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Introducere

INFORMA}II
DESPRE ACEST MANUAL

V` mul]umim c` a]i ales Ford. V` re-
comand`m s` v` aloca]i timpul nece-
sar pentru a cunoa[te vehiculul dum-
 nea voastr` prin citirea acestui ma-
nual. Cu cåt ve]i cunoa[te mai multe
despre noul dumneavoastr` Ford, cu
atåt ve]i beneficia de mai mult` sigu-
ran]` [i pl` cere atunci cånd v` ve]i
afla la volanul s`u.

Not`: Acest manual prezint` carac-
teristicile [i op]iunile produsului pentru
întreaga gam`, uneori înainte ca aces-
tea s` fie disponibile pe scar` larg`.
Pot fi prezentate op]iuni cu care vehi-
culul dumneavoastr` nu este echipat.

Not`: Utiliza]i întotdeauna vehiculul în
conformitate cu toate legile [i regle-
ment`rile aplicabile.

Not`: La vånzarea vehiculului, pre da]i
acest manual noului proprietar. Acesta
constituie o parte integrant  ̀a vehiculului.

GLOSAR DE SIMBOLURI

Simbolurile folosite în acest
manual

AVERTISMENT

În cazul nerespect`rii ins truc ]i u -
ni lor eviden]iate prin simbolul

grafic avertisment, expune]i propria
persoan`, precum [i alte persoane, la
pericol de moarte sau de v`t`mare
corporal` grav`.

ATEN}IE

În cazul nerespect`rii instruc]iu-
nilor eviden]iate prin acest sim-

bol, expune]i vehiculul la pericolul de
avariere.

Simbolurile de pe vehiculul
dumneavoastr`

Atunci cånd vede]i aceste simboluri,
citi]i [i urma]i instruc]iunile relevante
din acest manual, înainte de orice in-
terven]ie sau de a atinge obiectul
respectiv.

PIESELE DE SCHIMB
{I ACCESORIILE

Acum pute]i fi sigur c` piesele
[i componentele Ford sunt
componente originale

Vehiculul dumneavoastr` Ford a fost
construit la cele mai înalte standarde,
folosind numai piese originale Ford
de înalt` calitate. Prin urmare, acesta
v` va oferi o experien]` pl`cut` la
volan mul]i ani de acum încolo.

În cazul în care un eveniment nepre -
v`zut face necesar` înlocuirea unor
componente, v` recomand`m s` nu
accepta]i decåt piese originale Ford.

Folosirea pieselor originale Ford va
asigura repararea vehiculului dum-
neavoastr` [i aducerea sa la starea
dinaintea accidentului, men]inåndu-i
valoarea la revånzare.

Piesele originale Ford se confor-
meaz` standardelor înalte de finisa-
re, fiabilitate [i compatibilitate. Aces-
tea reprezint` valoarea de reparare
general` cea mai bun`, inclusiv pie-
sele [i costurile de munc`.
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Introducere

Piesele originale Ford sunt u[or de
re cunoscut, fiind prev`zute cu mar-
ca je, sigle [i etichete. Emblema Ford
este vizibil` pe componentele de mai
jos. Dac` vehiculul dumneavoas tr`
trebuie s` fie reparat, c`uta]i si glele
Ford vizibile [i asigura]i-v` c` au fost
folosite numai piese originale Ford.

Emblema original` Ford
poate fi g`sit` pe urm`toarele
componente:

Tabl`

• Capot`
• Arip`
• U[i
• Capot` portbagaj

Bara de protec]ie
[i grila radiatorului

• Grila radiatorului
• Bare de protec]ie fa]` [i spate

Oglinda exterioar`

Geamurile

• Lunet`
• Geamuri laterale
• ParbrizE102435

E102436

E102437
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Introducere

Sistemele de iluminat

• L`mpi spate

• Faruri

E89939

E102438
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Ghid rapid

GHID RAPID

Prezentarea panoului de bord

Volan pe stånga

E102562

HGFEDCBA

S R Q P O N M L JK I
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Ghid rapid

A Fante de ventila]ie. Consulta]i capitolul Fantele de ventila]ie (pagina 70).

B Manet` multifunc]ional`: Semnalizatoare de direc]ie. Consulta]i capitolul
Semnalizatoarele de direc]ie (pagina 46). Faz` lung`. Consulta]i
capitolul Controlul sistemului de iluminare (pagina 43). Consulta]i
capitolul Comenzile vocale (pagina 37). Consulta]i capitolul Com-
puterul de bord (pagina 65).

C Grup de instrumente. Consulta]i capitolul Instrumentele de bord
(pagina 56). Consulta]i capitolul L`mpile [i indicatoarele de aver-
tizare (pagina 56).

D Buton de pornire. Consulta]i capitolul Pornirea f`r` cheie (pagina 82).

E Maneta pentru ac]ionarea [terg`toarelor. Consulta]i capitolul {terg` -
toa rele [i dispozitivele de sp`lare (pagina 38).

F Afi[aj multi-func]ional.

G Unitate audio. Consulta]i capitolul Prezentarea unit`]ii audio (pagi-
na 148).

Volan pe dreapta

E102559

AECDBFGH

I J L K Q O P NM SR
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Ghid rapid

H Buton de deblocare u[`. Consulta]i capitolul Blocarea [i debloca-
rea (pagina 29).

I Buton pentru luminile de avarie. Consulta]i capitolul Luminile de ava-
rie (pagina 46).

J Comenzi sistem climatizare. Consulta]i capitolul Controlul
climatiz`rii (pagina 70).

K Lamp` de avertizare pentru asisten]a la parcare. Consulta]i capitolul
Utilizarea asisten]ei la parcare (pagina 95).

L Lamp` de avertizare dezactivare airbag pasager. Consulta]i capitolul
Dezactivarea airbagului pasagerului (pagina 25).

M Contact.

N Pilot automat. Consulta]i capitolul Utilizarea pilotului automat (pagina 97).

O Claxon.

P Reglare volan. Consulta]i capitolul Reglarea volanului (pagina 36).

Q Comenzi sistem audio. Consulta]i capitolul Comenzile sistemului
audio (pagina 36).

R Manet` pentru deblocarea capotei. Consulta]i capitolul Deschiderea
[i închiderea capotei (pagina 114).

S Buton pentru lumini. Consulta]i capitolul Controlul sistemului de
iluminare (pagina 43). Faruri de cea]`. Consulta]i capitolul Faruri de
cea]` (pagina 44). Lamp` de cea]` spate. Consulta]i capitolul L`mpi-
le de cea]` spate (pagina 44).

Blocarea [i deblocarea

Dezactivarea sistemului
de în chi  dere centralizat`
a vehiculului

A Deblocare
B Blocare
C Deblocare capot` portbagaj

Ap`sa]i o singur` dat` butonul de de-
blocare pentru a dezactiva închiderea
centralizat` a vehiculului. Con sulta]i
capitolul Programarea teleco-
menzii (pagina 27).

Ap`sa]i o singur` dat` butonul de blo-
care pentru a activa închiderea cen-
tralizat`.

Ap`sa]i butonul de blocare de dou`
ori în interval de trei secunde pentru a
activa închiderea centralizat` dubl`.

Ap`sa]i de dou` ori în interval de trei
secunde butonul de deblocare a ca-
potei portbagajului pentru a debloca
portbagajul.E71963

A

B

C

Consulta]i capitolul Blocarea [i
deblocarea (pagina 29).
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Accesul f`r` cheie

Activarea [i dezactivarea pasiv` a sis-
temului de închidere centralizat` ne-
cesit` ca o cheie pasiv` valid` s` se
afle într-una dintre cele trei raze de
ac]iune externe.

Activarea sistemului de închidere
centralizat` a vehiculului

Butoanele de blocare se afl` pe fieca-
re dintre u[ile din fa]`.

Ap`sa]i o singur` dat` butonul de blo-
care.

Dezactivarea sistemului de închidere
centralizat` a vehiculului

Ap`sa]i o singur` dat` butonul de blo-
care.

Pornirea f`r` cheie

Ap`sa]i o singur` dat` butonul de
pornire.

Pornirea vehiculelor
cu transmisie automat`

Not`: Eliberarea pedalei de från` în
timpul încerc`rii de pornire a motorului
va opri func]ionarea demarorului,
contactul r`månånd activ.

1. Asigura]i-v` c` selectorul este în
pozi]ia P sau N.

2. Ap`sa]i pedala de från` pån` la
podea.

3. Ap`sa]i scurt butonul de pornire.

Pornirea vehiculelor
cu transmisie manual`

Not`: Eliberarea pedalei de ambreiaj
în timpul încerc`rii de pornire a moto-
rului va opri func]ionarea demarorului,
contactul r`månånd activ.

1. Ap`sa]i pedala de ambreiaj pån`
la podea.

2. Ap`sa]i scurt butonul de pornire.

Consulta]i capitolul Accesul f`r`
cheie (pagina 31).

E78276E78276

E87384

E85766

E87384

11
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Ghid rapid

Lampa de avertizare
filtru colmatat

Se aprinde atunci cånd este
necesar` regenerarea. Con-
sulta]i capitolul Filtrul de

par ticule diesel (DPF) (pagina 85).

ATEN}IE

Dac` se aprinde împreun` cu
indicatorul luminos pentru de-

fec]iuni, semnaleaz` colmatarea fil-
trului. Acesta trebuie verificat cåt mai
curånd posibil de tehnicieni cu o califi-
care corespunz`toare.

Dac  ̀se aprinde împreun  ̀cu lam-
 pa de avertizare pentru grupul mo-

topropulsor, este posibil ca filtrul de parti-
cule diesel s  ̀necesite înlocuire. Acesta
trebuie verificat imediat de un teh nician
cu o calificare corespunz`toare.

Reglarea volanului

AVERTISMENT

Nu regla]i niciodat` volanul atunci
cånd vehiculul se afl` în mi[care.

AVERTISMENT

Asigura]i-v` c` a]i fixat cores-
punz`tor pårghia de blocare la

readucerea sa în pozi]ia ini]ial`.

Controlul manual
al climatiz`rii

Degivrarea [i dezaburirea
parbrizului

Consulta]i capitolul Reglarea vo-
lanului (pagina 36).

E95449

Consulta]i capitolul Pornirea f`r`
cheie (pagina 82).

1

2

2

E95178

3

E95179

E102397

12
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Ghid rapid

Înc`lzirea rapid` a interiorului

R`cirea rapid` a interiorului

Controlul automat
al climatiz`rii

Degivrarea
[i dezaburirea parbrizului

Ap`sa]i butonul de degivrare [i deza-
burire a parbrizului.

Func]ionarea automat`
a farurilor

Farurile se aprind [i se sting automat
în func]ie de lumina ambiant`.

Semnalizatoarele de direc]ie

Dac` maneta e ap`sat` o dat` scurt
în sus sau în jos, semnalizatoarele de
direc]ie vor lumina scurt de trei ori.

Consulta]i capitolul Semnalizatoa-
rele de direc]ie (pagina 46).

Consulta]i capitolul Controlul sis-
te mului de iluminare (pagina 43).

Consulta]i capitolul Controlul au-
tomat al climatiz`rii (pagina 73).

Consulta]i capitolul Controlul ma-
nual al climatiz`rii (pagina 70).

E102393

E70719

E102016

E102396

E91392
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Ghid rapid

Func]ionarea automat`
a [terg`toarelor

Muta]i maneta în sus cu o treapt`.
Senzorul de ploaie va m`sura în per-
manen]` cantitatea de ap` de pe
parbriz [i va regla automat frecven]a
de lucru a [terg`toarelor.

Regla]i sensibilitatea senzorului de
ploaie folosind butonul rotativ.

Airbagul

AVERTISMENT

Pentru a evita pericolul de
r`nire sau deces, nu folosi]i

niciodat` un scaun de protec]ie
pentru copii pe locul din fa]` dreapta
decåt dac` airbagul este dezactivat.

Consulta]i capitolul Siguran]a
copiilor (pagina 15).

Consulta]i capitolul Dezactiva-
rea airbagului pasagerului
(pagina 25).

Consulta]i capitolul {terg`toarele
de parbriz (pagina 38).

E102034

B

E69213
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Siguran]a copiilor

SCAUNELE PENTRU COPII

AVERTISMENTE

Copiii care au o în`l]ime sub
1,50 m sau mai pu]in de 12 ani

trebuie asigura]i, pe locul din spate,
într-un scaun corespunz`tor pentru
copii, aprobat de autorit`]i.

Text original conform CEE
R94.01: Pericol grav! Nu folosi]i

un scaun de protec]ie pentru copii
orientat spre spate pe un scaun
protejat de un airbag frontal!

Citi]i [i respecta]i instruc]iunile
produc`torului atunci cånd

monta]i un scaun de protec]ie pen-
tru copii.

Nu modifica]i sub nicio form`
scaunele de protec]ie pentru

copii.

Nu ]ine]i copiii pe genunchi în
timpul deplas`rii vehiculului.

Nu l`sa]i copiii nesuprave-
ghea]i în vehicul.

AVERTISMENT

Dac` vehiculul a fost implicat
într-un accident, apela]i la tehni-

cieni cu o calificare corespunz`toare
pentru verificarea scaunelor de pro-
tec]ie pentru copii.

Not`:Obligativitatea utiliz`rii scaune-
lor de protec]ie pentru copii difer` de
la ]ar` la ]ar`.

Numai scaunele de protec]ie pentru
copii certificate conform normelor de
protec]ie CEE-R44.03 (sau ulterioare)
au fost testate [i aprobate pentru utili-
zarea cu acest vehicul. Pute]i
achizi]iona diverse scaune de acest
tip de la dealerul dumneavoastr`.

Tipuri de scaune de pro-
tec]ie pentru copii în func]ie
de grupele de greutate

Utiliza]i scaunul de protec]ie pentru co-
pii corespunz`tor dup` cum urmeaz`:

Scaun pentru bebelu[i

Asigura]i copiii care cånt`resc mai
pu]in de 13 kilograme într-un scaun
pentru bebelu[i (grupa 0+) orientat
spre spate, a[ezat pe locul din spate.

E68916

E68918
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Siguran]a copiilor

Scaunul pentru copii

Asigura]i copiii care cånt`resc între 13
[i 18 kilograme într-un scaun pentru
copii (grupa 1) a[ezat pe locul din
spate.

POZI}IONAREA SCAUNULUI
PENTRU COPII

AVERTISMENTE

Atunci cånd se utilizeaz` un
scaun pentru copii prev`zut cu

bar` de sprijin, asigura]i-v` c` acesta
este bine a[ezat pe podea.

Atunci cånd se utilizeaz` un
scaun pentru copii prev`zut cu

centur` de siguran]`, asigura]i-v` c`
aceasta nu este sl`bit` sau r`sucit`.

ATEN}IE

Scaunul pentru copii trebuie s`
stea bine fixat pe scaunul vehi-

culului. Este posibil s` fie necesar s`
ridica]i sau s` scoate]i tetiera. Consul-
ta]i capitolul Tetierele (pagina 76).

Not`: Atunci cånd folosi]i un scaun
pentru copii a[ezat pe scaunul din
fa]`, poate fi dificil s` strånge]i partea
transversal` a centurii de siguran]`
f`r` ca aceasta s` nu r`mån` sl`bit`.
În acest caz, mi[ca]i sp`tarul în
pozi]ia complet vertical` [i în`l]a]i
scaunul. Consulta]i capitolul Scau-
nele (pagina 76).

