilor
specificate în secþiunea Demontarea ºi
instalarea, începând de la pagina 189.
Verificaþi ca echipamentul de încãrcare
a bateriei sã fie corespunzãtor pentru
bateria dumneavoastrã ºi respectaþi de
fiecare datã instrucþiunile fabricantului
echipamentului de încãrcare baterie.
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Întreþinerea
Sistemele de spãlare parbriz
Sistemele de spãlare parbriz ºi
lunetã sunt alimentate de la acelaºi rezervor. Dacã este necesar, completaþi cu
apã curatã ºi concentrat de spãlare
parbriz. Se recomandã folosirea de concentrat de spãlare parbriz Ford.
Pentru informaþii suplimentare,
consultaþi secþiunea Lichidele folosite în
funcþionarea vehiculului, începând de la
pagina 227.

Duzele de pulverizare ale
dispozitivului de spãlare
Duzele globulare pot fi reglate cu
precizie folosind un ac.
Duza dispozitivului de spãlare lunetã
este montatã pe cel de-al treilea stop pe
frânã spate.
Pentru a asigura funcþionarea corectã
a sistemului, menþineþi permanent curate
duzele dispozitivelor de spãlare, curãþând depunerile de zãpadã ºi gheaþã.
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Întreþinerea
Verificarea lamelelor
ºtergãtoarelor de parbriz
Verificaþi netezimea lamelor ºtergãtoarelor trecând cu degetele peste
muchiile acestora. Lamele nu funcþioneazã corect dacã pãstreazã urme de
vaselinã, silicon sau combustibil. Pentru
curãþarea acestora, recomandãm soluþii
de curãþare Ford. Curãþaþi muchia
lamelor ºtergãtoarelor cu apã aplicatã cu
ajutorul unui burete moale.
Schimbaþi lamele ºtergãtoarelor cel
puþin o datã pe an.
Se recomandã schimbarea lamelor
ºtergãtoarelor înainte de sezonul de
iarnã.

Înlocuirea lamelelor
ºtergãtoarelor
Ridicaþi braþul ºtergãtorului ºi poziþionaþi lama în unghi drept faþã de braþul
de susþinere. Pentru a demonta lama,
apãsaþi pe clema de reþinere în sensul
sãgeþii, dezangajaþi lama de cauciuc ºi
trageþi-o de pe braþul de susþinere, în
direcþie opusã.
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Întreþinerea
ANVELOPELE
Pentru siguranþa dumneavoastrã
Când realimentaþi cu combustibil,
verificaþi ºi presiunea pneurilor când
acestea sunt reci (nu uitaþi sã includeþi ºi
roata de rezervã). Pentru presiunea
recomandatã a pneurilor, consultaþi secþiunea Date legate de anvelope, începând
de la pagina 231.
Respectaþi presiunea corectã a
pneurilor, în special când transportaþi
încãrcãturi mari ºi conduceþi cu vitezã
ridicatã. Presiunea prea micã reduce
stabilitatea, creºte rezistenþa de rulare ºi
accelereazã gradul de uzurã a anvelopelor, determinând apariþia de defecte
preliminare care pot conduce la
accidente.
Dacã trebuie sã urcaþi pe o bordurã,
faceþi acest lucru lent ºi, pe cât posibil,
abordaþi bordura cu roþile în unghi
drept. Evitaþi orice obstacole abrupte
sau ascuþite. Evitaþi frecarea anvelopelor de bordurã când parcaþi.
Examinaþi cu regularitate suprafaþa
anvelopelor sã nu existe tãieturi, corpuri
strãine prinse în striuri sau zone de
uzurã neuniformã. Uzura neuniformã a
benzii de rulare a anvelopei poate indica
o centrare incorectã a roþilor.
Existã o grosime minimã legalã a
profilului benzii de rulare a anvelopei.
Totuºi, reþineþi cã performanþa ºi
siguranþa anvelopelor tind sã scadã dupã
atingerea limitei de 3 mm. Riscul de
acvaplanare este mult mai mare o datã cu
reducerea grosimii profilului anvelopei.
218

Pentru mai multe detalii privind
tipurile de anvelope de iarnã ºi lanþurile
pentru zãpadã permise, consultaþi secþiunea Anvelope pentru iarnã, de la
pagina 235.

Pentru aruncarea la deºeuri a
anvelopelor uzate procedaþi
numai în conformitate cu reglementãrile
locale cu privire la protecþia mediului.
Schimbaþi anvelopele de iarnã cu cele
de varã imediat ce starea ºoselei permite
acest lucru. Aceastã mãsurã va conduce
la reducerea consumului de combustibil
ºi a zgomotului.

Capacitãþi ºi specificaþii
NUMERELE DE IDENTIFICARE
Plãcuþa cu seria de ºasiu

Plãcuþa de identificare a
vehiculului
Plãcuþa de identificare a vehiculului
se aflã în partea inferioarã a stâlpului
dreapta faþã. Pe ea sunt înscrise datele
indicând tipul vehiculului, numãrul de
identificare, greutatea vehiculului ºi date
de identificare a diferitelor componente.
Numãrul de identificare a
vehiculului
Numãrul de identificare a vehiculului
se aflã în compartimentul motorului.
Este de asemeni ºtanþat ºi pe eticheta din
plastic de pe partea stângã a planºei de
bord. Seria de ºasiu de pe bord poate fi
cititã prin parbriz din exteriorul vehiculului. Un simbol de pe etichetã indicã
numãrul de airbag-uri instalate.

Seria de ºasiu
(Datele indicând greutatea vehiculului)

Seria motorului
În funcþie de tipul motorului, seria
motorului este ºtanþatã pe blocul motor
(privit dinspre postul ºoferului):
• Toate motoarele - lângã cutia de
viteze, în partea frontalã stângã, cu faþa
spre radiator.