E68920

Pozi]ia scaunului Categorii pe grupe de greutate

0 0+ 1 2 3

Pån` la
10 kg

Pån` la
13 kg 9-18 kg 15-25 kg 22-36 kg

Scaunul pasagerului din
fa]`, cu airbagul activat X X UF1 UF1 UF1

Scaunul pasagerului din
fa]`, cu airbagul dezactivat U1 U1 U1 U1 U1

Scaunele din spate U U U U U

16
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Siguran]a copiilor

X Nu este potrivit pentru copiii din aceast` categorie de greutate.

U Potrivit pentru scaune universale pentru copii aprobate pentru aceast` grup`
de greutate.

U¹ Potrivit pentru scaune universale pentru copii aprobate pentru aceast` grup`
de greutate. Cu toate acestea, v` recomand`m s` asigura]i copiii pe locurile din
spate cu ajutorul unui scaun pentru copii aprobat de autorit`]i.

UF¹ Potrivit pentru scaune universale pentru copii, orientate cu fa]a spre direc]ia
de mers, aprobate pentru aceast` grup` de greutate. Cu toate acestea, v` re-
comand`m s` asigura]i copiii pe locurile din spate cu ajutorul unui scaun pentru
copii aprobat de autorit`]i.

Scaunele ISOFIX pentru copii

X Nu este potrivit pentru copiii din aceast` categorie de greutate.

IUF Potrivit pentru scaune universale pentru copii categoria ISOFIX aprobate
pentru aceast` grup` de greutate.

IL Potrivit pentru urm`toarele scaune ISOFIX pentru copii: Roemer Duo ISOFIX
(grupa 1), Roemer Babysafe ISOFIX (grupa 0+). În plus, orice scaun ISOFIX pen-
tru copii semi-universal poate fi utilizat dac` este indicat în lista de produc`tori
de scaune pentru copii a vehiculului.

Not`: * A[a cum este definit` de CEE-R16.

Not`: ** Cånd cump`ra]i un scaun ISOFIX pentru copii, asigura]i-v` c` [ti]i gru-
pa corect` de greutate [i clasa de m`rime ISOFIX pentru locurile în care dori]i s`
amplasa]i scaunele.

Not`: ** Asigura]i-v` c` mecanismul curelei de prindere nu împiedic` deplasa-
rea copertinei portbagajului.

Pozi]ia scaunului Categorii pe grupe de greutate

0 0+ 1 2 3

Pån` la
10 kg

Pån` la
13 kg 9-18 kg 15-25 kg 22-36 kg

Scaunele ISOFIX
din spate IL IL IL, IUF** X X

Clase de scaune
ISOFIX din spate* E E B, B1 X X
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Siguran]a copiilor

PERNELE DE ÎN~L}ARE

AVERTISMENTE

Nu instala]i scaunul sau perna
de în`l]are sus]inute numai cu

por]iunea transversal` a centurii de
siguran]`.

Nu instala]i scaunul sau perna
de în`l]are cu o centur` de

siguran]` sl`bit` sau r`sucit`.

Nu a[eza]i centura de siguran]`
pe sub bra]ul copilului sau pe

dup` spatele acestuia.

Nu încerca]i s` în`l]a]i copilului
folosind perne, c`r]i sau pro-

soape.

Ave]i grij` ca spatele copilului s`
stea drept.

Proteja]i copii care au o greuta-
te mai mare de 15 kilograme

îns` au o în`l]ime mai mic` de 150
centimetri a[ezåndu-i într-un scaun
de în`l]are sau pe o pern` de în`l]are.

ATEN}IE

Atunci cånd folosi]i un scaun
pentru copii pe un loc din spate,

asigura]i-v` c` scaunul pentru copii
st` bine fixat pe scaunul vehiculului.
Este posibil s` fie necesar s` ridica]i
sau s` scoate]i tetiera. Consulta]i ca-
pitolul Tetierele (pagina 76).

Scaunul de în`l]are (grupa 2)

V` recomand`m s` utiliza]i un scaun
de în`l]are care combin` o pern` cu
un sp`tar în locul unei perne de
în`l]are. Pozi]ia în`l]at` v` va permite
s` trece]i por]iunea în diagonal` a
centurii de siguran]` a adultului peste
mijlocul um`rului copilului [i s`
pozi]iona]i stråns centura transversal`
peste [oldurile acestuia.

Perna de în`l]are (grupa 3)

E70710

E68924
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Siguran]a copiilor

PUNCTELE
DE ANCORARE ISOFIX

AVERTISMENT

Folosi]i un dispozitiv de preveni-
re a rotirii la utilizarea sistemului

ISOFIX. Se recomand` folosirea unei
curele de prindere sau a unei bare de
sprijin.

Vehiculul este prev`zut cu puncte de
ancorare ISOFIX care se potrivesc cu
scaunele ISOFIX pentru copii aproba-
te în întreaga lume.

Sistemul ISOFIX const` din dou` bra]e
rigide de fixare montate pe scaunul co-
pilului care se ata[eaz` de punctele de
ancorare de pe scaunele laterale spa-
te, în locul în care se întålnesc perna [i
sp`tarul. Puncte de ancorare pentru
curea sunt montate pe scaunele late-
rale din spate, pentru scaune pentru
copii prev`zute cu curea de prindere.

Punctele de ancorare pentru
cureaua de prindere

Montarea unui scaun pentru
copii cu ajutorul curelelor de
prindere 

AVERTISMENT

Nu ata[a]i cureaua de fixare de-
 cåt în punctul de ancorare corect.

Not`: Atunci cånd este cazul, în-
dep`rta]i copertina portbagajului pen-
tru a facilita instalarea. Consulta]i capi-
tolul Copertinele portbagajului
(pagina 99).

1. Pozi]iona]i scaunul pentru copii pe
perna scaunului din spate [i rabata]i
sp`tarul corespunz`tor în fa]`. Con-
sulta]i capitolul Scaunele din
spate (pagina 78).

2. Scoate]i tetiera. Consulta]i capitolul
Tetierele (pagina 76).

AVERTISMENT

Cureaua de prindere nu trebuie
s` fie sl`bit` sau r`sucit`; aceasta

trebuie s` fie bine pozi]ionat` în punctul
de ancorare.

3. Aduce]i cureaua de fixare în punc-
tul de ancorare.

E87146

E87591
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Siguran]a copiilor

AVERTISMENT

Asigura]i-v` c` sp`tarul este bine
fixat la locul s`u.

4. Împinge]i sp`tarul în pozi]ie vertical`.

5. Împinge]i cu fermitate în spate
scaunul pentru copii pentru a fixa
puntele de ancorare ISOFIX din
partea de jos.

6. Strånge]i cureaua de fixare în con-
formitate cu instruc]iunile produ c` -
torului scaunului pentru copii.

E87145
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Siguran]a copiilor

ÎNCUIETORI DE SIGURAN}~
PENTRU COPII

AVERTISMENT

Nu pute]i deschide u[ile din
interior dac` a]i activat încuieto-

rile de siguran]` pentru copii.

A Blocare

B Deblocare

E73697

A

B
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Protec]ia ocupan]ilor

PRINCIPIUL
DE FUNC}IONARE
Airbagurile

AVERTISMENTE

Nu modifica]i în niciun mod par-
tea din fa]` a vehiculului dum-

neavoastr`. Acest lucru ar putea
afecta declan[area airbagurilor.

Text original conform CEE
R94.01: Pericol grav! Nu folosi]i

un scaun de protec]ie pentru copii
orientat spre spate pe un scaun pro-
tejat cu un airbag frontal!

Utiliza]i centura de siguran]` [i
p`stra]i o distan]` corespun z` -

toare fa]` de volan. Numai folosind
centura de siguran]` în mod cores-
punz`tor ve]i avea o pozi]ie care s`
asigure protec]ia optim`. Consulta]i
capitolul Pozi]ia corect` pe
scaun (pagina 76).

Repara]iile la volan, coloana de
direc]ie, scaune, airbaguri [i

centurile de siguran]` trebuie execu-
tate de tehnicieni cu o calificare co-
respunz`toare.

Men]ine]i liber` zona din fa]a air-
bagurilor. Nu ata[a]i [i nu

a[eza]i nimic pe capacele airbagurilor.

Nu introduce]i obiecte ascu]ite în
zonele în care sunt montate air-

bagurile. Acest lucru ar putea deteriora
sau afecta declan[area airbagurilor.

Utiliza]i huse proiectate pentru
scaunele cu airbaguri de impact

lateral. Aceste huse trebuie montate
de tehnicieni cu o calificare cores-
punz`toare.

Not`: La declan[area unui airbag,
ve]i auzi un zgomot puternic [i se va
împr`[tia o pulbere inofensiv`. Acest
lucru este normal.

Not`: La cur`]area interiorului, [ter-
ge]i capacele airbagurilor cu o lavet`
umed`.

Airbagurile pentru [ofer
[i pasagerul din fa]`

Airbagurile pentru [ofer [i pasagerul
din fa]` se vor declan[a la coliziuni fron-
tale importante sau la coliziuni sub un
unghi de maximum 30 de grade stån-
ga sau dreapta fa]` de axa longitudi-
nal̀  a vehiculului. Airbagurile se vor
umfla în cåteva miimi de secund` [i se
vor dezumfla progresiv la contactul cu
ocupan]ii, amortizånd astfel mi[carea
corpurilor spre fa]`. În timpul coliziunilor
frontale minore, r`sturn`rilor, coliziunilor
posterioare [i laterale [i în cazul în care
coliziunile se produc la unghiuri mai
mari de 30 de grade stånga-dreapta,
airbagurile pentru [ofer [i pentru pasa-
gerul din fa]` nu se vor declan[a.

Airbagul de la nivelul genunchi-
lor conduc`torului auto

ATEN}IE

Nu încerca]i s` deschide]i ca -
pacul airbagului de la nivelul

genunchilor conduc`torului auto.

Airbagul de la nivelul genunchilor con-
duc`torului auto se va declan[a la co-
liziuni frontale importante sau la coli-
ziuni sub un unghi de maximum 30 de
grade stånga sau dreapta fa]` de axa

E74302
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longitudinal` a vehiculului. Airbagul se
va deschide în cåteva milisecunde [i
se va dezumfla par]ial la contactul cu
ocupan]ii, amortizånd astfel contactul
dintre genunchii condu c` torului auto
[i coloana direc]ie. În timpul r`sturn`ri-
lor, coliziunilor posterioare [i laterale
airbagul de la nivelul genunchilor con-
duc`torului auto nu se va declan[a.

Pentru localizarea articolului: Consul-
ta]i capitolul Ghid rapid (pagina 8).

Not`: Airbagul de la nivelul genunchi-
lor conduc`torului auto are un prag
de declan[are mai coboråt decåt cel
al airbagurilor frontale. Este posibil ca,
în timpul unei coliziuni minore, s` se
declan[eze numai airbagul de la nive-
lul genunchilor [oferului.

Airbagurile de impact lateral

Airbagurile de impact lateral sunt
montate în interiorul sp`tarelor scau-
nelor din fa]`. O etichet` indic` faptul
c` airbagurile de impact lateral sunt
montate pe vehiculul dumneavoastr`.

Airbagurile de impact lateral se vor de-
clan[a la coliziuni laterale importante.
Airbagurile se vor umfla în cåteva mili-
secunde [i se vor dezumfla par]ial în
contact cu ocupan]ii, oferind în acest
mod o protec]ie pentru zonele torace-
lui [i umerilor. În cazul unor coliziuni la-
terale, r`sturn`ri, coliziuni frontale [i co-
liziuni posterioare minore, airbagurile
de impact lateral nu se vor declan[a.

Airbagurile cortin`

Airbagurile cortin` sunt montate în in-
teriorul panourilor de deasupra gea-
murilor laterale din fa]` [i din spate.
Pl`cu]ele turnate aplicate pe panouri-
le stålpului B indic` echiparea vehicu-
lului cu airbaguri cortin`.
Airbagurile cortin` se vor declan[a la
coliziuni laterale importante. Airbagul
se va umfla în cåteva milisecunde [i
se va dezumfla par]ial la contactul cu
ocupan]ii, oferind în acest mod pro-
tec]ie zonei capului. În cazul unor coli-
ziuni laterale, coliziuni frontale, coliziuni
din spate sau r`sturn`ri minore, airba-
gurile cortin` nu se vor declan[a.

Centurile de siguran]`

AVERTISMENTE

Utiliza]i centura de siguran]` [i
p`stra]i o distan]` corespun z` -

toare fa]` de volan. Centura de sigu-
ran]` v` poate proteja în mod optim
numai în cazul în care o utiliza]i cores-
punz`tor. Consulta]i capitolul Pozi]ia
corect` pe scaun (pagina 76).

Nu folosi]i niciodat` o centur`
de siguran]` pentru mai mult de

o persoan`.

Utiliza]i catarama corespun z` toa -
 re fiec`rei centuri de siguran]`.

E72658

E75004
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AVERTISMENTE

Nu utiliza]i o centur` de siguran -
]` care este sl`bit` sau r`sucit`.

Nu purta]i îmbr`c`minte groas`.
Centurile de siguran]` trebuie s`

fie bine strånse pe corp pentru a v`
proteja în mod optim.

Pozi]iona]i por]iunea în diago-
nal` a centurii de siguran]` pes-

te mijlocul um`rului dumneavoastr` [i
a[eza]i centura transversal` stråns
peste [olduri.

Cataramele centurilor de siguran]` ale
[oferului [i ale pasagerului din fa]` sunt
prev`zute cu un dispozitiv de preten-
sionare a centurii de siguran]`. Dispo-
zitivele de pretensionare a centurilor
au un interval de declan[are redus fa]`
de cel al airbagurilor. În cazul coliziunilor
minore, este posibil s` se declan[eze
numai dispozitivul de pretensionare a
centurii de siguran]`, nu [i airbagurile.

FIXAREA CENTURILOR
DE SIGURAN}~

AVERTISMENT

Introduce]i limba de fixare în cata-
ram  ̀[i ap`sa]i pån  ̀cånd auzi]i un

clic. Dac  ̀nu auzi]i un clic, centura de si-
guran]̀  nu a fost cuplat̀  corespunz t̀or.

Cånd lua]i centura de pe stålpul dintre
u[i, pentru a o îndrepta spre catarama
dintre scaune, nu trage]i brusc de cen-
tur`, ci aplica]i o for]` constant`. Cen-
tura se poate bloca dac` este tras`
brusc sau dac` vehiculul este în pant`.
Pentru a debloca centura din cataram`,
ap`sa]i pe butonul ro[u de pe catara -
m`. Permite]i o retragere uniform` [i
complet` a centurii de siguran]`.

REGLAREA PE ÎN~L}IME
A CENTURII DE SIGURAN}~

Not`: Pentru a u[ura deblocarea, ri-
dica]i pu]in de glisier` în timp ce
ap`sa]i pe butonul de blocare.

Pentru a o ridica sau coborî, ap`sa]i pe
butonul de blocare de pe dispozitivul de
reglare [i deplasa]i-l dac` este necesar.

E74124

E85817

24

E104440
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DISPOZITIVUL DE AVERTIZARE
PENTRU FIXAREA CENTURII DE
SIGURAN}~

AVERTISMENT

Nu v` a[eza]i pe centura de si-
guran]` cuplat` pentru a împiedi-

ca activarea dispozitivului de avertizare
pentru fixarea centurii de siguran]`.
Sistemul de protec]ie a ocupan]ilor va
oferi protec]ia maxim` numai la folosi-
rea corect` a centurii de siguran]`.

Dac` dumneavoastr` sau
pasagerul de pe locul din fa]`
nu v` cupla]i centurile de si-

guran]`, iar vehiculul dep`[e[te 25
km/h, lampa de avertizare pentru fixa-
rea centurii de siguran]` se aprinde [i
se aude un semnal de avertizare so-
nor. De asemenea, aceasta se aprin-
de [i dac` centurile de siguran]` nu
sunt cuplate [i vehiculul se afl` în
mi[care. Semnalul de avertizare sonor
se opre[te dup` cinci minute, dar lam-
pa de avertizare r`måne aprins` pån`
cånd v` cupla]i centura de siguran]`.

Dezactivarea dispozitivului de
avertizare pentru fixarea cen-
turii de siguran]`

Consulta]i dealerul dumneavoastr`.

UTILIZAREA CENTURII DE
SIGURAN}~ ÎN TIMPUL SARCINII

AVERTISMENT

Pozi]iona]i centura de siguran]`
corect pentru siguran]a dum-

neavoastr` [i a copilului. Nu utiliza]i
numai centura transversal` sau numai
centura diagonal`.

A[eza]i centura transversal` confor-
tabil peste [olduri [i pe sub abdome-
nul m`rit de sarcin`. A[eza]i centura
diagonal` între såni, deasupra [i în la-
terala abdomenului m`rit de sarcin`.

DEZACTIVAREA 
AIRBA GULUI PASAGERULUI

AVERTISMENT

Asigura]i-v` c` airbagul pentru
pasager este dezactivat atunci

cånd amplasa]i un scaun pentru copii
orientat spre spate pe scaunul pasa-
gerului din fa]`.

E68587

E71313

25
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Montarea unui buton de
 dezactivare a airbagului
pentru pasagerul din fa]`

AVERTISMENT

Dac` trebuie s` monta]i un scaun
pentru copii pe un scaun protejat

de un airbag frontal, monta]i un buton
de dezactivare a airbagului pasagerului.
Pentru mai multe informa]ii, consulta]i
dealerul dumneavoastr`.

Not`: Butonul prev`zut cu cheie
este localizat în torpedo. Cånd dezac-
tiva]i airbagul pentru pasager de la
acest buton, un avertizor luminos se
va aprinde în panoul de bord.

Dac` lampa de avertizare pentru air-
bag lumineaz` continuu sau intermi-
tent în timpul mersului, indic` o
defec]iune. Consulta]i capitolul
L`mpile [i indicatoarele de
avertizare (pagina 56). Îndep`rta]i
scaunul de protec]ie pentru copil [i
verifica]i imediat sistemul.

Dezactivarea airbagului
pentru pasager

A Dezactivat

B Activat

Roti]i butonul în pozi]ia A. 

Cånd activa]i contactul, asigura]i-v`
c` s-a aprins lampa de avertizare
 dezactivare airbag pasager.

Activarea airbagului
pentru pasager

AVERTISMENT

Asigura]i-v` c` airbagul pentru
pasager este activat cånd nu

utiliza]i un scaun pentru copii pe locul
pasagerului din fa]`.

Roti]i butonul în pozi]ia B.

A B
E71312
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Cheile [i telecomenzile

INFORMA}II GENERALE
 DESPRE FRECVEN}ELE RADIO

ATEN}IE

Frecven]a radio folosit` de tele-
comanda dumneavoastr` poa-

te fi utilizat`, de asemenea, [i de alte
transmisii radio pe distan]` scurt` (de
exemplu, radio amatori, echipamente
medicale, c`[ti f`r` fir, telecomenzi [i
sisteme de alarm`). Dac` frecven]ele
sunt bruiate, nu ve]i putea utiliza tele-
comanda. În acest caz, pute]i bloca [i
debloca u[ile cu ajutorul cheii.

Not`: Este posibil s` debloca]i u[ile
din gre[eal`, prin ap`sarea nein ten -
]ionat` a butoanelor de pe teleco-
mand`.

Raza de ac]iune dintre telecomand`
[i vehicul variaz` în func]ie de mediu.

UTILIZAREA CHEII

Telecomanda
cu cheie rabatabil`

PROGRAMAREA
TELECOMENZII

Pute]i programa maxim opt teleco-
menzi pentru a fi utilizate cu vehiculul
dumneavoastr` (incluzånd orice tele-
comand` livrat` împreun` cu vehicu-
lul). Solicita]i instruc]iuni de la dealer.

ÎNLOCUIREA BATERIEI
TELECOMENZII

Telecomanda
cu cheie rabatabil`

1. Introduce]i o [urubelni]` în fanta
de pe laterala telecomenzii, cåt
mai departe posibil, [i împinge]i-o
c`tre lama cheii pentru a deta[a
partea central` de cheie.

2. Întoarce]i [urubelni]a în pozi]ia indi-
cat` pentru a începe s` separa]i
cele dou` jum`t`]i ale telecomenzii.

E74382

E74383
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Cheile [i telecomenzile

3. Întoarce]i [urubelni]a în pozi]ia indi-
cat` pentru a separa cele dou`
jum`t`]i ale telecomenzii.

ATEN}IE

Nu atinge]i cu [urubelni]a con-
tactele bateriei sau pl`cu]a cu

circuite.

4. Scoate]i cu grij` bateria utilizånd
[urubelni]a.

5. Introduce]i o baterie nou`
(3V CR 2032) cu + în jos.

6. Asambla]i cele dou` jum`t`]i ale
telecomenzii.

7. Instala]i lama cheii.

Telecomanda
f`r` cheie rabatabil`

1. Introduce]i o [urubelni]` în spa]iul
de pe spatele telecomenzii [i
scoate]i lama cheii.

2. Desface]i clemele de fixare cu
[urubelni]a [i separa]i cele dou`
jum`t`]i ale telecomenzii.

ATEN}IE

Nu atinge]i cu [urubelni]a con-
tactele bateriei sau pl`cu]a cu

circuite.

3. Scoate]i cu grij` bateria utilizånd
[urubelni]a.

4. Introduce]i o baterie nou`
(3V CR 2032) cu + în sus.

5. Asambla]i cele dou` jum`t`]i ale
telecomenzii.

6. Instala]i lama cheii.

3

E74385

E74386
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Dispozitivele de închidere

BLOCAREA {I DEBLOCAREA

Închiderea centralizat`

Pute]i bloca u[ile cu ajutorul sistemului
de închidere centralizat`, doar dac`
toate u[ile vehiculului sunt închise.

Not`: U[a [oferului poate fi deblo-
cat` cu cheia. Aceasta trebuie folosit`
dac` telecomanda sau accesul f`r`
cheie nu func]ioneaz`.

Închiderea centralizat` dubl`

AVERTISMENT

Nu activa]i închiderea centrali-
zat` dubl` atunci cånd în

interiorul vehiculului se afl` persoane
sau animale. În cazul închiderii cen-
tralizate duble, u[ile nu mai pot fi
deblocate din interior.

Închiderea centralizat` dubl` este un
sistem de protec]ie antifurt care îm-
piedic` deschiderea u[ilor din inte-
rior. Pute]i bloca u[ile cu ajutorul sis-
temului de închidere centralizat`
dubl` numai dac` toate u[ile vehicu-
lului sunt închise.

Confirmarea bloc`rii
[i debloc`rii

Atunci cånd debloca]i u[ile, semnali-
zatoarele de direc]ie vor lumina scurt
o dat`.

Atunci cånd bloca]i u[ile, semnaliza-
toarele de direc]ie vor lumina scurt de
dou` ori.

Not`: Dac` vehiculul dumnea-
voastr` este echipat cu sistem de în-
chidere centralizat` dubl`, la activarea
sistemului semnalizatoarele de
direc]ie vor lumina scurt de dou` ori.

Blocarea [i deblocarea
u[ilor cu cheia

A Deblocare

B Încuiere

Închiderea centralizat` dubl`
a u[ilor cu ajutorul cheii

Roti]i cheia în pozi]ia de blocare de
dou` ori într-un interval de trei secun-
de pentru a activa închiderea centrali-
zat` dubl` a u[ilor.

B

E71962

A
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Dispozitivele de închidere

Blocarea [i deblocarea u[ilor
[i a capotei portbagajului cu
telecomanda

A Deblocare

B Blocare

C Deblocare capot` portbagaj

Închiderea centralizat` a u[ilor
[i a capotei portbagajului cu
telecomanda

Ap`sa]i butonul B o dat`.

Închiderea centralizat` dubl` a
u[ilor [i a capotei portbagaju-
lui cu telecomanda

Ap`sa]i butonul B de dou` ori într-un
interval de trei secunde.

Blocarea [i deblocarea
u[ilor din interior

Pentru localizarea articolului.
Consulta]i capitolul Ghid ra-
pid (pagina 8).

Capota portbagajului 

Deschiderea capotei portba-
gajului cu telecomanda

Ap`sa]i butonul C de pe telecoman d`
de dou` ori în interval de trei secunde.

Închiderea capotei portbagajului

Un måner amplasat pe partea inte-
rioar` a capotei portbagajului v` per-
mite s` introduce]i måna [i s` trage]i
capota pentru a o închide.

Reblocarea automat`

Dac` a]i deblocat u[ile cu telecoman-
da [i nu a]i deschis nicio u[` în interval
de 45 de secunde, u[ile se vor bloca
din nou automat. U[ile se blocheaz`,
iar alarma revine la starea anterioar`.

Reprogramarea func]iei
de deblocare

Dac` func]ia de deblocare este re-
programat` astfel încåt s` fie deblo-
cat` numai u[a [oferului, (consulta]i
capitolul Programarea teleco-
menzii (pagina 27)), lua]i în conside-
rare urm`toarele aspecte: 

Atunci cånd ap`sa]i butonul de de-
blocare, fie sunt deblocate toate u[ile,
fie este deblocat` numai u[a [oferu-
lui. Prin ap`sarea din nou a butonului
de deblocare, sunt deblocate toate
u[ile.

E87379

A B C
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Dispozitivele de închidere

ACCESUL F~R~ CHEIE

Informa]ii generale

AVERTISMENT

Este posibil ca sistemul de ac-
ces f`r` cheie s` nu func]ioneze

în cazul în care cheia se afl` în apro-
pierea unor obiecte din metal sau dis-
pozitive electronice precum telefoa-
nele mobile.

Este posibil ca sistemul pasiv de ac-
ces s` nu func]ioneze dac`:

• Bateria vehiculului este desc`rcat`.

• Frecven]ele cheii pasive sunt bruiate.

• Bateria cheii pasive este desc`rcat`.

Not`: Dac` sistemul pasiv de acces
nu func]ioneaz`, va trebui s` folosi]i
lama cheii pentru a bloca sau debloca
u[ile vehiculului.

Sistemul f`r` cheie îi permite [oferului
s` conduc` vehiculul f`r` a utiliza o
cheie sau o telecomand`.

Activarea [i dezactivarea pasiv` a sis-
temului de închidere centralizat` a ve-
hiculului necesit` ca o cheie pasiv`
valid` s` se afle într-una din cele trei
raze de ac]iune externe. Acestea se
afl` la distan]e de aproximativ un me-
tru [i jum`tate fa]` de månerele u[ilor
[oferului [i pasagerului din fa]` [i de
capota portbagajului.

Cheia pasiv`

Sistemul de închidere centralizat` a
vehiculului poate fi activat [i dezacti-
vat utilizånd cheia pasiv`. Cheia pa-
siv` poate fi folosit` ca o teleco-
mand`. Consulta]i capitolul Bloca-
rea [i deblocarea (pagina 29).

Activarea sistemului de închi-
dere centralizat` a vehiculului

AVERTISMENT

Sistemul de închidere centrali-
zat` a vehiculului nu se

activeaz` singur, automat. Dac` nu
este ap`sat niciun buton de blocare,
sistemul de închidere centralizat` a
vehiculului va r`måne dezactivat.

Butoanele de blocare se afl` pe fieca-
re dintre u[ile din fa]`. Pentru activa-
rea închiderii centralizate [i a alarmei:

• Ap`sa]i butonul de blocare o sin-
gur` dat`.

Pentru activarea închiderii centralizate
duble [i a alarmei:

• Ap`sa]i butonul de blocare de
dou` ori în interval de trei secunde.

Not`: Dup` activare, u[ile vehiculului
vor r`måne blocate timp de aproxima-
tiv trei secunde. La terminarea interva-
lului, u[ile pot fi deschise din nou, dar
numai în cazul în care cheia pasiv` se
afl` în raza de ac]iune a u[ii respective.

E78276

E87384
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Dispozitivele de închidere

Dac` semnalizatoarele de direc]ie lu-
mineaz` scurt de dou` ori, acest lu-
cru confirm` faptul c` au fost blocate
toate u[ile [i capota portbagajului, iar
alarma a fost activat`.

Capota portbagajului

Not`: Dac  ̀o cheie pasiv  ̀a fost detec-
tat̀  în interiorul portbagajului [i u[ile au
fost blocate, capota portbagajului nu va
putea fi închis ,̀ iar dac  ̀încerca]i s  ̀face]i
acest lucru, se va deschide din nou.

Not`: În cazul în care o a doua cheie
pasiv` valid` se afl` în raza de
detec]ie a capotei portbagajului,
aceasta poate fi închis`.

Dezactivarea sistemului de în-
chi dere centralizat` a vehiculului

Not`: Dac` sistemul de închidere cen-
tralizat` a vehiculul r`måne activat mai
mult de trei zile, sistemul f`r` cheie va
trece în modul de economisire a ener-
giei. Acest lucru are rolul de a reduce
posibilitatea de desc`rcare a bateriei
vehiculului. Dac` sistemul de închidere
centralizat` este dezactivat cånd vehi-
culul este în modul de economisire a
energiei, timpul de reac]ie al sistemului
poate fi mai lung decåt de obicei. De-
zactivarea sistemului de închidere cen-
tralizat` a vehiculului va dezactiva [i
modul de economisire a energiei.

Ap`sa]i butonul de blocare o singur`
dat`.

Not`: O cheie pasiv` valid` trebuie s`
se afle în raza de detec]ie a acelei u[i.

O aprindere lung` a semnalizatoarelor
de direc]ie confirm` faptul c` au fost
deblocate toate u[ile [i capota portba-
gajului, iar alarma a fost dezactivat`.

Pentru a debloca
numai u[a [oferului

Dac` func]ia de deblocare este re-
programat` astfel încåt s` se deblo-
cheze numai u[a [oferului, (consulta]i
capitolul Programarea teleco-
menzii (pagina 27)), lua]i în conside-
rare urm`toarele aspecte:

Dac` u[a [oferului este cea deschis`
prima, celelalte u[i [i capota portbaga-
jului vor r`måne blocate. Toate celelal-
te u[i pot fi deblocate din interiorul ve-
hiculului prin ap`sarea butonului de de-
blocare de pe panoul de bord. Pentru
localizarea articolului: Consulta]i capito-
lul Ghid rapid (pagina 8). U[ile pot fi
deblocate individual tr`gånd de måne-
rele interioare ale u[ilor respective.