219

Capacitãþi ºi specificaþii
COMBUSTIBIL
Folosiþi doar tipurile de combustibil
indicate în acest capitol; folosiþi de
fiecare datã combustibil de calitate
superioarã, care conþine detergenþi ºi alþi
aditivi. Folosirea unui combustibil de
calitate inferioarã poate conduce la
defectarea motorului.
Nu folosiþi aditivi suplimentari
sau alte soluþii de tratament
pentru motor. Acestea nu sunt necesare
ºi pot provoca defecþiuni care nu sunt
acoperite de Garanþia Ford.
La deºurubarea buºonului rezervorului este posibil sã auziþi un ºuierat
slab. Acest lucru este normal ºi nu
trebuie luat în considerare. Pentru a
evita vãrsarea de combustibil, încetaþi
întotdeauna alimentarea la a doua oprire
automatã a pompei.
Sistemul de alimentare cu
combustibil este sub presiune.
Existã riscul de rãnire dacã apar scurgeri în sistem. Nu vã apropiaþi cu flacãrã deschisã sau orice altã sursã de
cãldurã de sistemul de alimentare.
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Capacitãþi ºi specificaþii
Motoare pe benzinã

Motoare Diesel

Folosiþi numai combustibil de înaltã
calitate, conform cu specificaþiile
EN 228 sau specificaþii echivalente.

Folosiþi numai combustibil de înaltã
calitate, conform cu specificaþiile EN
590 sau specificaþii echivalente.

Benzinã fãrã plumb
(cifrã octanicã 95)
Folosiþi exclusiv benzinã fãrã plumb
cu cifra octanicã de minimum 95. Se
poate folosi ºi benzinã fãrã plumb cu
cifrã octanicã mai mare, dar nu va aduce
avantaje semnificative.
ªtuþul de umplere al rezervorului
vehiculelor cu motoare pe benzinã are o
deschizãturã îngustã ce se potriveºte
doar duzei pompelor de combustibil
fãrã plumb.
Folosiþi întotdeauna benzinã fãrã
plumb. Benzina care conþine
plumb poate provoca defectarea
iremediabilã a convertorului catalitic ºi
a senzorului HO2S (senzor detector de
oxigen în gazele încãlzite de
eºapament). Ford nu îºi asumã nici o
responsabilitate pentru defecþiunile
produse de benzina cu plumb. Deºi
aceste defecþiuni nu sunt acoperite de
garanþie, luaþi imediat legãtura cu cel
mai apropiat dealer dacã aþi alimentat
din greºealã cu combustibil fãrã
plumb.

Nu folosiþi RME (bio Diesel) cu
excepþia motorinelor originali
care conþin un amestec de maxim
5% RME. Ford nu îºi asumã nici o
responsabilitate pentru defecþiunile
produse de folosirea RME (bio Diesel)
în concentraþii mai mari de 5%.
Nu folosiþi ulei vegetal în loc
de motorinã. Ford nu-ºi asumã
nici o responsabilitate pentru defecte
cauzate de folosirea de ulei vegetal, în
nici o concentraþie.
Nu este recomandabilã utilizarea
îndelungatã a aditivilor. Nu
adãugaþi kerosen/parafinã sau benzinã
în motorinã.
Dacã, în mod neintenþionat, alimentaþi
vehiculul cu benzinã, în loc de
motorinã, nu încercaþi sã porniþi motorul. Aceastã operaþie poate provoca
defecþiuni grave ºi costisitoare, în
special la motoarele TDCi. Ford nu îºi
asumã nici o responsabilitate pentru
defecþiunile produse de funcþionarea
vehiculului cu benzinã. Deºi aceastã
defecþiune nu este acoperitã de garanþie, luaþi imediat legãtura cu cel mai
apropiat dealer.
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Capacitãþi ºi specificaþii
Date despre motor
Tip motor

1.3 l Duratec 8 V

1242

1299

cm3

Capacitate cilindricã
Putere maximã
Conform Directivei CE

1.25 l
Duratec 16V
kW (CP)
la rpm

Cuplu maxim
Conform Directivei CE

Nm
la rpm

Calitate necesarã a combustibilului
Turaþia maximã
continuã a motorului

51 (70)

55 (75)

44 (60)

51 (70)

5500
101

6000
108

5000

5600

99

106

2500

2800

2500

2600

Benzinã fãrã plumb cifra octanicã 95*
6450

5950

6675

6208

rpm

Turaþia maximã cu intermitenþe
a motorului
Turaþie la ralanti
(cu ventilatorul pornit)

rpm
rpm

Sistem de injecþie

750
Injecþie electronicã de combustibil

Ordinea de aprindere

1-3-4-2

Bujie cu scânteie (Motorcraft)
Distanþa între electrozi

AYFS 22 C
mm

Sistem aprindere
Jocul supapelor
(rece) *

AYFF 32 CJ
1,3

Sistem electronic de aprindere
Admisie mm
Evacuare mm

Filtru ulei motor (Motorcraft)

0,20
0,30

EFL 10

Reglare hidraulicã a
supapelor

EFL 600

* Se poate folosi ºi benzinã fãrã plumb cu cifra octanicã 98, dar acest lucru nu aduce
avantaje semnificative.
** Verificaþi/reglaþi cu motorul oprit, la cel puþin 5 minute de la oprirea acestuia.
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Capacitãþi ºi specificaþii

Tip motor
Capacitate cilindricã

cm3

Putere maximã
Conf. Directivei CE

kW (CP)
la rpm

Cuplu maxim
Conf. Directivei CE

Nm
la rpm

Combustibil
Turaþia maximã continuã
a motorului

1.4 l
Duratec
16V

1,6 l
Duratec
16V

1.4 l DuraTorq
TDCi
Turbo Diesel

1388

1596

1399

59 (80)
5700

74(100)
6000

50 (68)
4000

124
3500

146
4000
Benzinã fãrã plumb
cifrã octanicã 95*

Motorinã

6450

4500

6675

4860

750

750

rpm

Turaþia maximã cu intermitenþe
a motorului
rpm
Turaþie la ralanti
rpm
(cu ventilatorul pornit)
Sistem de injecþie

Injecþie electronicã de combustibil

Succesiune aprindere

1-3-4-2

Bujie cu scânteie (Motorcraft) /
Bujie incandescentã (NGK)
Distanþa între electrozi

AYFS 22 C
mm

1,3

EZD 40
1,3

Sistem electronic de
aprindere

Sistem aprindere
Joc supapã
(rece) **

160
2000

Admisie mm
Evacuare mm

Filtru ulei motor (Motorcraft)

0,20
0,30

0,20
0,34
EFL 10

Reglare
hidraulicã a
supapelor
EFL 908

* Se poate folosi ºi benzinã fãrã plumb cu cifra octanicã 98, dar acest lucru nu aduce
avantaje semnificative.
** Verificaþi/reglaþi cu motorul oprit, la cel puþin 5 minute de la oprirea acestuia.

223

Capacitãþi ºi specificaþii
Consum combustibil conform Directivei CE 80/1268/CEE
Dimensiune Raport final Greutate de
Consum combustibil - litri/100 km
referinþã conf.
anvelope de transmisie CE între … ºi
Mediu
Mediu
Total
urban
ne-urban
… (kg)

Emisii de
CO2 (g/km)

1,25 l Duratec 16V, 51 kW (70 CP)
175/65 R 14
195/50 R 15

4.25

1095...1165

8.6

4.9

6.2

148

8.8

5.2

6.5

155

8.6

4.9

6.2

148

8.8

5,4

6,7

158

7,9

4,8

5,9

140

8,3

5,0

6,2

147

8,6

5,2

6,5

154

8,4

5,0

6,2

147

8,6

5,3

6,5

154

8,6

5,1

6,4

153

8,8

5,4

6,7

158

9,1**

5,7**

7,0**

165**

195/45 R 16
1,25 l Duratec 16V, 55 kW (75CP)
175/65 R 14
195/50 R 15

4,25

1095…1165

195/45 R 16
1.3 l Duratec 8V, 44 kW (60CP)
175/65 R 14*

3.82

175/65 R 14
195/50 R 15

1095…1165
4,06

195/45 R 16
1,3 Duratec 8V, 51 kW (70 CP)
175/65 R 14
195/50 R 15

4,06

1095...1165

195/45 R 16
1,4 Duratec 16V, 59 kW (80 CP)
175/65 R14
195/50 R 15

4,06

1195...1165

195/45 R 16**

1,4 Duratec 16V, 59 kW (80 CP) cu transmisie Durashift EST
175/65 R14
195/50 R 15

4,25

1095...1165

8,3

5,2

6,3

150

8,5

5,6

6,6

157

195/45 R 16

* În funcþie de þarã.
** La momentul editãrii manualului, datele nu erau disponibile.
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Capacitãþi ºi specificaþii
Consum combustibil conform Directivei CE 80/1268/CEE
Dimensiune Raport final Greutate de
anvelope de transmisie referinþã
conf. CE
între … ºi …
(kg)

Consum combustibil - litri/100 km
Mediu
urban

Mediu
ne-urban

Total

Emisii de
CO2 (g/km)

9,1

5,2

6,6

157

9,4

5,4

6,9

164

9,5*

5,7*

7,1*

168*

1,6 l Duratec 16V, 74 kW (100 CP)
175/65 R 14

4.25

195/50 R 15
195/45 R 16*

1095...1165
4,06

1,4 l DuraTorq TDCi Turbo Diesel 50 kW (68 CP) cu/fãrã transmisie Durashift EST
175/65 R 14
95/50 R 15
195/45 R 16

1135…1165

5,3

3,7

4,3

114

5,5

3,9

4,5

119

5,4

3,8

4,4

117

5,6

4,0

4,6

120

3,37

175/65 R 14
195/50 R 15

1145...1225

195/45 R 16

* Numai vehiculele cu echipare Sport.
Date despre treptele de vitezã (km/h)*
Transmisie manualã
Motor

Treapta 1

Treapta 2

Treapta 3

Treapta 4

Treapta 5

0 - 47

11 - 87

16 - 131

21 - 164

27 - 163

0 - 46

10 - 86

15 - 125

21 - 152

26 - 152

0 - 46

10 - 86

15 - 125

21 - 161

26 - 161

1,4 l Duratec 16V

0 - 46

10 - 86

15 - 125

21 - 167

26 - 167

1,6 l Duratec 16V

0 - 50

10 - 82

14 - 120

20 - 166

25 - 183

1,4 l DuraTorq TDCi

0 - 43

12 - 80

19 - 120

25 - 162

31 - 164

1,25 l Duratec 16V
1,3 l
44 kW (60 CP)
Duratec 8V 51 kW (70 CP)

* Valorile variazã în funcþie de dimensiunea anvelopelor.
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Capacitãþi ºi specificaþii
ULEIUL DE MOTOR

Temperatura exterioarã

Schimbul de ulei de motor
Ford Motor Company recomandã
folosirea de ulei de motor Ford/Motorcraft
Formula E SAE 5W-30. Motorul
vehiculului dvs. a fost proiectat pentru a
folosi acest ulei. Utilizaþi acest tip de ulei
pentru obþinerea celor mai bune
performanþe.
Alternativ se pot folosi ºi uleiuri
având vâscozitatea SAE 5W-30 care
corespund specificaþiilor Ford sau
WSS-M2C913-B.
Pentru motoarele pe benzinã se pot
folosi de asemenea uleiuri de motor
conforme cu specificaþia Ford
WSS-M2C913-A.

Completarea cu ulei de motor
Dacã nu reuºiþi sã gãsiþi un tip de
ulei care întruneºte specificaþiile
menþionate, trebuie sã utilizaþi un tip de
ulei cu vâscozitatea SAE 5W-30, SAE
5W-40 sau SAE 10W-40, în funcþie de
temperatura exterioarã, care îndeplinesc
specificaþiile ACEA A1/B1 sau ACEA
A3/B3. Utilizarea acestor uleiuri poate
avea ca rezultat pornirea mai greoaie a
motorului, reducerea performanþelor
acestuia, creºterea consumului de combustibil ºi unnivel crescut al emisiilor.
Dealerii Ford sunt permanent la
curent cu ultimele schimbãri ºi
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Vâscozitate recomandatã
îmbunãtãþiri ale uleiurilor recomandate
ºi vor fi încântaþi sã vã acorde asistenþã
dacã aveþi nevoie de informaþii
suplimentare sau sfaturi.
Nu folosiþi uleiuri care nu
corespund specificaþiilor ºi
cerinþelor de mai sus.
Folosirea unor uleiuri necorespunzãtoare poate provoca defecþiuni ale motorului ce nu sunt acoperite de garanþia
Ford.
Nu depãºiþi niciodatã
marcajul MAX de pe jojã.
Nu
folosiþi
aditivi
suplimentari sau alte produse
de tratare a motorului. Acestea
nu sunt necesare ºi pot provoca
defecþiuni care nu sunt acoperite de
garanþia Ford.

Capacitãþi ºi specificaþii
LICHIDELE FOLOSITE ÎN
FUNCÞIONAREA VEHICULULUI
Schimbaþi aceste lichide la intervalele indicate în Certificatul de Garanþie ºi Ghid de Service.
Uleiul de transmisie
Folosiþi Ulei de Transmisie Ford sau
ulei de transmisie ce corespunde
specificaþiei Ford WSD-M2C 200-C.