Dac` u[a pasagerului din fa]` este
deschis` prima, toate celelalte u[i [i
capota portbagajului vor fi deblocate.

Cheile dezactivate

Toate cheile l̀ sate în interiorul vehiculului
vor fi dezactivate atunci cånd sistemul
de închidere centralizat  ̀este activat.

O cheie dezactivat` nu poate fi folosit`
pentru a activa contactul sau a porni
motorul. Pentru a folosi aceste chei
pasive din nou, ele trebuie activate.

Pentru a activa toate cheile pasive,
debloca]i închiderea centralizat` a ve-
hiculului folosind o cheie pasiv` sau
func]ia de deblocare cu care este
prev`zut` telecomanda.

Toate cheile pasive vor fi activate în ca-
zul în care contactul este pus sau vehi-
culul este pornit folosind o cheie valid`.

E87384
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Dispozitivele de închidere

Blocarea [i deblocarea u[ilor
cu lama cheii rabatabile

1. Îndep`rta]i cu aten]ie capacul.

2. Scoate]i lama cheii [i introduce]i-o
în încuietoare.

Not`: Numai månerul de pe u[a
[oferului este echipat cu o yal`.

1

2

1
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Imobilizatorul motorului

PRINCIPIUL
DE FUNC}IONARE

Imobilizatorul motorului este un sis-
tem de protec]ie antifurt care împie-
dic` pornirea motorului cu ajutorul
unei chei cu cod incorect.

CHEILE CU COD

Not`: Nu ecrana]i cheile cu obiecte
metalice. Acestea pot împiedica re-
ceptorul s` recunoasc` cheia dum-
neavoastr` ca valid`.

Not`: Dac` pierde]i o cheie, toate
cheile r`mase trebuie [terse [i reco-
date. Pentru mai multe informa]ii,
consulta]i dealerul dumneavoastr`.
Cheile de rezerv` trebuie recodate
împreun` cu cheile existente.

Dac` pierde]i o cheie, pute]i ob]ine o
alta de la dealerul Ford. Dac` este po-
sibil, preciza]i seria cheii de pe etiche-
ta furnizat` împreun` cu cheile origi-
nale. De asemenea, pute]i ob]ine mai
multe chei decåt cele livrate odat` cu
vehiculul de la dealerul Ford.

ACTIVAREA IMOBILIZATO-
RULUI DE MOTOR

Imobilizatorul motorului se activeaz`
automat la scurt timp dup` ce a]i oprit
motorul.

DEZACTIVAREA IMOBILIZA-
TORULUI DE MOTOR

Imobilizatorul motorului este dezacti-
vat automat în momentul în care acti-
va]i contactul folosind o cheie cu un
cod corect.

Indicatorul din bord se va aprinde
timp de aproximativ trei secunde [i
apoi se va stinge. Dac` indicatorul
r`måne aprins timp de un minut sau
lumineaz` intermitent timp de aproxi-
mativ un minut [i apoi se aprinde în
mod repetat la intervale neregulate,
cheia dumneavoastr` nu a fost recu-
noscut`. Scoate]i cheia [i încerca]i din
nou.

Dac` nu pute]i s` porni]i motorul cu
ajutorul unei chei cu un cod corect, în-
seamn` c` exist` o defec]iune. Solici-
ta]i imediat verificarea imobilizatorului.
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Alarma

PRINCIPIUL
DE FUNC}IONARE

Alarma este un dispozitiv defensiv
pentru prevenirea accesului neautori-
zat în vehiculul dumneavoastr` prin
folosirea u[ilor [i a capotei. Alarma
protejeaz` [i unitatea audio.

Declan[area alarmei

Dup` activarea alarmei, aceasta se
declan[eaz` în urm`toarele cazuri:

• Dac` cineva deschide o u[`, port -
bagajul sau capota f`r` a utiliza o
cheie sau telecomand` valid`.

• Dac` cineva scoate sistemul audio
din vehicul.

• Dac  ̀cineva pune contactul în po zi ]ia
I, II sau III f̀ r  ̀a utiliza o cheie valid .̀

Dac` alarma este declan[at`, claxoa-
nele de alarm` vor suna timp de 30
secunde, iar luminile de avarie vor lu-
mina intermitent timp de cinci minute.

Dac` se încearc` în continuare una
dintre ac]iunile listate mai sus, alarma
va fi declan[at` din nou.

ACTIVAREA ALARMEI

Acest sistem se activeaz` odat` cu
activarea sistemului de închidere cen-
tralizat` a vehiculului [i are ca scop
descurajarea persoanelor neautoriza-
te care încearc` s` deschid` u[ile,
capota sau portbagajul sau s` scoat`
sistemul audio din vehicul.

Alarma sun` timp de 30 de secunde în
cazul în care o persoan` neautorizat`
deschide o u[`, portbagajul sau capo-
ta. Luminile de avarie vor lumina scurt
timp de cinci minute. Orice încercare
de a porni motorul f`r` o cheie valid`
sau de a scoate sistemul audio din ve-
hicul va declan[a din nou alarma.

Întårzierea automat` a activ`rii

Dup` închiderea tuturor u[ilor, a ca-
potei [i a portbagajului, va trece un in-
terval de 12 secunde pån` cånd alar-
ma se activeaz`.

DEZACTIVAREA ALARMEI

Dezactiva]i [i opri]i alarma prin deblo-
carea u[ilor cu cheia, activarea con-
tactului cu o cheie cu un cod corect
sau deblocarea u[ilor cu ajutorul tele-
comenzii.
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Volanul

REGLAREA VOLANULUI

AVERTISMENT

Nu regla]i niciodat` volanul
atunci cånd vehiculul se afl` în

mi[care.

Not`: Asigura]i-v` c` sunte]i a[ezat
în pozi]ia corect`. Consulta]i capitolul
Pozi]ia corect` pe scaun (pagi-
na 76).

AVERTISMENT

Asigura]i-v` c` a]i fixat cores-
punz`tor pårghia de blocare la

readucerea sa în pozi]ia ini]ial`.

COMENZILE
SISTEMULUI AUDIO

A M`rire volum

B C`utare în sus

C Mic[orare volum

D C`utare în jos

E Mod

Mod

Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat butonul de
meniu pentru a selecta sursa audio.

Ap`sa]i pe butonul de meniu pentru:

• selectarea urm`torului post de ra-
dio preselectat

• acceptarea unui apel telefonic

• întreruperea unui apel telefonic.

C`utare

Ap`sa]i pe butonul de c`utare pentru:

• selectarea urm`torului post radio
sau a postului anterior de pe ban-
da de frecven]`

• redarea urm`toarei piese sau a
piesei anterioare de pe CD.

1

2

2

E95178

3

E95179

E72288

A

C

BD

E

FIESTA martie 2009  30.03.2009  21:51  Page 36



37

Volanul

Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat butonul de
c`utare pentru:

• selectarea urm`toarei frecven]e
sau a frecven]ei anterioare de pe
band`

• a c`uta o pies` de pe un CD.

COMANDA VOCAL~

Ap`sa]i butonul pentru a selecta sau
deselecta comanda vocal`.

Pentru informa]ii suplimentare, con-
sulta]i capitolul Sistemul de co-
mand` vocal` (pagina 168).

E102756
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{terg`toarele [i dispozitivele de sp`lare

{TERG~TOARELE
DE PARBRIZ

A O singur` [tergere

B {tergere intermitent` sau
func]ionare automat` a
[terg`toarelor

C {tergere normal`

D {tergere rapid`

{tergerea intermitent`

A Interval scurt între dou` mi[c`ri
de [tergere

B {tergere intermitent`

C Interval lung între dou` mi[c`ri
de [tergere

Butonul rotativ regleaz` frecven]a de
[tergere intermitent`.

Func]ionarea automat` a
[terg`toarelor

AVERTISMENTE

Înlocui]i lamele [terg`toarelor
atunci cånd acestea încep s`

lase dungi [i pete de ap` sau cånd nu
mai îndep`rteaz` complet apa de pe
parbriz. Dac` nu înlocui]i lamele, sen-
zorul de ploaie va continua s` detec-
teze ap` pe parbriz. Prin urmare,
[terg`toarele de parbriz vor continua
s` func]ioneze chiar dac` majoritatea
suprafe]ei parbrizului este uscat`.

Cånd temperatura este sub
punctul de înghe], asigura]i-v`

c` parbrizul este complet degivrat în-
ainte de a selecta op]iunea de func -
]ionare automat` a [terg`toarelor.

Dezactiva]i op]iunea de func]iona-
re automat  ̀a [terg`toarelor înain-

te de a intra într-o sp l̀̀ torie automat .̀

Not`: Func]ionarea automat` a
[ter g`toarelor este o op]iune con-
ceput` numai pentru utilizare pe vre-
me umed`. Nu l`sa]i activat` func]ia
de [tergere automat` pe vreme us-
cat`, deoarece sistemul este foarte
sensibil la particulele de praf, stropii
de burni]` sau insectele care lovesc
parbrizul în apropierea senzorului de
ploaie. Acest lucru ar putea activa
[terg`toarele chiar [i atunci cånd
parbrizul este în mare parte uscat.
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{terg`toarele [i dispozitivele de sp`lare

Not`:Op]iunea de func]ionare auto-
mat` a [terg`toarelor nu trebuie se-
lectat` atunci cånd ninge, cånd este
cea]` sau cånd pe drum s-a îm pr`[ -
tiat sare. În astfel de situa]ii, dac` este
necesar, selecta]i pozi]ia A, C sau D.

În func]ie de dot`ri, atunci cånd con-
tactul este în pozi]ia pornit cu maneta
plasat` deja în pozi]ia B, [terg`toarele
nu vor func]iona decåt la detectarea
apei pe parbriz. Alternativ, plasa]i ma-
neta în alt` pozi]ie [i înapoi în pozi]ia B,
sau ac]iona]i dispozitivul de sp`lare.

Dup` aceea, senzorul de ploaie va
m`sura continuu cantitatea de ap`
de pe parbriz [i va regla automat
frecven]a de lucru a [terg`toarelor (o
singur` [tergere, intermitent, normal
sau rapid).

A Sensibilitate ridicat`

B Sensibilitate sc`zut`

A. {terg`toarele vor ac]iona numai
atunci cånd se detecteaz` o canti-
tate mai mare de ap` pe parbriz. 

B. {terg`toarele vor ac]iona chiar [i
atunci cånd se detecteaz` o canti-
tate mic` de ap` pe parbriz.

Între sensibilitatea sc`zut` [i cea ridi-
cat` sunt disponibile [ase pozi]ii.

Sistemul de [terg`toare
automate

Anumite modele f`r  ̀[terg`toare auto-
mate sunt echipate cu un sistem de
[ter gere sincronizat cu viteza vehiculului.

Atunci cånd vehiculul încetine[te la vi-
teza de deplasare a unui pieton sau
cånd sta]ioneaz`, frecven]a de [ter-
gere va trece automat la treapta infe-
rioar` urm`toare de frecven]`.

La cre[terea vitezei vehiculului, frec-
ven]a de [tergere va reveni la setarea
selectat` manual.

Mi[carea manetei [terg`toarelor în tim-
 pul func]ion`rii sistemului va opri sistemul.

Dac` vehiculul încetine[te din nou la
viteza unui pieton sau cånd sta]io-
neaz`, sistemul este reactivat.

DISPOZITIVELE DE SP~LARE
A PARBRIZULUI

AVERTISMENT

Nu ac]iona]i dispozitivul de
sp`lare mai mult de 10 secun-

de odat` sau atunci cånd rezervorul
sp`l`torului este gol.

Dac` este ap`sat butonul de la ca p` -
tul manetei, dispozitivul de sp`lare va
func]iona împreun` cu [terg`toarele.

La eliberarea butonului, [terg`toarele
continu` s` func]ioneze o perioad`
scurt` de timp.

E102035

B

A

E102051
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{terg`toarele [i dispozitivele de sp`lare

{TERG~TORUL
{I DISPOZITIVELE DE
SP~LARE A LUNETEI

{tergerea intermitent`

Trage]i maneta înspre volan.

{tergerea în mar[arier

{terg`torul lunetei se activeaz` auto-
mat în mar[arier dac`:

• [terg`torul lunetei nu era deja
pornit,

• maneta [terg`torului este în
pozi]ia A, B, C sau D [i

• [terg`torul de parbriz func]io-
neaz` (atunci cånd este setat în
pozi]ia B).

{terg`torul lunetei va [terge sincroni-
zat cu cel de parbriz (la setare inter-
mitent` sau normal`).

Dispozitivul de sp`lare a lunetei

AVERTISMENT

Nu ac]iona]i dispozitivul de
sp`lare mai mult de 10 secun-

de odat` sau atunci cånd rezervorul
sp`l`torului este gol.

Dispozitivul de sp`lare va func]iona
împreun` cu [terg`toarele cåt` vre-
me maneta este tras` înspre volan.

Dup` terminarea ciclului sp`lare/[ter-
gere, [terg`toarele vor sta pe loc un
moment [i apoi vor mai efectua o
[tergere pentru a îndep`rta urmele
r`mase pe parbriz.

La eliberarea manetei, [terg`toarele
mai func]ioneaz` pentru o scurt` pe-
rioad` de timp.

E102052

E102053
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{terg`toarele [i dispozitivele de sp`lare

REGLAREA JETURILOR DE
AP~ PENTRU SP~LAREA
PARBRIZULUI

Duzele sferice ale dispozitivului de
sp`lare se pot regla cu precizie folo-
sind un ac.

VERIFICAREA LAMELOR
{TERG~TOARELOR

Trece]i vårfurile degetelor peste mu-
chia lamei pentru a verifica rugozita-
tea.

Cur`]a]i lamele cu un burete moale
înmuiat în ap`.

SCHIMBAREA LAMELOR
{TERG~TOARELOR

Lamele [terg`toarelor
de parbriz

1. Ap`sa]i butonul de blocare.

2. Demonta]i lama [terg`torului.

Not`: Asigura]i-v` c` lama [terg`to-
rului este bine fixat`.

3. Pentru a o monta la loc, efectua]i
opera]iile de mai sus în ordine in-
vers`.

Lama [terg`torului de lunet`

1. Ridica]i bra]ul [terg`torului.

2. Aduce]i lama [terg`torului în
pozi]ie perpendicular` pe bra].

3. Desface]i lama [terg`torului de pe
bra].

4. Demonta]i lama [terg`torului.

E73425

E72899 1

2

2

3

4

E86456

E66644
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{terg`toarele [i dispozitivele de sp`lare

Not`: Asigura]i-v` c` lama [terg`to-
rului este bine fixat`.

5. Pentru a o monta la loc, efectua]i
opera]iile de mai sus în ordine in-
vers`.
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CONTROLUL SISTEMULUI
DE ILUMINARE

Pozi]iile butonului de control
al sistemului de iluminare

A Oprit

B L`mpi de pozi]ie spate [i laterale

C Faruri

L`mpile de parcare

ATEN}IE

Utilizarea prelungit` a l`mpilor
de parcare descarc` bateria.

Opri]i motorul.

Roti]i butonul de control al sistemului
de iluminare în pozi]ia B.

Faza lung` [i faza scurt`

Trage]i complet maneta spre volan
pentru a comuta între faza lung` [i
faza scurt`.

Semnalizarea cu farurile

Trage]i maneta u[or înspre volan.

Func]ia de iluminare Home Safe

Pune]i contactul în pozi]ia oprit [i tra-
ge]i maneta de semnalizare c`tre vo-
lan pentru a aprinde farurile. Se va
auzi un semnal sonor scurt. Farurile
se vor opri automat dup` 3 minute
dac` oricare dintre u[i este deschis`
sau dup` 30 de secunde de la închi-
derea tuturor u[ilor.

Cu toate u[ile închise, dar în interval
de 30 de secunde, deschiderea
oric`rei u[i va porni din nou farurile
timp de 3 minute.

Func]ia de iluminare Home Safe poa-
te fi dezactivat` tr`gånd din nou ma-
neta de semnalizare c`tre volan sau
prin punerea contactului în pozi]ia
pornit.

43

Sistemele de iluminat

E70718

A B C

E101829
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Sistemele de iluminat

FUNC}IONAREA
 AUTOMAT~ A FARURILOR

Not`: Dac` a]i activat func]ionarea
automat` a farurilor, nu pute]i porni
faza lung` decåt dup` ce farurile s-au
aprins.

Farurile se vor aprinde [i se vor stinge
automat în func]ie de lumina ambiant`.

FARURILE DE CEA}~

AVERTISMENT

Utiliza]i farurile de cea]` numai
atunci cånd vizibilitatea este

considerabil redus` din cauza ce]ii,
z`pezii sau ploii.

L~MPILE DE CEA}~ SPATE

AVERTISMENT

Utiliza]i l`mpile de cea]` spate
numai atunci cånd vizibilitatea

este redus` la mai pu]in de 50 metri.

Nu folosi]i l`mpile de cea]`
spate atunci cånd plou` sau

ninge, iar vizibilitatea este mai mare
de 50 de metri.

E70719

E70720

E70721
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Sistemele de iluminat

REGLAJUL PE ÎN~L}IME
AL FARURILOR

A Fascicule ridicate ale farurilor

B Fascicule coboråte ale farurilor

Pute]i regla în`l]imea fasciculelor faru-
rilor în func]ie de înc`rc`tura vehiculu-
lui.

E70722

A B

Pozi]ii recomandate pentru butonul de reglare pe în`l]ime a farurilor

1Consulta]i capitolul Pl`cu]a de identificare a vehiculului (pagina 142).

Sarcin`
Sarcina

portbagaj1
Pozi]ie
buton

Scaune fa]` Scaune spate

1-2 — — 0

1-2 3 — 2

1-2 3 Maximum 2,5

1 — Maximum 4
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Sistemele de iluminat

LUMINILE DE AVARIE

Pentru localizarea articolului: Consul-
 ta]i capitolul Ghid rapid (pagina 8).

SEMNALIZATOARE
DE DIREC}IE

Not`: Cånd ap`sa]i maneta semnali-
zatoarelor o singur` dat` în sus sau în
jos, semnalizatoarele vor lumina scurt
de trei ori.

L~MPILE DE INTERIOR

Plafoniera

A Oprit

B Ac]ionat` de u[i

C Pornit

Dac` seta]i butonul în pozi]ia B, plafo-
niera se va aprinde cånd debloca]i
sau deschide]i o u[` sau capota port -
bagajului. Dac` l`sa]i o u[` deschis`
cånd contactul se afl` în pozi]ia oprit,
plafoniera se va stinge automat dup`
o anumit` perioad` de timp pentru a
nu desc`rca bateria. Pentru a o aprin-
de din nou, activa]i contactul pentru
scurt timp.

Plafoniera se va aprinde [i atunci cånd
contactul este pus în pozi]ia oprit. Apoi
se va stinge automat în scurt timp sau
atunci cånd porni]i sau reporni]i moto-
rul. Dac` muta]i butonul în pozi]ia C
cånd contactul se afl` în pozi]ia oprit,
plafoniera se va aprinde. Aceasta se
va stinge automat dup` o scurt` pe-
rioad` de timp pentru a nu desc`rca
bateria. Pentru a o aprinde din nou,
activa]i contactul pentru scurt timp.

E102016

CBA

E71945

E71943
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Sistemele de iluminat

L`mpile de citit

Dac` pune]i contactul în pozi]ia oprit,
l`mpile de citit se vor stinge automat
dup` o perioad` de timp pentru a
preveni desc`rcarea bateriei. Pentru
a le aprinde din nou, activa]i contactul
pentru scurt timp.

DEMONTAREA UNUI FAR

1. Deschide]i capota. Consulta]i ca-
pitolul Deschiderea [i închi-
derea capotei (pagina 114).

2. Scoate]i [uruburile.

3. Decupla]i conectorul electric.

4. Demonta]i farul.

Not`: Atunci cånd monta]i un far,
asigura]i-v` c` introduce]i bine farul în
clemele de fixare.

SCHIMBAREA UNUI BEC

AVERTISMENTE

Stinge]i luminile [i opri]i
motorul.

L`sa]i becul s` se r`ceasc` îna -
inte de a-l demonta.

ATEN}IE

Nu atinge]i partea din sticl` a be-
cului.

Monta]i numai becuri cu specifi-
ca]ii adecvate. Consulta]i capi-

tolul Tabelul cu specifica]ii pen-
tru becuri (pagina 51).

Farul
Indicatorul de direc]ie

1. Demonta]i farul. Consulta]i capito-
lul Demontarea unui far (pagi-
na 47).

E71946

E102590

3

4

E102589

2
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Sistemele de iluminat

2. Scoate]i capacul.

3. Roti]i soclul becului în sens invers
acelor de ceasornic [i demonta]i-l.

4. Ap`sa]i u[or becul în soclul s`u,
roti]i-l în sens invers acelor de cea-
sornic [i scoate]i-l.

Faruri - faza scurt`

1. Demonta]i farul. Consulta]i capito-
lul Demontarea unui far (pagi-
na 47).

2. Scoate]i capacul.

3. Roti]i soclul becului în sens invers
acelor de ceasornic [i demonta]i-l.

4. Demonta]i becul.

Faruri – faza lung`

1. Demonta]i farul. Consulta]i capito-
lul Demontarea unui far (pagi-
na 47).

2. Scoate]i capacul.

3. Roti]i soclul becului în sens invers
acelor de ceasornic [i demonta]i-l.

4. Demonta]i becul.

Lampa lateral`

1. Demonta]i farul. Consulta]i capito-
lul Demontarea unui far (pagi-
na 47).

E102593

2

4

E102597

2

4

E102598

2

4
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Sistemele de iluminat

2. Scoate]i capacul.

3. Trage]i de soclu [i scoate]i-l. De-
monta]i becul.

Semnaliz`rile laterale

1. Scoate]i capacul.

2. Desface]i clema de fixare.

3. Demonta]i becul [i soclul.
Demonta]i becul.

Farurile de cea]`

Not`: Farurile de cea]` nu sunt piese
pe care le pute]i repara singuri, prin
urmare, consulta]i dealerul dac` se
defecteaz`.

L`mpile spate

1. Scoate]i [uruburile.

E102596

2

3

2

3

E99398

E102854

1

1

E99397
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Sistemele de iluminat

2. Scoate]i piuli]a fluture.

3. Demonta]i lampa spate [i desfa-
ce]i soclul becului.

A Lamp` de stop spate

B Lamp` mar[arier

C Lamp` de semnalizare

4. Demonta]i becul.

L`mpile de cea]` spate

Not`: L`mpile de cea]` spate nu
sunt piese pe care le pute]i repara
singuri, prin urmare, consulta]i
 dealerul dac` se defecteaz`.

Lampa central` de från`

Not`: Panoul de leduri nu este o
pies` pe care o pute]i repara singuri,
prin urmare, consulta]i dealerul dac`
se defecteaz`.

Lampa pentru
pl`cu]a de înmatriculare

1. Elibera]i cu grij` clema elastic`.

2. Scoate]i lampa.

3. Demonta]i becul.

Lampa de interior

1. Scoate]i cu aten]ie lampa.

2. Roti]i soclul becului în sens invers
acelor de ceasornic [i demonta]i-l.

3. Demonta]i becul.

E102620

2

3

E72789

3

2

1

E99452

2

3

1

B

C

A

E102621
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Sistemele de iluminat

L`mpile de citit

1. Scoate]i cu aten]ie lampa.

2. Roti]i soclul becului în sens invers
acelor de ceasornic [i demonta]i-l.

3. Demonta]i becul.

Lampa portbagajului

1. Scoate]i cu aten]ie lampa.

2. Demonta]i becul.

E99453

2

3

1

E72784

TABELUL CU SPECIFICA}II PENTRU BECURI

Lamp` Specifica]ii Putere (wa]i)

Semnalizator de direc]ie fa]` PY21W 21

Faruri – faza lung` H1 55

Faruri - faza scurt` H7 55

Semnalizare lateral` WY5W 5

Far de cea]` H11 55

Lamp` lateral` W5W 5

Semnalizator de direc]ie spate PY21W 21

Lamp` de från` [i lamp` spate P21/5W 21/5

Lamp` de cea]` spate P21W 21

Lamp` de mar[arier W16W 16
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Sistemele de iluminat

Lamp` Specifica]ie Putere (wa]i)

Lamp` central` de från` 1 x Panou de leduri Nu sunt disponibile
informa]ii

Lamp` pentru num`rul
de înmatriculare W5W 5

Lamp` de interior W6W 6

Lamp` de citit W5W 5

Lamp` portbagaj Nu sunt disponibile
informa]ii

Nu sunt disponibile
informa]ii
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Geamurile [i oglinzile

GEAMURILE ELECTRICE

AVERTISMENT

Nu ac]iona]i geamurile electrice
dac` acestea sunt blocate de

diferite obiecte sau ghea]`.

Not`: Dac` utiliza]i butoanele des
într-o perioad` scurt` de timp, siste-
mul se poate dezactiva o perioad`
pentru a preveni defectarea datorat`
supraînc`lzirii.

Pentru a ac]iona electric geamurile,
activa]i contactul.

Butoanele de pe u[a [oferului

Pute]i ac]iona toate geamurile cu aju-
torul butoanelor aflate pe panoul inte-
rior al u[ii [oferului.

Deschiderea [i închiderea
 automat` a geamului de pe
partea [oferului

Ap`sa]i sau ridica]i butonul pån` la a
doua treapt` [i elibera]i-l complet.
Ap`sa]i sau ridica]i din nou butonul
pentru a opri mi[carea geamului.

Butonul de siguran]` pentru
geamurile spate

Not`: Geamurile din spate pot fi
ac]ionate de la nivelul u[ii [oferului.

Un buton de pe u[a [oferului dezacti-
veaz` butoanele pentru geamurile
electrice din spate.

Atunci cånd geamurile din spate sunt
dezactivate, lumina butonului se
aprinde, iar luminile butoanelor gea-
murilor din spate se sting.

Func]ia antistrivire

AVERTISMENT

Închiderea neatent` a geamuri-
lor poate anula func]ia de pro-

tec]ie [i poate cauza v`t`m`ri.

Geamul electric se va opri automat la
închidere [i va coborî pu]in dac` întål-
ne[te obstacole.

Anularea func]iei antistrivire

ATEN}IE

Atunci cånd închide]i geamul
pentru a treia oar`, func]ia  an ti -

strivire este dezactivat`. Asigura]i-v`
c` geamul nu va întåmpina obstacole
la închidere.

Pentru a anula aceast` func]ie de pro-
 tec]ie cånd geamul întåmpin` rezis ten -
]`, de exemplu iarna, proceda]i astfel:

1. Închide]i geamul de dou` ori pån`
cånd întåmpin` rezisten]` [i per-
mite]i-i s` se retrag` singur.

E70848

53

E70850
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Geamurile [i oglinzile

2. Închide]i geamul a treia oar` pån`
întåmpin` rezisten]`. Func]ia  anti -
strivire este dezactivat`, iar gea-
mul nu se mai închide automat.
Geamul va trece peste rezisten]a
întåmpinat` [i îl ve]i putea închide
complet.

3. Dac` geamul nu se închide la a
treia încercare, acesta trebuie veri-
ficat de un specialist.

Resetarea memoriei
 geamurilor electrice

AVERTISMENT

Func]ia antistrivire r`måne
 dezactivat` pån` cånd reseta]i

memoria.

Dup` deconectarea bateriei vehiculu-
lui, memoria trebuie resetat` separat
pentru fiecare geam:

1. }ine]i ridicat butonul pån` la închi-
derea complet` a geamului. Ridi-
ca]i butonul din nou timp de o se-
cund`.

2. Elibera]i butonul [i ridica]i-l din nou,
de dou` sau trei ori, timp de înc` o
secund`.

3. Deschide]i geamul [i încerca]i s`-l
închide]i automat.

4. Reseta]i [i repeta]i procedura da -
c` geamul nu se închide automat.

OGLINZILE EXTERIOARE

Oglinzile convexe

AVERTISMENT

Nu supraestima]i distan]a fa]`
de obiectele pe care le vede]i în

oglinzile convexe. Obiectele v`zute în
oglinzile convexe par mai mici [i mai
îndep`rtate decåt sunt în realitate.

Oglinzile cu pliere manual`

Dac` a]i pliat oglinda c`tre fereastr`,
la readucerea oglinzii în pozi]ia ini]ial`
asigura]i-v` c` oglinda s-a blocat me-
canic în pozi]ia corect`.

E71042

E71043
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Geamurile [i oglinzile

OGLINZILE EXTERIOARE
ELECTRICE

A Oglinda din stånga

B Oprit

C Oglinda din dreapta

Pozi]iile de înclinare ale oglinzii

Oglinzile cu pliere electric`

Plierea [i revenirea automat`

Not`: Dac` oglinzile au fost pliate uti-
lizånd butonul de pliere manual, ele nu
pot fi readuse la pozi]ia ini]ial` decåt
prin utilizarea aceluia[i buton.

Oglinzile se vor plia automat atunci
cånd închide]i vehiculul utilizånd cheia,
telecomanda sau o comand` a siste-
mului de acces f`r` cheie. Oglinzile
vor reveni la pozi]ia ini]ial` atunci cånd
debloca]i vehiculul utilizånd cheia, te-
lecomanda, o comand` a sistemului
de acces f`r` cheie, månerul de pe
interiorul u[ii [oferului sau atunci cånd
porni]i motorul.

Plierea [i revenirea manual`

OGLINDA RETROVIZOARE
INTERIOAR~

Înclina]i oglinda pentru a reduce efec-
tul de orbire creat de farurile vehicule-
lor din spate atunci cånd conduce]i
noaptea.

OGLINDA HELIOMAT~

Oglinda heliomat` se regleaz` auto-
mat în momentul în care în aceasta se
reflect` o lumin` orbitoare din spate.
Oglinda heliomat` nu se va regla
atunci cånd sunte]i în mar[arier.

E66485

A

B

C

E72184

E71272

E71028

E66486
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Indicatoarele [i ceasurile din bord

INSTRUMENTE DE BORD

A Turometru

B Afi[aj de informa]ii

C Vitezometru

D Indicator de nivel al combustibilului

E Buton pentru resetarea contorului de parcurs

E102660

CA

DE

B

Indicatorul de nivel
al combustibilului

S`geata de lång` simbolul pompei de
combustibil v` indic` pe ce parte a
vehiculului se g`se[te gura de umple-
re a rezervorului de combustibil.