înlocuirea lichidului de frânã trebuie sã se
facã simultan cu înlocuirea plãcuþelor de
frânã.

Trebuie pãstratã curãþenia
perfectã la completarea cu
lichid de frânã. Praful care intrã
în sistemul de frânare poate reduce
performanþele frânãrii.
Lichidul de rãcire

Servodirecþia
Folosiþi ulei hidraulic ce corespunde
specificaþiei Ford WSA-M2C 195-A.
Lichidul de frânã ºi de ambreiaj
Folosiþi numai Lichid de frânã
Motorcraft Super DOT 4 sau lichid de
frânã ce corespunde specificaþiei Ford
ESD-M6C 57-A. Umpleþi pânã la
marcajul MAX dacã este necesar.
Folosiþi doar lichid de frânã fãrã
parafinã.
Lichidul de frânã trebuie înlocuit o
datã la doi ani.
În condiþii de solicitare maximã (cum ar
fi tractarea unei remorci, folosirea intensivã
a vehiculului în zonele montane etc.),

Utilizaþi un amestec de 50% apã ºi
50% antigel Motorcraft Super Plus sau
lichid de rãcire conform specificaþiei
Ford WSS-M97 B44-D.
Pentru detalii suplimentare privind
completarea nivelului lichidelor folosite
în funcþionarea vehiculului, consultaþi
secþiunea Rezervorul lichidului de
rãcire, începând cu pagina 213.
Nu aruncaþi recipientele
goale, cele care conþin ulei uzat
ºi filtrele la gunoiul menajer.
Folosiþi în acest scop spaþiile locale
autorizate, special amenajate.

227

Capacitãþi ºi specificaþii
Lichidul de spãlare a parbrizului ºi
lunetei
Umpleþi rezervorul cu apã ºi concentrat de spãlare parbriz. La temperaturi
scãzute, folosiþi lichid de spãlare parbriz
pentru iarnã.
Pentru a obþine un efect maxim de
curãþare, este important sã respectaþi
exact instrucþiunile de obþinere a
amestecului. Se recomandã prepararea
amestecului de concentrat de spãlare
parbriz ºi apã într-un recipient curat
separat, înainte de turnarea amestecului
în rezervorul pentru lichid de spãlare

parbriz. Cel mai potrivit este un
recipient transparent cu capacitatea de
2,5 litri ºi cu gradaþie de volum.
Consultaþi instrucþiunile de pe
recipient pentru a obþine concentraþia
corectã. Se recomandã folosirea de
lichide de spãlare parbriz Ford, formula
pentru varã ºi respectiv pentru iarnã.
Ghidul pentru staþia de benzinã
Pentru a vã informa rapid când
realimentaþi la staþia de benzinã, citiþi
indicaþiile de pe ultima copertã a acestui
manual sau cele de la pagina 255.

Capacitãþi (litri)
Motor
Ulei motor
- cu filtru
- fãrã filtru

1,25 l
Duratec
16V

1,3 l
Duratec
8V

1,4 l
Duratec
16V

1,6 l
Duratec
16V

1,4 l DuraTorq
1TDCi
Turbo Diesel

3,80
3,80

4,35
3,9

3,80
3,50

4,10
3,75

3,8
3,4

Transmisie manualã

2,3

Servodirecþie
Sistem de rãcire inclusiv
încãlzire

Marcajul MAX.
5,0

5,5

Sistem de spãlare parbriz

2,5

Rezervor combustibil

45

Rezervor lichid de frânã/
ambreiaj
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Marcajul MAX.

Capacitãþi ºi specificaþii
GREUTATEA VEHICULULUI

Evitarea deteriorãrii vehiculului

Respectaþi indicaþiile privind greutatea brutã maximã ºi
greutatea maximã admisã pe
puntea faþã ºi, respectiv, puntea spate.
La tractarea unei remorci, respectaþi
limitele de greutate permise pentru tren
(vehicul plus remorcã). Datele sunt
înscrise pe plãcuþa de identificare a
vehiculului ºi în documentele
vehiculului (unde este cazul). Pentru
amãnunte, consultaþi dealerul Ford.
Depãºirea acestor greutãþi poate
determina schimbãri în comportamentul
la frânare ºi manevrare al vehiculului ºi
poate cauza producerea de accidente.

Când conduceþi vehiculul pe ºosele
nepavate, pe ºosele de munte cu multe
serpentine, în rampã abruptã etc.,
trebuie sã procedaþi cu mare atenþie
pentru a nu deteriora componentele
joase ale vehiculului, cum ar fi spoilerul
sau þeava/toba de eºapament.
Se va acorda atenþie deosebitã
conducerii vehiculelor cu garda la sol
mai joasã sau a vehiculelor încãrcate cu
sarcinã maximã.

Respectaþi întotdeauna reglementãrile naþionale cu privire la conducerea
cu tractarea unei remorci.
Masa proprie este masa vehiculului
pregãtit de drum, adicã inclusiv lichidul
de rãcire, lubrifianþii, rezervorul umplut
90%, scule, roata de rezervã ºi ºoferul
(75 kg).
Sarcina utilã se aflã scãzând masa
proprie din greutatea brutã admisã.
Orice echipamente opþionale ºi alte
echipamente instalate ulterior vor reduce
sarcina utilã.
Patru pasageri cântãresc cca 300 kg,
adicã în medie 75 kg de persoanã.
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Capacitãþi ºi specificaþii
Greutatea vehiculului (kg)
1,25 l Duratec 16V

Cu 3 uºi

Cu 5 uºi

Masa proprie

1095-1152

1097-1152

Sarcinã utilã

368-425

378-433

1520

1530

75

75

Masa proprie

1105-1162

1107-1162

Sarcinã utilã

348-425

358-433

1510-1530

1520-1540

75

75

Masa proprie

1095-1162

1097-1162

Sarcinã utilã

358-430

368-443

1520-1525

1530-1540

75

75

Masa proprie

1104-1158

1108-1163

Sarcinã utilã

367-421

377-432

1525

1540

75

75

Masa proprie

1136-1199

1137-1197

Sarcinã utilã

361-429

363-443

1560-1565

1570-1580

75

75

Greutate brutã admisã
Sarcina admisã pe acoperiº
1,3 l Duratec 8V

Greutate brutã admisã
Sarcina admisã pe acoperiº
1,4 l Duratec 16V

Greutate brutã admisã
Sarcina admisã pe acoperiº
1,6 l Duratec 16V

Greutate brutã admisã
Sarcina admisã pe acoperiº
1,4 DuraTorq TDCi

Greutate brutã admisã
Sarcina admisã pe acoperiº
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Capacitãþi ºi specificaþii
DATE LEGATE DE ANVELOPE
Presiunea în anvelope
Presiunea în anvelope trebuie
verificatã înainte de a porni la drum,
când pneurile sunt reci. Presiunea
pentru roata de rezervã trebuie stabilitã

la nivelul celei mai mari valori
specificate pentru combinaþia vehicul/dimensiune anvelopã.
Dacã sunt folosite anvelope de
iarnã, presiunea în pneuri trebuie mãritã
cu 0,1 bari.

Presiunea în anvelope (anvelope reci)

Model

Dimensiune
anvelope *

Bari
Sarcinã normalã
pânã la 3 pers.
Faþã

1,25 l

175/65 R 14

2,1

Spate
1,8

Duratec

195/50 R 15

2,0

16V

195/45 R 16

1,3

Sarcinã maximã
peste 3 pers.
Faþã
2,5

Spate
2,8

1,8

2,5

2,8

2,1

2,0

2,3

2,6

175/65 R 14

2,1

1,8

2,5

2,8

Duratec

195/50 R 15

2,0

1,8

2,5

2,8

8V

195/45 R 16

2,1

2,0

2,3

2,6

1,4
Duratec
16V

175/65 R 14

2,1

1,8

2,5

2,8

195/50 R 15

2,0

1,9

2,5

2,8

195/45 R 16

2,1

2,0

2,3

2,6

1,6 l
Duratec
16V

175/65 R 14

2,1

1,8

2,5

2,8

195/50 R 15

2,0

1,9

2,5

2,8

195/45 R 16

2,1

2,0

2,3

2,6

1,4 l
DuraTorq
TDCi

175/65 R 14

2,1

1,8

2,5

2,8

195/50 R 15

2,0

1,9

2,5

2,8

195/45 R 16

2,1

2,0

2,3

2,6

* Anvelope de varã cu diverse limite de vitezã, în funcþie de performanþa motorului.
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Capacitãþi ºi specificaþii
Remarci privind presiunea în
anvelope
• Presiunea în anvelope se referã la
anvelopele reci.
• Nu este necesarã creºterea
presiunii în anvelope dacã viteza de
rulare depãºeºte 160 km pe orã doar
pentru scurt timp.
• Presiunea în anvelope trebuie
crescutã la valorile indicate pe pagina
anterioarã, dacã se conduce la viteze
mari pe o perioadã mai lungã de timp
sau în mod continuu.
Creºterea presiunii pentru cazurile în care se conduce la viteze mai mari de 160
km/h (pneuri reci)
*bari
Model

Toate
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Dimensiune
pneuri

Sarcinã normalã, cu

Sarcinã maximã, cu

maximum 3 pers.

mai mult de 3 pers.

Faþã

Spate

Faþã

Spate

175/65 R 14

2,1

1,8

2,5

2,8

195/50 R 15

2,2

2,0

2,5

2,8

195/45 R 16

2,3

2,2

2,5

2,8

Capacitãþi ºi specificaþii
Schimbarea anvelopelor
Anvelopele sau jantele necorespunzãtoare pot cauza accidente ºi duce la nevalidarea omologãrii
de tip a vehiculului.
Consultaþi documentele vehiculului
dvs. (dacã este cazul) pentru a afla
combinaþia corectã, autorizatã, de
anvelopã/jantã, pentru vehiculul respectiv, sau cereþi informaþii dealerului
Ford.
Notã: Anvelopele noi necesitã un
rodaj pe o distanþã de aproximativ 500 km.
În acest timp, vehiculul poate prezenta
caracteristici de rulare diferite. Din acest
motiv, evitaþi bruscarea maºinii pe parcursul primilor 500 km.
Notã: Vitezometrul vehiculului este
influenþat de dimensiunea anvelopelor
utilizate pe vehicul. Dacã dimensiunea
anvelopelor (diametrul, nu lãþimea) este
diferitã de cea a anvelopelor instalate
din fabricã, duceþi vehiculul la un dealer
Ford pentru reprogramarea sistemului
de gestiune motor. Dacã nu se
reprogrameazã sistemul de gestiune
motor, este posibil ca vitezometrul sã nu
indice viteza corectã.
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Pentru a vã asigura cã anvelopele
din faþã ºi din spate se uzeazã uniform ºi
dureazã mai mult, se recomandã
schimbarea anvelopelor din faþã cu cele
din spate ºi invers la intervale regulate
de 5000 - 10000 km, conform celor
indicate în grafic.
Intervalul corespunzãtor pentru
rotaþia anvelopelor poate varia în
funcþie de stilul de conducere ºi suprafeþele pe care aþi condus vehiculul.
În acelaºi timp anvelopele trebuie verificate, pentru a constata eventualele
deteriorãri.
Este posibil ca vehiculul dvs. sã fie
echipat cu anvelope cu rezistenþã redusã
la rulare (doar tipul 175/65 R 14)
(vehicule dotate cu motoare 1,3 l Duratec
8V, 44 kW - 60CP - fãrã aer condiþionat).
Aceste anvelope au fost realizate
pentru armonizare optimã cu ºasiul vehiculului dvs. ºi sunt destinate în acelaºi
timp reducerii consumului de combustibil.
Astfel, ele contribuie în mod
esenþial la manevrarea economicã ºi în
siguranþã.
La schimbarea anvelopelor, vã recomandãm insistent sã folosiþi aceeaºi
marcã de anvelope cu cele iniþiale sau sã
cereþi sfatul dealerului Ford.
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Anvelope pentru iarnã
Roþile din aliaj nu trebuie
asigurate folosind piuliþe destinate
roþilor din oþel.
Dacã se folosesc anvelope de iarnã,
acestea se vor monta pe toate cele patru
roþi. Nu depãºiþi viteza maximã
specificatã de producãtorul anvelopelor.
Se recomandã sã lipiþi un autocolant
pe bord, în raza privirii ºoferului, în care
sã fie menþionatã viteza maximã de
rulare.
Când se folosesc anvelope pentru
iarnã, trebuie respectatã presiunea
indicatã de producãtor.
Notã: Piuliþele roþilor din aliaj pot fi
folosite de asemeni pentru roata de rezervã din oþel, pentru o perioadã scurtã
de timp (maxim 2 sãptãmâni). Respectaþi instrucþiunile din secþiunea Roata de
rezervã, începând de la pagina 182.