L~MPILE {I INDICATOA -
RELE DE AVERTIZARE

Urm`toarele l`mpi [i indicatoare de
avertizare se aprind cånd se pune
contactul:

• ABS

• Airbag

• Sistem de frånare

• U[i deschise

• Motor

• Înghe]

• Aprindere

• Presiune ulei

• Servodirec]ie

• Controlul stabilit`]ii (ESP)

Dac` una dintre aceste l`mpi sau indi-
catoare de avertizare nu se aprinde
atunci cånd se pune contactul, exist`
o defec]iune. Sistemul trebuie verificat
de un tehnician cu o calificare cores-
punz`toare.
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Indicatoarele [i ceasurile din bord

Lampa de avertizare pentru ABS

Dac` aceasta se aprinde în
timpul deplas`rii vehiculului,
indic` o defec]iune. Sistemul

trebuie verificat de un tehnician cu o
calificare corespunz`toare. Ve]i conti-
nua s` beneficia]i de frånarea nor-
mal` (f`r` ABS), îns` solicita]i cåt mai
curånd verificarea sistemului.

Lampa de avertizare
pentru airbag

Dac` aceasta se aprinde în
timpul deplas`rii vehiculului,
indic` o defec]iune. Sistemul

trebuie verificat de un tehnician cu o
calificare corespunz`toare.

Lampa de avertizare
pentru sistemul de frånare

AVERTISMENT

Reduce]i viteza treptat. Fråna]i
cu mare aten]ie! Nu ap`sa]i

brusc pe pedala de från`.

Dac` aceasta se aprinde în
timpul deplas`rii vehiculului,
indic` o defec]iune la unul

dintre circuitele de frånare. Verifica]i
nivelul lichidului de från`. Consulta]i
capitolul Verificarea lichidului de
från` [i ambreiaj (pagina 122).

AVERTISMENT

Solicita]i imediat o verificare.

Dac` lampa de avertizare pentru sis-
temul de frånare se aprinde în acela[i
timp cu lampa de avertizare pentru
ABS, acest lucru indic` o defec]iune.
Opri]i vehiculul imediat ce pute]i s`
face]i acest lucru în condi]ii de sigu-

ran]` [i solicita]i o verificare înainte de
a continua deplasarea.

Lampa de avertizare pentru
temperatura lichidului de r`cire

ATEN}IE

Nu relua]i c`l`toria cu vehiculul
dac` aceast` lamp` r`måne

aprins` de[i nivelul este corect. Siste-
mul trebuie verificat imediat de un teh-
nician cu o calificare corespunz`toare.

Dac` lampa de avertizare se
aprinde sau r`måne aprins`
în timpul deplas`rii vehiculu-

lui, indic` o defec]iune. Opri]i vehiculul
cåt mai repede posibil în condi]ii de si-
guran]` [i opri]i motorul. Verifica]i ni-
velul lichidului de r`cire. Consulta]i ca-
pitolul Verificarea lichidului de
r`cire a motorului (pagina 122).

Indicatorul pentru pilot automat

Acest indicator se aprinde
atunci cånd sistemul este în
func]iune.

Indicatorul de direc]ie

Lumineaz` intermitent în
timpul func]ion`rii. Dac` indi-
catorul lumineaz` intermi-

tent mai des decåt în mod normal, în-
seamn` c` un bec este ars. Consul-
ta]i capitolul Schimbarea unui
bec (pagina 47).

Lampa de avertizare
pentru u[i deschise

Aceasta se aprinde cånd
pune]i contactul [i r`måne
aprins` dac` oricare dintre

u[i, capota sau portbagajul nu sunt
bine închise.
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Indicatoarele [i ceasurile din bord

Lampa de avertizare
pentru motor

Indicatorul luminos
pentru defec]iuni

Lampa de avertizare pentru
grupul motopropulsor

Toate vehiculele

Dac` se aprinde în timp ce motorul
merge, indic` o defec]iune. Motorul
va continua s` func]ioneze, îns` la o
putere redus`. Dac` lumineaz` inter-
mitent atunci cånd conduce]i, redu-
ce]i imediat viteza vehiculului.
Dac` lampa continu` s` lumineze in-
termitent, evita]i s` accelera]i sau s`
decelera]i brusc. Sistemul trebuie ve-
rificat imediat de un tehnician cu o ca-
lificare corespunz`toare.

AVERTISMENT

Solicita]i imediat o verificare.

Dac` ambele l`mpi se aprind în ace-
la[i timp, opri]i vehiculul imediat
ce pute]i s` face]i acest lucru
în condi]ii de siguran]` (în caz
contrar este posibil ca motorul s` în-
ceap` s` func]ioneze la putere re-
dus` [i apoi s` se opreasc`). Pune]i
contactul în pozi]ia oprit [i încerca]i s`
porni]i din nou motorul. Dac` motorul
porne[te din nou, solicita]i imediat ve-
rificarea sistemului de un tehnician cu
o calificare corespunz`toare. Dac`
motorul nu porne[te din nou, vehicu-
lul trebuie verificat înainte de continua-
rea c`l`toriei.

Indicatorul pentru faruri de cea]`

Se aprinde atunci cånd acti-
va]i farurile de cea]`.

Lampa de avertizare 
pentru înghe]

AVERTISMENT

Chiar dac  ̀temperatura urc  ̀pes-
te +4ºC, nu ave]i nicio garan]ie c`

drumul nu prezint  ̀pericole din punct de
vedere al aderen]ei carosabilului.

Lampa se va aprinde [i va
lumina portocaliu atunci
cånd temperatura aerului

ambiant are valori între 4ºC [i 0ºC. În
cazul în care temperatura este sub
0ºC, lampa va lumina ro[u.

Lampa de avertizare pentru
 prezen]a combustibilului în ulei

Se aprinde atunci cånd uleiul
de motor este diluat cu com-
 bustibil. Uleiul de motor tre-

buie schimbat cåt mai repede posibil.

Indicatorul pentru
bujii incandescente

Dac` se aprinde, a[tepta]i
s` se sting` înainte de a
ac]iona demarorul.

Indicatorul pentru faruri

Se aprinde atunci cånd tre-
ce]i pe faza scurt` sau
atunci cånd l`mpile laterale

[i spate sunt aprinse.

Lampa de avertizare contact

Dac` aceasta se aprinde în
timpul deplas`rii vehiculului,
indic` o defec]iune. Decu-

pla]i toate echipamentele electrice
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Indicatoarele [i ceasurile din bord

care nu sunt necesare. Sistemul tre-
buie verificat imediat de un tehnician
cu o calificare corespunz`toare.

Lampa de avertizare pentru ni-
velul sc`zut de combustibil

Dac` se aprinde, alimenta]i
cåt de curånd posibil.

Indicatorul pentru faza lung`

Se aprinde atunci cånd acti-
va]i faza lung`. Acest indica-
tor va lumina intermitent

atunci cånd semnaliza]i cu farurile.

Lampa de avertizare pentru
tura]ia maxim` a motorului

Se aprinde atunci cånd se
atin ge tura]ia maxim` a mo-
torului.

Indicatorul pentru mesaje

Se aprinde atunci cånd un
nou mesaj apare pe afi[ajul
de informa]ii. Consulta]i

sec]iunea Mesajele de informa]ii
(pagina 66).

Lampa de avertizare
pentru presiunea uleiului

ATEN}IE

Nu relua]i c`l`toria cu vehiculul
dac` aceast` lamp` r`måne

aprins` de[i nivelul este corect. Siste-
mul trebuie verificat imediat de un teh-
nician cu o calificare corespunz`toare.

Dac` lampa de avertizare se
aprinde sau r`måne aprins`
în timpul deplas`rii vehiculu-

lui, indic` o defec]iune. Opri]i vehiculul
cåt mai repede posibil în condi]ii de si-
guran]` [i apoi opri]i motorul. Verifica]i
nivelul uleiului de motor. Consulta]i ca-

pitolul Verificarea nivelului uleiu-
lui de motor (pagina 121).

Lampa de avertizare
pentru servodirec]ie

Se aprinde pentru a indica o
defec]iune a sistemului de
servodirec]ie. Controlul di-

rec]iei se men]ine, dar va fi necesar`
mai mult` for]` pentru rotirea volanu-
lui. Sistemul trebuie verificat cåt mai
curånd posibil de un tehnician cu o
calificare corespunz`toare.

Indicatorul pentru
l`mpile de cea]` spate

Va ilumina atunci cånd aprin-
 de]i l`mpile de cea]` spate.

Dispozitivul de avertizare pen-
tru fixarea centurii de siguran]`

Atunci cånd viteza vehiculu-
lui dep`[e[te 25 km/h, lam-
pa dispozitivului de avertiza-

re pentru fixarea centurii de siguran]`
va lumina dac` centura de siguran]` a
[oferului nu este fixat`.

Lampa de avertizare
pentru filtru murdar

Se aprinde atunci cånd
este necesar` regenera-
rea. Consulta]i capitolul Fil-

trul de particule diesel (DPF)
(pagina 85).

ATEN}IE

Dac` se aprinde împreun` cu
indicatorul luminos pentru de-

fec]iuni, semnalizeaz` murd`rirea fil-
trului. Acesta trebuie verificat cåt mai
curånd posibil de un tehnician cu o
calificare corespunz`toare.

E95449
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Indicatoarele [i ceasurile din bord

Dac` se aprinde împreun` cu
lampa de avertizare pentru gru-

pul motopropulsor, este posibil ca fil-
trul de particule diesel s` necesite în-
locuire. Acesta trebuie verificat ime-
diat de un tehnician cu o calificare co-
respunz`toare.

Indicatorul pentru controlul
stabilit`]ii (ESP)

Not`: Dac` indicatorul nu se aprinde
atunci cånd contactul este pus sau
dac` r`måne aprins în timpul depla -
s`rii vehiculului, exist` o defec]iune. 

Acest indicator lumineaz`
scurt atunci cånd controlul
stabilit`]ii (ESP) este activat.

AVERTIZ~RILE SONORE
{I INDICATOARELE

Transmisie automat`

Cånd deschide]i u[a pentru a coborî,
dac` nu a]i pus selectorul în pozi]ia P ,
se aude un semnal sonor de avertizare.

Înghe]

AVERTISMENT

Chiar dac` temperatura urc`
peste +4ºC, nu ave]i nicio ga-

ran]ie c` drumul nu prezint` pericole
din punct de vedere al aderen]ei ca-
rosabilului.

Se va auzi un semnal sonor în
urm`toarele condi]ii:

• +4ºC sau mai sc`zut`: avertizare
de înghe] 

• 0ºC sau mai sc`zut`: pericol de
drumuri cu ghea]`

Cheia se afl`
în afara vehiculului

Vehicule cu sistem f`r` cheie

Dac` motorul este pornit [i nu se mai
detecteaz` o cheie pasiv` în interiorul
vehiculului, ve]i auzi un semnal sonor
în momentul închiderii u[ii.

Lumini aprinse

Atunci cånd se deschide u[a [oferului
cu luminile exterioare aprinse [i con-
tactul oprit, se aude un semnal sonor.

Nivelul sc`zut de combustibil

Atunci cånd se aprinde lampa de
avertizare pentru nivelul sc`zut de
combustibil, se aude un semnal sonor
de avertizare.

Dispozitiv de avertizare pen tru
fixarea centurii de siguran]̀

AVERTISMENTE

Dispozitivul de avertizare pentru
fixarea centurii de siguran]` r` -

må ne inactiv dup` fixarea centurilor de
siguran]` la scaunele din fa]`. Aces ta
se va activa din nou dac` una dintre
centurile de siguran]` este decuplat`.

Nu v` a[eza]i pe centura de si-
guran]` cuplat` pentru a împiedi-

ca activarea dispozitivului de avertizare
pentru fixarea centurii de siguran]`.
Sistemul de protec]ie a ocupan]ilor va
oferi protec]ia maxim` numai la folosi-
rea corect` a centurii de siguran]`.

Atunci cånd viteza vehiculului
dep`[e[te limita prestabilit`, dac`
una dintre centurile de siguran]` ale
scaunelor din fa]` nu este cuplat`, se
aude un semnalul sonor. Semnalul
sonor se opre[te dup` cinci minute.
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Afi[ajele de informa]ii

INFORMA}II GENERALE

AVERTISMENT

Nu ac]iona]i comenzile afi[ajului
de informa]ii în timpul deplas`rii

vehiculului.

Not`: Afi[ajul de informa]ii va r`måne
pe ecran timp de cåteva minute dup`
ce a]i oprit motorul.

Cu ajutorul comenzilor unit`]ii audio
pot fi programate diverse sisteme.

Comenzile

Structura meniului

Tipul 1

Ap`sa]i butoanele cu s`geat` sus [i
jos pentru a parcurge prin derulare
op]iunile unui meniu.

Ap`sa]i butonul cu s`geat` spre
dreapta pentru a accesa un sub-
meniu.

Ap`sa]i butonul cu s`geat` spre
stånga pentru a ie[i din meniu.

Pute]i reveni oricånd la afi[ajul meniului
principal, ]inånd ap`sat butonul cu s` -
gea t` spre stånga (butonul escape).

Ap`sa]i butonul OK pentru a selecta
sau confirma o setare.

E103626

AM AST

AM

FM AST

FM

Director / Piese

LINE IN (intrare de linie)

Posturi

Posturi

Posturi

Posturi

E104381
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Afi[ajele de informa]ii

RADIO MODE (mod radio) MANUAL TUNE (selectare manual`)
SCAN (scanare)
AUTOSTORE (memorare automat`) 

AVC LEVEL (nivel AVC)
SOUND (sunet)
DSP OCCUPANCY (ocupare DSP)
DSP EQUALISER (egalizor DSP)
NEWS ([tiri)
ALTERNATIVE FREQ. (frecven]e alternative)
RDS REGIONAL

NORMAL
REPEAT (repetare)
SHUFFLE (redare aleatorie)
SCAN (scanare)

CD MODE (mod CD)

AUDIO MENU (meniu audio)

POWERFOLD MIRRORS (oglinzi cu pliere electric`)
TURN INDICATOR (indicator de viraj)
AMBIENT LIGHTING (lumin` ambiant`)
WARNING CHIMES (semnale sonore de avertizare)
INFO CHIMES (semnale sonore informative)

VEHICLE SETTINGS
(set`ri vehicul)

NORMAL
REPEAT (repetare)
SHUFFLE (redare aleatorie)
SCAN (scanare)

MP3 CD MODE
(mod CD MP3)

SET TIME (setare or`)
SET DATE (setare dat`)
12H/24H MODE (mod 12H/24H)

CLOCK SETTING
(setare ceas)

MEASURE UNIT (unitate de m`sur`)
DISPLAY LANGUAGE (limb` de afi[are)
DIMMING (reducere gradual` a ilumin`rii)

DISPLAY SETTINGS
(afi[are set`ri)

MESSAGES (mesaje)

E104129
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Afi[ajele de informa]ii

Tipul 2

Not`: Meniul telefonului depinde de
capabilit`]ile telefonului, situa]ia apelu-
rilor etc.