Dacã folosiþi roata de rezervã în
acelaºi timp cu anvelopele de iarnã,
urmaþi instrucþiunile din secþiunea Roata
de rezervã, începând de la pagina 182.
Lanþurile de zãpadã
Folosiþi lanþuri antiderapante cu zale
mici numai pentru roþile motoare (din
faþã). Solicitaþi dealerului Ford sã vã
indice lanþurile potrivite.
Montaþi lanþuri de zãpadã doar pe
anvelopele de tipul 175/65 R 14.
Nu depãºiþi 50 km/h. Scoateþi
imediat lanþurile când ºoseaua nu mai
este acoperitã de zãpadã.
Sistemul antiblocare frâne va continua sã funcþioneze normal.
Pentru a evita deteriorarea capacelor
de roþi cu diametru plin, acestea trebuie
demontate înainte de montarea
lanþurilor pe roþi.
Reinstalaþi capacele roþilor imediat
dupã ce scoateþi lanþurile antiderapante.
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Capacitãþi ºi specificaþii
DIMENSIUNI
vehicule cu 3 uºi

vehicule cu 5 uºi

Dimensiuni (mm)

cu 3 uºi

cu 5 uºi

A= Lungime maximã

3916

B = Lãþime totalã (inclusiv oglinzile exterioare)

1907

C = Înãlþime totalã (masã proprie)

1437-1468

D = Ampatament
E = Ecartament
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1432-1463
2486

faþã
spate

1464-1474
1434-1444

Capacitãþi ºi specificaþii
PUNCTELE DE ATAªARE A
ECHIPAMENTULUI DE
REMORCARE

Instalarea echipamentului
de remorcare va fi efectuatã exclusiv de cãtre o persoanã calificatã.
Vã recomandãm un dealer Ford.

Distanþe

mm*

*A = Barã de protecþie - centrul cuplei de remorcare

115

B = Punct de ataºare - centrul cuplei de remorcare

14

C = Centrul roþii - centrul cuplei de remorcare

747

D = Centrul cuplei de remorcare - lonjeron

507

E = Latura interioarã a lonjeronului

1014

F = Centrul cuplei de remorcare - punct de prindere central

316

G = Centrul cuplei de remorcare - punct de prindere central

602

* Toate mãsurãtorile se referã la echipamentul oficial de remorcare furnizat de Ford.

237

Capacitãþi ºi specificaþii
Telecomandã cu radiofrecvenþã
La verificarea aprobãrii de tip a
telecomenzii dumneavoastrã, consultaþi
tabelul de mai jos.

Vã recomandãm sã folosiþi telecomanda doar în þãrile menþionate în
listã.

Aprobarea de tip a telecomenzii

Þara

Numãr test oficial

* Prin prezenta, Siemens declarã cã aceastã telecomandã este conformã cu cerinþele
esenþiale ºi alte prevederi importante ale Directivei 1999/5/CE.
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Aprobarea de tip a telecomenzii

Þara

Numãr test oficial

* Prin prezenta Siemens declarã cã aceastã telecomandã este conformã cu
cerinþele esenþiale ºi alte prevederi importante ale Directivei 1999/5/CE.
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Capacitãþi ºi specificaþii
Sistemul de imobilizare a motorului
La inspectarea aprobãrii de tip a sistemului de imobilizare a motorului
dumneavoastrã, consultaþi tabelul de mai jos.
Aprobarea de tip a telecomenzii

Þara

Numãr test oficial

* Date necunoscute la data tipãririi
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Capacitãþi ºi specificaþii
Aprobarea de tip a telecomenzii

Þara

Numãr test oficial
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Accesorii
ACCESORII
O gamã largã de accesorii de calitate
este disponibilã prin intermediul dealerilor
Ford. Aceste accesorii au fost special
create pentru a vã permite personalizarea
vehiculului conform preferinþelor dumneavoastrã ºi pentru a-i completa stilul ºi
aspectul aerodinamic. Fiecare accesoriu
este fabricat din materiale de înaltã calitate
ºi corespunde caracteristicilor Ford privind construcþia rigidã ºi siguranþa.
Fiecare accesoriu instalat de un dealer
Ford va beneficia de garanþia completã
Ford.
Termenii de garanþie sunt explicaþi
în Certificatul de garanþie ºi ghidul de
service.
Consultaþi dealerul Ford pentru
informaþii detaliate privind accesoriile
disponibile pentru varianta de model pe
care o deþineþi.
Notã: Pentru a obþine performanþe ºi
siguranþã maxime, pãstraþi permanent în
minte urmãtoarele informaþii atunci când
instalaþi diverse accesorii sau echipamente pe vehiculul dumneavoastrã:
• Când adãugaþi pasageri sau bagaje,
nu depãºiþi greutatea totalã admisã pe
osia din faþã sau din spate a vehiculului.
Consultaþi dealerul Ford pentru
informaþii privind greutatea specificã.
• Sistemele mobile de comunicaþii ca radiourile cu frecvenþe, telefoanele ºi
alarmele antifurt - care sunt dotate cu
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radioemiþãtoare ºi sunt instalate pe
vehicul, trebuie sã corespundã
reglementãrilor locale ºi sã fie montate
numai de personal de service calificat.
• Sistemele mobile de comunicaþii
pot afecta funcþionarea vehiculului, în
special dacã nu sunt proiectate special
pentru utilizare într-un vehicul sau nu
sunt instalate corect. Când sunt puse în
funcþiune, aceste sisteme pot cauza
funcþionarea defectuoasã a motorului. În
plus, aceste sisteme se pot deteriora sau
performanþele lor pot fi afectate de
funcþionarea vehiculului. Aparatele de
radio-recepþie în banda CB (bandã
pentru comunicaþii private), telecomanda de deschidere garaj ºi alte emiþãtoare cu puteri de 5 W sau mai mici nu
vor afecta, în mod normal, funcþionarea
vehiculului.
• Ford nu-ºi poate asuma responsabilitatea pentru nici un efect advers sau
daune ce pot fi cauzate de folosirea unor
astfel de echipamente.

Accesorii
SETUL „HANDS-F
FREE“ PENTRU
TELEFONUL MOBIL
Reþineþi cã utilizarea telefonului în timpul conducerii vehiculului distrage atenþia ºoferului de la
trafic ºi prelungeºte timpul de reacþie.
Cuplaþi contactul (poziþia I sau II)
pentru a activa modul „hands-free".

Telefonul mobil se va încãrca
automat când îl aºezaþi în suportul
aferent, cu contactul cuplat (poziþia I
sau II). La decuplarea contactului
(poziþia 0), modul încãrcare telefon se
dezactiveazã.
Dacã sistemul audio este dotat cu
funcþia de trecerea automatã în surdinã,
acesta va trece radioul în surdinã în
timpul unui apel telefonic ºi apoi va
reveni automat la modul difuzare
emisie.
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Accesorii
Nivelul volumului apelurilor primite
se poate regla pe telefonul mobil.
Metoda efectivã depinde de tipul
telefonului ºi de programul software al
acestuia. Sensibilitatea microfonului
este presetatã. Dacã este necesar, dealerul Ford vã poate regla sensibilitatea
telefonului pe modulul hands-free.
Reþineþi cã anumite funcþii (timpul
automat de dezactivare, volumul etc.) se
pot seta independent, folosind software-ul
telefonului mobil.
Dacã vehiculul nu este livrat cu set
„hands-free“ preinstalat, puteþi apela la
dealerul Ford pentru a vã instala un
astfel de set.
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Microfon

INDEX
A

Pagina

Airbag-uri

242-244
82-91

Lampa de avertizare airbag 49,89
scaunele din faþã

83

Airbag-uri laterale

86

Aer condiþionat. Vezi Încãlzire ºi
ventilaþie
Anvelope ºi roþi
181-187

Curãþarea roþilor

180

Montarea unei roþi

187

Ridicarea pe cric

184-185

Demontarea unei roþi

167

Înlocuire anvelopelor

233-234

Lanþurile de zãpadã
Roata de rezervã

Bateria auxiliarã

188-193
172-173

Bateria deconectatã

127

Lampa de avertizare contact

13

Pornirea cu

Airbag-uri pentru

Schimbarea unei roþi

Pagina

Bateria

ABS. Vezi Frânele
Accesorii

B

baterie auxiliarã
Întreþinerea

191-193
203

Telecomanda, înlocuire
baterie

65

Sfaturi privind
siguranþa

188-190

Blocarea centralizatã a uºilor, vezi
Sistemul de blocare
Bricheta
Bujiile

55
201-203

235
182-183

Anvelopã de rezervã,
temporarã

164

Presiunea în pneuri 197,210-211
Anvelope de iarnã

235
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C
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Realimentarea

149-450

Consumul de
Capota
Capacitãþi ºi specificaþii
Convertorul catalitic

58, 205
219
149-151

combustibil

158-159

Indicatorul de combustibil

21

Cifre octanice
combustibil
Lampa avertizare nivel

Copiii

scãzut de combustibil

Dispozitiv de siguranþã
pentru copii

6-92

Capacitate cilindricã

57
222-223
132-133
150

Condusul cu încãrcãturã
pe acoperiº

157

Condusul cu remorcã
ataºatã
Condusul economic
Capacitãþi de alimentare

Clapeta buºonului rezervorului
de combustibil
sistem de injecþie

154-456
158
224-225

avarie

Combustibil Diesel
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58
163-164

199
221

49, 162

Claxonul

43

Contactul

137

Cricul

184-185

Cheile

56-69

Vezi ºi: Sistemul de blocare uºi
Caracteristici privind protecþia
Capacitãþi de realimentare

Combustibil

228

Comutator semnalizare

Condusul cu convertor
catalitic

Capacitate rezervor

Comutator închidere

Conducerea vehiculului
Frânarea cu ABS

12

Combustibil fãrã plumb 149, 221

Dispozitive de blocare
de siguranþã pentru copii

221

6
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INDEX
Centuri de siguranþã

78-81

Reglare pe înãlþime
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Îngrijirea centurilor
de siguranþã

E

Pagina
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ESP Vezi Programul Electronic de
Stabilitate (ESP)

80

F

Dispozitiv pretensionare
centuri

Pagina

Lampã avertizare dispozitiv
pretensionare centuri

18, 84

Controlul vitezei, Lampa
de control automat vitezã

14

Contor de parcurs
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Dezactivare airbag-uri

49, 90

Dubla blocare

60

Date privind treptele

Frânele

130-136

Lampa de avertizare ABS

16

Sistem de antiblocare
frâne (ABS)

131-132

Lichid de frânã

130

Rezervor lichid de frânã

212

Specificaþie lichid de frânã

227

Lampa de avertizare
sistem de frâne

16, 17

schimbãtorului de viteze

225

Frânele cu discuri

Diagrama de întreþinere

204

Sistemul de frâne cu

Deteriorarea vopselei

202

circuit dublu

130

Frâna de mânã

136

Direcþia
Reglarea volanului

43

130

Farurile de ceaþã. Vezi Luminile

Nivelul lichidului
servodirecþei

214

Specificaþia lichidului
servodirecþiei

227

Blocarea coloanei direcþiei
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247
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Geamuri acþionate electric

54

Glosar simboluri vehicule

8-9

Greutatea vehiculului

229-230

Garanþia

131, 181

Geamuri, acþionate electric 49-52
H

Dezgheþarea geamurilor

32

Curent de aer forþat

25

Filtrul de aer proaspãt

26

Aer recirculat
Fante de ventilaþie

33
27

Întreþinerea tapiþeriei din piele 202
Întreþinere ºi îngrijire

203

Îngrijirea vehiculului

203-218
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Produse de curãþat
I

Dispozitiv de spãlare electric 199
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Indicatoare audio
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Instrumente de mãsurã
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Instrumente de bord

10-24
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Î
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Aer condiþionat

25-36
30-31
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remorca ataºatã
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Distribuþia aerului
248
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28-29

J
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Joja de ulei al motorului
K
Kitul de prim ajutor
L
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Lichidul de ambreiaj
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Specificaþii
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Limitator de turaþie motor
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Luminile interioare

138
12-20
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Lãmpile
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165-173