Utiliza]i butonul MENU (meniu) [i tas-
ta cu s`geat` spre stånga pentru a
accesa meniurile.
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Afi[ajele de informa]ii

Adaptive Vol. (vol. adaptiv)
Sound (sunet)

DSP Occupancy (ocupare DSP)
DSP Equaliser (egalizor DSP)
News ([tiri)
Alternat Freq. (frecven]e alternative)
RDS Regional

AudioMenu

Phone (telefon)

AUX

Dial Number (apelare num`r)

Active Call (apel activ)

Redial (reapelare)

Phonebook (agend`)

Call Lists (liste de apeluri)

Select Phone (selectare telefon)

Bluetooth On (activare Bluetooth)

Reject all Calls (respingere toate apelurile)

Missed Calls (apeluri nepreluate)

Incoming Calls (apeluri recep]ionate)
Outgoing Calls (apeluri efectuate)

Powerf Mirror (oglind` cu pliere electric`)
Lane change in. (schimbare band` de rulare)

Ambient light (lumin` ambiant`)
Chimes (semnale sonore)

Vehicle (vehicul)

Set time (setare or`)
Set date (setare dat`)

24H Mode (mod 24H)

Clock (ceas)

Measure unit (unitate de m`sur`)
Language (limb`)

Dimming (reducere gradual` a ilumin`rii)

Display (afi[aj)

Messages (mesaje)
E104130

USB

iPOD

AM AST
AM
FM AST
FM

Director / Piese

Line In (intrare de linie)

Playlists (liste de redare)

Artists (arti[ti)
Albums (albume)
Songs (piese)
Genres (genuri)
Director / Piese

Radio

CD

Posturi

Posturi

Posturi

Posturi
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Afi[ajele de informa]ii

COMPUTERUL DE BORD

A Temperatura din exterior

B Computerul de bord

C Kilometrajul

Computerul de bord

Ap`sa]i pe buton pentru a parcurge
prin derulare afi[ajele.

Pentru a reseta parcursul [i viteza
medie, parcurge]i prin derulare afi[ajul
corespunz`tor [i apoi ap`sa]i [i ]ine]i
ap`sat pe buton.

Computerul de bord include
urm`toarele afi[aje de informa]ii:

Parcursul

Contorizeaz` distan]ele la parcursuri
individuale.

Distan]a pån` la golirea
 complet` a rezervorului

Indic` distan]a aproximativ` pe care
vehiculul o poate parcurge cu com-
bustibilul r`mas în rezervor. Schim b` -
rile din modul de a conduce vehiculul
duc la modific`ri ale acestei valori.

Consumul mediu de combustibil

Indic` consumul mediu de combusti-
bil de la ultima resetare.

Viteza medie

Indic` viteza medie calculat` de la ulti-
ma resetare.

Kilometrajul

Contorizeaz` distan]a total` parcurs`
de vehicul.

SET~RILE PERSONALIZATE

Unit`]ile de m`sur`

Pentru a comuta între unit`]ile de
m`sur` metrice [i cele anglo-saxone,
derula]i pån` ajunge]i la acest afi[aj [i
ap`sa]i butonul OK.

Comutarea unit`]ilor de m`sur` utili-
zånd acest afi[aj va afecta urm`toa-
rele afi[aje:

• Distan]a pån` la golirea complet`
a rezervorului

• Consumul mediu de combustibil

• Consumul instantaneu de com-
bustibil

• Viteza medie

Dezactivarea semnalului sonor

Urm`toarele semnale sonore pot fi
dezactivate:

• Mesaje de avertizare.

• Mesaje de informa]ii.

E103499

A

B

C
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Afi[ajele de informa]ii

MESAJELE DE INFORMA}II

U[i deschise

Mesaj Lamp` de
avertizare Sistem

U[a [oferului este deschis`

ro[u

Dispozitive de închidere.
 Vehiculul este în mi[care.
Opri]i vehiculul cåt mai cu-
rånd posibil [i închide]i u[a.

U[a din spate de pe partea
[oferului este deschis`

U[a pasagerului este deschis`

U[a din spate de pe partea
opus` [oferului este deschis`

Portbagajul este deschis

Capota este deschis`

U[a [oferului este deschis`

galben Dispozitive de închidere.
 Vehiculul nu este în mi[care 

U[a din spate de pe partea
 [oferului este deschis`

U[a pasagerului este deschis`

U[a din spate de pe partea
pasagerului este deschis`

Portbagajul este deschis

Capota este deschis`

Mesaj Lamp` de
avertizare Sistem

A ap`rut o defec]iune la
 imobilizator care necesit`
depanare imediat`

ro[u Sistem f`r` cheie.

Cheia nu este detectat` galben Sistem f`r` cheie.

Cheia se afl` în afara
vehiculului galben Sistem f`r` cheie.

Bateria cheii este
desc`rcat`; înlocui]i bateria galben Dispozitive de închidere.

Sistemul f`r` cheie
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Afi[ajele de informa]ii

Mesaj Lamp` de
avertizare Sistem

Indicatorul din partea stång`
s-a defectat; schimba]i becul — Sisteme de iluminat.

Indicatorul din partea dreapt`
s-a defectat; schimba]i becul — Sisteme de iluminat.

Sistemele de iluminat

Între]inerea

Mesaj Lamp` de
avertizare Sistem

Decupla]i contactul utilizånd
butonul POWER galben Sistem f`r` cheie.

Pentru a porni, ap`sa]i fråna — Sistem f`r` cheie.

Pentru a porni, ap`sa]i
 ambreiajul — Sistem f`r` cheie.

Închide]i capota sau folosi]i
cheia de rezerv` — Sistem f`r` cheie.

Mesaj Lamp` de
avertizare Sistem

Nivelul lichidului de från` este
foarte sc`zut; opri]i în condi]ii
de siguran]`

ro[u Fråne.

A ap`rut o defec]iune la sis-
temul de frånare; opri]i în
condi]ii de siguran]`

ro[u Fråne.

Presiunea uleiului de motor
este sc`zut`; opri]i în condi]ii
de siguran]`

ro[u Motor.

A ap`rut o defec]iune la mo-
tor care necesit` depanare
imediat`

galben Motor. Indica]ie de service.

Func]ionare defectuoas` a
farurilor/[terg`toarelor auto-
mate; se va remedia la ur -
m` toarele lucr`ri de service

galben Informa]ii.
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Afi[ajele de informa]ii

Mesaj Lamp` de
avertizare Sistem

Uleiul de motor trebuie schim bat la efec-
tuarea urm`toarelor lucr`ri de service — Motor. Indica]ie de

service.

Filtru de diesel este murdar; consulta]i
manualul — Motor. Consulta]i

manualul.

Direc]ia

Transmisia

Mesaj Lamp` de
avertizare Sistem

A ap`rut o de fec ]iu ne la
trans misie ca re nece-
 sit  ̀ depanare imediat`

ro[u Transmisie.

Transmisie supra în c`l -
zit`; opri]i în condi]ii de
siguran]`. 

ro[u

Transmisie. În anumite condi]ii de drum,
exis t` posibilitatea supraînc`lzirii cuplajelor
de trans misie. În aceste cazuri, este nece-
sar s` ap`sa]i pedala de från` [i s` opri]i
ve hiculul pentru a preveni deteriorarea
trans misiei. Selecta]i N (NEU TRAL - punct
neutru) sau P (PARK - parcare) [i ac  ]io na]i
fråna de mån` pån` cånd transmi sia s-a
r`cit [i mesajul a disp`rut de pe afi[aj.

Vehiculul nu are selec-
torul în pozi]ia PARK;
selecta]i P

— Transmisie.

Mesaj Lamp` de
avertizare Sistem

A ap`rut o defec]iune la  direc  ]ie
care necesit  ̀depanare imediat` ro[u Direc]ie

A ap`rut o defec]iune la direc ]ie;
opri]i în condi]ii de siguran]` ro[u Direc]ie

A ap`rut o defec]iune la servo-
direc]ie care necesit` depana-
re imediat`

galben

Controlul direc]iei se men ]i ne,
dar va fi necesar` mai mult` for -
]` pentru rotirea volanului. So lici-
ta]i cåt mai curånd verificarea
sistemului de c`tre un specialist.

Direc]ia este blocat`; încerca]i
din nou s` o debloca]i — Direc]ie
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Afi[ajele de informa]ii

Mesaj Lamp` de
avertizare Sistem

Pentru a porni, selecta]i N sau P — Transmisie.

Pentru a porni, ap`sa]i fråna — Transmisie.

Pentru a porni, selecta]i N — Transmisie.

U[a este deschis`, ac]iona]i fråna — Transmisie.

Controlul stabilit`]ii (ESP)

Mesaj Lamp` de
avertizare Sistem

A ap`rut o defec]iune la ABS
care necesit` depanare imediat` galben Controlul stabilit`]ii (ESP).

A ap`rut o defec]iune la ESP; ve-
rifica]i la efectuarea urm`toarelor
lucr`ri de service

— Controlul stabilit`]ii (ESP).

ESP dezactivat — Controlul stabilit`]ii (ESP).

Alarm`

Mesaj Lamp` de
avertizare Sistem

S-a declan[at alarma; verifica]i vehiculul galben Alarm`.

S-a dezactivat scanarea interioar` galben Alarm`.

A ap`rut o defec]iune la sistemul de
alarm`; verifica]i la efectuarea urm`toa-
relor lucr`ri de service

— Alarm`.

Motorul

Mesaj Lamp` de
avertizare Sistem

Preînc`lzire motor galben Motor (numai diesel).

Airbagul

Mesaj Lamp` de
avertizare Sistem

A ap`rut o defec]iune la airbag
care necesit` depanare imediat` galben Airbag.
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Controlul climatiz`rii

PRINCIPIUL
DE FUNC}IONARE

Aer din exterior

Fantele de intrare a aerului aflate în
fa]a parbrizului trebuie s` nu fie aco-
perite (de z`pad`, frunze etc.) pentru
ca sistemul de control al climatiz`rii s`
func]ioneze eficient.

Recircularea aerului

ATEN}IE

Utilizarea îndelungat` a aerului
recirculat poate cauza aburirea

geamurilor. Dac` geamurile se abu-
resc, urma]i set`rile pentru degivra rea
[i dezaburirea parbrizului.

Aerul existent în habitaclu va fi recircu-
lat. Aerul din exterior nu va p`trunde
în vehicul.

Înc`lzirea

Performan]ele sistemului de înc`lzire
depind de temperatura lichidului de
r`cire a motorului.

Aerul condi]ionat

Not`: Sistemul de aer condi]ionat
func]ioneaz` numai la temperaturi
mai mari de 4° C.

Not`: Dac` utiliza]i sistemul de aer
condi]ionat, consumul de combustibil
al vehiculului dumneavoastr` cre[te.

Aerul este dirijat prin evaporator unde
este r`cit. Este redus` umiditatea ae-
rului pentru a evita aburirea geamuri-
lor. Condensul produs este dirijat spre
exteriorul vehiculului [i, prin urmare,
este normal s` observa]i formarea
unei pete de ap` sub vehiculul.

Informa]ii generale privind con-
 trolul climatiz`rii din interior

Închide]i complet toate geamurile.

Înc`lzirea interiorului

Dirija]i aerul c`tre picioare. În condi]ii
de vreme rece sau umed`, dirija]i o
parte din aer c`tre parbriz [i geamuri-
le u[ilor.

R`cirea interiorului

Dirija]i aerul c`tre fa]a dumneavoastr`.

FANTELE DE VENTILA}IE

CONTROLUL MANUAL
AL CLIMATIZ~RII

Butonul pentru dirijarea aerului

A La nivelul picioarelor

B La nivelul picioarelor [i parbrizului

E71942

A

CD

BE

E102387
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C Parbriz

D La nivelul fe]ei

E La nivelul fe]ei [i picioarelor

Pute]i fixa butonul pentru dirijarea ae-
rului în orice pozi]ie între simboluri.

Ventilatorul

A Oprit

Not`: Dac` dezactiva]i ventilatorul,
este posibil ca parbrizul s` se abu-
reasc`.

Recircularea aerului

Ap`sa]i butonul pentru a trece de la
admiterea aerului din exterior la recir-
cularea celui din interior.

Înc`lzirea rapid` a interiorului

Ventila]ia

Fixa]i butonul pentru dirijarea aerului,
ventilatorul [i fantele de aer în func]ie
de preferin]e.

Aer condi]ionat

Activarea [i dezactivarea
 sistemului de aer condi]ionat

Dac` dezactiva]i ventilatorul, aerul
condi]ionat se va opri. Cånd activa]i
din nou ventilatorul, aerul condi]ionat
va porni automat.

R`cirea cu aer din exterior

E102390

A

E102394

E102395

E102393
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R`cirea rapid` a interiorului

Degivrarea
[i dezaburirea parbrizului

Cånd temperatura este în jur de 4ºC,
aerul condi]ionat se va activa în mod
automat. Asigura]i-v` c` ventilatorul
este pornit. Indicatorul din buton se
aprin de în timpul degivr`rii [i dezaburirii.

Dac` deplasa]i butonul pentru dirija-
rea aerului în alt` pozi]ie decåt C, A/C
r`måne pornit.

Pute]i porni sau opri sistemul de aer
condi]ionat [i sistemul de recirculare a
aerului atunci cånd butonul pentru di-
rijarea aerului se afl` în pozi]ia C.

Dac` este necesar, porni]i sistemul
de înc`lzire a geamurilor. Consulta]i
capitolul Geamurile [i oglinzile
înc`lzite (pagina 75).

Reducerea umidit`]ii
aerului din interior

E102396

E102397

E102398
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Temperatura, debitul [i dirijarea aeru-
lui sunt controlate automat [i reglate
în func]ie de condi]iile de drum [i de
starea vremii. Dac` ap`sa]i o dat` bu-
tonul AUTO, se activeaz` modul
auto.

Not`: Încerca]i s` nu regla]i set`rile
atunci cånd în interiorul vehiculului
este extrem de cald sau frig. Sistemul
de control automat al climatiz`rii se
adapteaz` automat la condi]iile pre-
zente. Pentru o bun` func]ionare a
sistemului, fantele laterale [i centrale
trebuie deschise complet.

Not`: Senzorul de lumin` solar` este
amplasat deasupra panoului de bord.
Nu acoperi]i senzorul cu obiecte.

Not`: La temperaturi exterioare
sc`zute, atunci cånd sistemul este în
modul auto, fluxul de aer va fi dirijat
spre parbriz [i geamurile laterale cåt`
vreme motorul este rece.

Reglarea temperaturii

Temperatura poate fi setat` între
16ºC [i 28ºC în pa[i de 0,5ºC. În
pozi]ia LO (sub 16ºC), sistemul va co-
muta pe r`cire permanent`, în pozi]ia
HI (peste 28ºC) pe înc`lzire perma-
nent`, iar temperatura va fi men]inut`
constant` (nu se realizeaz` reglaj au-
tomat de temperatur`).

E102705

CONTROL AUTOMAT AL CLIMATIZ~RII

E102706
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Ventilatorul

Setarea ventilatorului este indicat` pe
afi[aj.

Pentru a reveni la modul automat,
ap`sa]i butonul AUTO.

Dirijarea aerului

A La nivelul picioarelor

B La nivelul fe]ei

C La nivelul parbrizului

Dac` selecta]i dezghe]area [i deza-
burirea parbrizului, A, B [i C se de-
zactiveaz` automat, iar aerul condi]io-
nat porne[te. Aerul din exterior va
p`trunde în vehicul. Nu pute]i selecta
recircularea aerului.