Faza scurtã

41

semnalizator de direcþie

14

Maneta semnalizator
de direcþie

41

41

Lumina de citit

42

Farurile de ceaþã spate

38

Lumini laterale

35

Lumini de avertizare
încãlzire

12-18
36

Lichidele folosite în funcþionarea
vehiculului
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M

avarie

49

Dispozitiv spãlare faruri

43

12-19

39-40
37

Lãmpi indicatoare

12-20

Lumini interioare

42
5-37
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Motoare
Capota

Control unghiuri

Comutator de lumini

Maneta multifuncþionalã

37

Comutator semnalizator

Farurile

41

Lampa de control fazã lungã 15

Lãmpile de avertizare

Lumini exterioare, semnal de

echilibrare faruri
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Luneta, cu sistem de

Lampa de control

avertizare sonor

Lumini
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Motoare Diesel, lampa de control
bujii

15

Motor diesel, pornire

140

Motor diesel, oprire
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Compartimente motor

207-209

Date privind motorul

222-223
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Sistemul de imobilizare
motor
Numãr motor
Lampã avertizare motor
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Maneta multifuncþionalã
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Odometru
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51-52
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Program strategie
funcþionare limitatã
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Parbrizul cu încãlzire
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Transportul bagajelor
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remorca ataºatã

201-203

Ataºarea unei remorci

Putere

194

Puncte de putere

51

Introducere

156
154-156

Roþile - Vezi Anvelope ºi roþi

4-7
S

Portbagaj de acoperiº,

Pagina

încãrcãtura de acoperiº,
permisã

157

Prizã, brichetã
Pornirea motorului

55
138-140

Parasolare

52

Sistem antiblocare frâne (ABS)
Vezi Frânele
Sistem antifurt

70-71

Oprirea alarmei

71

Protecþia pãrþii de dedesubt a

Scrumiera, scrumiera din faþã

caroseriei

Service Ford

R

151, 200
Pagina

Relee ºi siguranþe

203
97-129

Prezentare tip 2500

98

Prezentare tip 3500

98

220

Prezentare tip 4500

99

174-180

Prezentare tip 6006

99

Lista cu caracteristici

97

Realimentarea cu
combustibil

Sisteme audio

55

Remorcarea
Punctele de remorcare

237

Împingerea/remorcarea 196-197
251

INDEX
Lampã de avertizare

Sistemul de rãcire
Antigelul

192-193

Lichidul de rãcire

214

12

Contactul

137

Cheile

Capacitatea lichidului
de rãcire

213

Specificaþia lichidului
de rãcire

227

56-58

Chei, codificate pentru
sistemul de imobilizare

66

Dispozitivul de blocare

56-58

Deschiderea capotei

Protecþia împotriva
coroziunii

193

temperaturã

22
206
174-180

Selectarea treptelor de vitezã

142

Sistemul de imobilizare a motorului 66-67
Chei codificate

61, 57-62

Telecomanda, înlocuirea
bateriei

Sistemul de imobilizare motor.
Aprobarea de tip

205

Programarea telecomenzii 60-61
Telecomanda

Instrumente de mãsurare

Siguranþe ºi relee

uºã deschisã

65

Telecomanda,
programarea

64

Telecomanda, aprobarea
de tip

238-241

66
Sistemul de blocare de
siguranþã

Sistemul de blocare

Blocarea direcþiei

Blocarea centralizatã
a uºilor

59-65

Supraturaþia
Situaþii de oprire de urgenþã

Dispozitiv de blocare
pentru siguranþã copii

57

Dispozitiv de blocare uºi

57

137
22
162

Spãlarea, ºtergerea parbrizului
Sistemul de spãlare parbriz 216, 45
ªtergerea parbrizului

252

56-57

44

INDEX
ªtergere intermitentã

Semnale de avertizare, sonore

parbriz

44

Simboluri de avertizare

ªtergere/spãlare lunetã

46

Spãlarea vehiculului

35
5

198-19

Capacitate lichid
dispozitiv spãlare parbriz

228

T

Pagina

195

Transmisia automatã

Rezervor lichid de
spãlare parbriz

Lampa de control supraturaþie 22

Specificaþie lichid de spãlare
parbriz

227

Tetiere. Vezi Scaunele

Duze spãlãtor parbriz

216

Tabloul de bord

Lamele ºtergãtor parbriz

216

Transmisia manualã

Manetã ºtergãtor parbriz

44

siguranþã

72-95

Scaunele

72

Dispozitive de siguranþã
pentru copii

92-97

Poziþia corectã

72

Rabatarea spãtarului

74

Tetiere

75

Scaune faþã cu încãlzire

76

Huse

72,88

Service

203

142

Pornirea prin remorcare/
împingere

Scaune ºi dispozitive de

10-11

196-197

Lichidul pentru transmisie

227

Capacitatea lichidului de
transmisie

228

Tipuri de ulei

226

Telecomanda cu radiofrecvenþã,
Aprobarea de tip

238-241

Trapa de acoperiº

53

Tahometru

23

Triunghiul reflectorizant

162

253

INDEX
U

Pagina

Ulei de motor

226

Capacitãþi

228

Joja pt. ulei de motor

210-211

Capacul rezervorului de ulei 211
Filtrul de ulei

201-203

Lampa de avertizare presiune
ulei
Specificaþii de uleiuri
V
Vitezometru

19
226
Pagina
23

Ventilaþia. Vezi Încãlzirea ºi
ventilaþia

254

25

Ghidul pentru staþia de benzinã
Deschiderea capotei
Trageþi de maneta de eliberare a
capotei situatã în partea stângã a zonei
de sub masca coloanei de direcþie.

Deschiderea clapetei buºonului
rezervorului de combustibil
Rotiþi cheia în sens antiorar ºi deschideþi
clapeta. Scoateþi buºonul.
Pentru o consultare rapidã la realimentarea vehiculului, puteþi sã înregistraþi mai jos anumite date referitoare
la vehiculul dumneavoastrã. Detaliile
respective pot fi obþinute din secþiunea
Capacitãþi ºi specificaþii.

Capacitatea rezervorului de benzinã:
45 litri
Combustibil

Combustibil fãrã plumb (cifra octanicã 95)
Se poate folosi ºi combustibil fãrã plumb (cifra octanicã 98)

Ulei de motor

Dimensiunea
anvelopelor
Presiunea în
anvelope
(anvelope reci)

Când adãugaþi ulei nu depãºiþi niciodatã marcajul MAX.

Sarcinã normalã cu maximum 3 persoane

Faþã
Spate
Sarcinã maximã cu mai mult de 3 persoane
Faþã

Spate

255

Paºaport echipament audio

256