Degivrarea
[i dezaburirea parbrizului

Ap`sa]i butonul de degivrare [i deza-
burire a parbrizului. Aerul din exterior
va p`trunde în vehicul. Aerul condi]io-

nat se activeaz` automat. Cåt` vreme
dirijarea aerului este setat` în aceast`
pozi]ie, nu se poate recircula aerul.

Viteza ventilatorului [i comenzile pen-
tru controlul temperaturii func]ioneaz`
în mod automat [i nu pot fi reglate
manual. Ventilatorul este setat la vi-
tez` mare, iar temperatura la HI.

Cånd selecta]i degivrarea [i dezaburi-
rea parbrizului, rezisten]ele incluse în
parbriz sunt activate automat [i se
dezactiveaz` dup` un interval scurt
de timp. Pentru a reveni la modul au-
tomat, ap`sa]i butonul AUTO.

Activarea [i dezactivarea
 sistemului de aer condi]ionat

Ap`sa]i pe butonul A/Cpentru a activa/
dezactiva sistemul de aer condi]ionat. La
oprirea aerului condi]ionat, pe afi[aj
apare mesajul A/C OFF (dezactivare
aer condi]ionat).

La pornirea aerului condi]ionat, pe
afi[aj apare mesajul A/C ON (activa-
re aer condi]ionat).

Recircularea aerului

Ap`sa]i butonul pentru a comuta între
admiterea aerului din exterior [i recir-
cularea celui din interior.

74

Controlul climatiz`rii

E70308

A B C

E91392

E102731

E91393
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Not`: Cånd sistemul este în mod
auto, iar temperatura interioar` [i cea
exterioar` sunt ridicate, aerul începe s`
fie recirculat automat pentru a r`ci inte-
riorul la maximum. Odat` atins` tem-
peratura selectat`, sistemul va trece
automat la admisia de aer din exterior.

Dezactivarea controlului
 automat al climatiz`rii

Ap`sa]i butonul OFF (dezactivare).

Cånd este dezactivat, sistemele de
înc`lzire, ventilare [i aer condi]ionat
sunt oprite [i se selecteaz` recircula-
rea aerului.

GEAMURILE
{I OGLINZILE ÎNC~LZITE

Geamurile înc`lzite

Folosi]i aceasta func]ie pentru a dez-
ghe]a sau dezaburi parbrizul sau lu-
neta.

Not`: Înc`lzirea geamurilor func]io-
neaz` numai cu motorul pornit.

Parbrizul înc`lzit

Luneta înc`lzit`

Oglinzile exterioare înc`lzite

Oglinzile electrice exterioare sunt
echipate cu o rezisten]` electric`
pentru dezghe]area sau dezaburirea
oglinzii. Acestea sunt activate auto-
mat odat` cu pornirea înc`lzirii lunetei.

E91394

E72506

E72507
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Scaunele

POZI}IA CORECT~
PE SCAUN

AVERTISMENTE

Nu regla]i scaunele în timpul de-
plas`rii vehiculului.

Numai folosind centura de sigu-
ran]` în mod corespunz`tor ve]i

avea o pozi]ie care s` asigure
protec]ia optim`.

• s` sta]i cu spatele drept [i cu bazi-
nul cåt mai în spate posibil.

• s` nu înclina]i sp`tarul mai mult de
30 grade. 

• s` regla]i tetiera în a[a fel încåt
partea superioar` s` fie la acela[i
nivel cu cre[tetul capului [i cåt mai
în fa]`, în limitele confortului.

• s` men]ine]i o distan]` corespun z` -
toare fa]` de volan. Recoman d`m
o distan]` de minim 250 milimetri în-
tre stern [i capacul airbagului.

• s` ]ine]i volanul cu bra]ele u[or în-
doite.

• s` îndoi]i u[or picioarele pentru a
putea ap`sa pedalele pån` la po-
dea.

• s` trece]i por]iunea în diagonal` a
centurii de siguran]` peste mijlocul
um`rului [i s` a[eza]i centura
transversal` stråns pe [olduri.

Asigura]i-v` c` pozi]ia în care condu-
ce]i este confortabil` [i c` pute]i s`
men]ine]i controlul asupra vehiculului.

TETIERELE

Reglarea tetierei

AVERTISMENTE

Ridica]i tetiera cånd locul din spa-
 te este ocupat de un pasager.

Atunci cånd folosi]i un scaun
pentru copii orientat în fa]` pe

un scaun din spate, îndep`rta]i întot-
deauna tetiera acelui scaun.

Regla]i tetiera astfel încåt partea de
sus s` fie la acela[i nivel cu cre[tetul
capului.

Demontarea tetierei

Ap`sa]i pe butoanele de blocare [i
demonta]i tetiera.

E68595

E66539
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Scaunele

REGLAREA MANUAL~
A SCAUNELOR

AVERTISMENTE

Nu folosi]i huse care nu sunt
concepute special pentru scau-

ne cu airbaguri de impact lateral.
Aceste huse trebuie instalate numai
de c`tre tehnicieni cu o calificare
corespunz`toare.

Nu regla]i scaunele în timpul
deplas`rii vehiculului.

Deplasarea înainte [i înapoi
a scaunelor

AVERTISMENT

Dup` eliberarea manetei de
reglare, încerca]i s` mi[ca]i

scaunul înainte [i înapoi pentru a v`
asigura c` acesta este blocat în
pozi]ie.

Reglarea suportului lombar

Reglarea în`l]imii
scaunului [oferului

Dac` trage]i de manet`, scaunul se
va în`l]a cu un pas. Dac` ap`sa]i pe
manet`, scaunul se va apropia pu]in
de podea, coborånd cu un pas.

E70728

E70729

E70730
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Scaunele

Reglarea unghiului sp`tarului

Rabatarea sp`tarului în fa]`

SCAUNELE DIN SPATE

AVERTISMENTE

La rabaterea sp`tarelor, ave]i
grij` s` nu v` prinde]i degetele

între sp`tar [i structura scaunului.

Asigura]i-v` ca scaunele [i
sp`tarele sunt bine fixate la

locul lor.

ATEN}IE

Nu îndep`rta]i pernele scaune-
lor din spate.

Rabatarea în jos
a sp`tarelor scaunelor

ATEN}IE

Coborå]i tetierele. Consulta]i
capitolul Tetierele (pagina 76).

1. Ap`sa]i butoanele de deblocare în
jos [i men]ine]i-le în aceast`
pozi]ie.

2. Împinge]i sp`tarul în fa]`.

AVERTISMENT

Atunci cånd se rabateaz`
sp`tarele în sus, asigura]i-v` c`

ocupantul poate vedea centura de
siguran]` [i c` aceasta nu este
prins` în spatele scaunului.

E70731

E102926

1

2

1

2

1

E102532
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PARASOLARE

CEASUL

Not`: Pute]i seta ceasul utilizånd bu-
toanele pentru or` [i minute de lång`
afi[aj. Ap`sa]i pe butoanele H [i M
pentru a seta ora.

Activa]i contactul.

SUPORTURILE
PENTRU PAHARE

AVERTISMENT

Nu a[eza]i pahare cu b`uturi
fierbin]i în suporturi atunci cånd

vehiculul se afl` în mi[care.

BRICHETA

ATEN}IE

În cazul în care utiliza]i priza
electric` atunci cånd motorul

nu este pornit, bateria se poate
desc`rca.

Nu ]ine]i bricheta ap`sat`. 

Not`: Priza poate fi folosit` [i ca
priz` pentru aparate de 12 V cu o va-
loare maxim` a curentului de 15 am-
peri. Folosi]i numai conectori Ford sau
conectori compatibili cu prize stan-
dard SAE.

Pentru a putea utiliza bricheta, ap`sa]i
pe ea. Dup` înc`lzire, bricheta va s`ri
automat.

COMPARTIMENTELE
DE DEPOZITARE

AVERTISMENT

Nu conduce]i cu capacul des-
chis la niciun compartiment de

depozitare. Asigura]i-v` c` a]i închis
capacul înainte de a pleca.

ATEN}IE

Nu depozita]i obiecte sau lichi-
de sensibile la c`ldur` în niciun

compartiment de depozitare.

79

Accesorii pentru confortul dumneavoastr`

E72973

E103382
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Accesorii pentru confortul dumneavoastr`

BUZUNARELE
POSTERIOA RE

SUPORTUL
PENTRU OCHELARI

STICKERUL

La vehiculele cu parbriz reflectorizant
antisolar, stickerele trebuie amplasate
a[a cum este indicat în imagine (toate
m`surile sunt date în milimetri), în caz
contrar unit`]ile de taxare nu vor pu-
tea citi datele respective prin parbriz.

Stickerul trebuie amplasat în partea
dinspre pasager pentru a nu limita vi-
zibilitatea [oferului (de exemplu, la se-
mafoare).

E72980

E74686

E75193

E99272

40

13

70

120
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Accesorii pentru confortul dumneavoastr`

MUFA PENTRU INTRARE
AUXILIAR~ (AUX IN)

Consulta]i capitolul Mufa pentru
intra re auxiliar` (AUX IN) (pagi-
na 162).

PORTUL USB

Consulta]i capitolul Conectivitatea
(pagina 184).

E102671

E102670
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Pornirea motorului

INFORMA}II GENERALE
Generalit`]i despre
pornirea motorului

Dac` bateria a fost deconectat`, ve-
hiculul se poate comporta neobi[nuit
pe parcursul primilor 8 kilometri de la
reconectarea bateriei.

Acest lucru este cauzat de faptul c`
este necesar` readaptarea modulului
de control al motorului. Nu v` alarma]i
din cauza comportamentului
neobi[nuit ap`rut în aceast` pe-
rioad`.

Pornirea vehiculului
prin tractare sau împingere

AVERTISMENT

Pentru a evita defectarea vehicu-
lului, nu încerca]i pornirea acestu-

ia prin tractare sau împingere. Utiliza]i
cabluri de pornire [i o baterie auxiliar`.
Consulta]i capitolul Utilizarea cablu-
rilor de pornire (pagina 129).

PORNIREA F~R~ CHEIE

AVERTISMENTE

Este posibil ca sistemul de por-
nire f`r` cheie s` nu func]ione-

ze în cazul în care cheia se afl` în
apropierea unor obiecte din metal
sau dispozitive electronice precum
telefoanele mobile.

Verifica]i întotdeauna dac` vola-
nul este deblocat înainte de a

încerca s` v` deplasa]i cu vehiculul.

Not`: O cheie pasiv` valid` trebuie
s` se afle în interiorul vehiculului pentru
a activa contactul [i a porni motorul.

Not`: Pentru a porni motorul trebuie,
de asemenea, s` ap`sa]i pån` la po-
dea pedala de från` sau de ambreiaj,
în func]ie de tipul de transmisie cu

care este echipat vehiculul.
E85766
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Pornirea motorului

În cazul în care motorul
nu porne[te

Este posibil ca sistemul pasiv de por-
nire s` nu func]ioneze dac`:

• Frecven]ele cheii pasive sunt bru-
iate.

• Bateria cheii pasive este desc`r -
cat`.

Dac` nu pute]i porni vehiculul, parcur-
ge]i urm`toarea procedur`:

1. }ine]i cheia în apropierea carcasei
coloanei de direc]ie, exact a[a
cum este indicat în imagine. 

2. Cu cheia în aceast` pozi]ie, pute]i
folosi butonul de pornire pentru a
activa contactul [i a porni vehiculul.

Oprirea motorului

Cånd vehiculul este sta]ionar, ap`sa]i
butonul de pornire pentru a opri mo-
torul. Contactul, toate circuitele elec-
trice, l`mpile [i indicatoarele de averti-
zare vor fi dezactivate.

BLOCAREA VOLANULUI

AVERTISMENT

Verifica]i întotdeauna dac` di-
rec]ia este deblocat` înainte de

a încerca s` v` deplasa]i cu vehiculul.

Vehiculele
cu cheie con ven ]io nal`

Pentru a activa blocarea volanului:

1. Scoate]i cheia din contact.

2. Roti]i volanul.

Vehiculele cu pornire f`r` cheie

Vehiculul dumneavoastr` este echi-
pat cu un sistem electric de blocare
a volanului. Acesta se activeaz` au-
tomat.

Blocarea volanului este activat` în
cazul în care contactul nu este acti-
vat, motorul nu este pornit, iar vehi-
culul este sta]ionar.

Blocarea volanului se dezactiveaz`
atunci cånd contactul este activat.

PORNIREA
UNUI MOTOR PE BENZIN~

Not`: Nu ac]iona]i demarorul conti-
nuu pe o perioad` mai mare de 30
de secunde.

Motorul rece/cald

Toate vehiculele

ATEN}IE

Atunci cånd temperatura este
sub -20ºC, activa]i contactul

timp de cel pu]in o secund` înainte
de porni motorul. Astfel se asigur`
presiunea maxim` a combustibilului
pentru pornirea motorului.

Vehiculele
cu transmisie manual`

Not`: Nu ap`sa]i pedala de accele-
ra]ie.

E99666

FIESTA martie 2009  30.03.2009  21:51  Page 83



84

Pornirea motorului

1. Ap`sa]i pedala de ambreiaj pån`
la podea.

2. Porni]i motorul.

Vehiculele
cu transmisie automat`

Not`: Nu ap`sa]i pedala de accele-
ra]ie.

1. Selecta]i PARK (parcare) sau
 NEUTRAL (punct neutru).

2. Ap`sa]i pedala de från` pån` la
podea.

3. Porni]i motorul.

Toate vehiculele

Dac` motorul nu porne[te în 15 se-
cunde, a[tepta]i pu]in [i repeta]i pro-
cedura.

Dac` motorul nu porne[te dup` trei
încerc`ri, a[tepta]i 10 secunde [i
apoi efectua]i procedura pentru
motor înecat.

Dac` întåmpina]i probleme la porni-
rea motorului atunci cånd tempera-
tura se afl` sub -25ºC, ap`sa]i peda-
la de accelera]ie între 1/4 [i 1/2 din
curs` [i încerca]i din nou.

Motorul înecat
Vehiculele cu transmisie manual̀

1. Ap`sa]i pedala de ambreiaj pån`
la podea.

2. Ap`sa]i pån` la podea [i ]ine]i
ap`sat` pedala de accelera]ie.

3. Porni]i motorul.

Vehiculele
cu transmisie automat`

1. Selecta]i PARK (parcare) sau
 NEUTRAL (punct neutru).

2. Ap`sa]i pån` la podea [i ]ine]i
ap`sat` pedala de accelera]ie.

3. Ap`sa]i pedala de från` pån` la
podea.

4. Porni]i motorul.

Toate vehiculele

Dac` motorul nu porne[te, repeta]i
procedura pentru Motor rece/cald.

Tura]ia la ralanti dup` pornire
Tura]ia la care motorul func]ioneaz`
la ralanti imediat dup` pornire depin-
de de temperatura motorului. Dac`
motorul este rece, atunci tura]ia la ra-
lanti va cre[te automat pentru a
înc`lzi convertorul catalitic cåt mai re-
pede posibil. Astfel se asigur` p`stra-
rea la minimum a emisiilor vehiculului.

Tura]ia la ralanti va sc`dea treptat
pån` la nivelul normal pe m`sur` ce
convertorul catalitic se înc`lze[te.

PORNIREA
UNUI MOTOR PE MOTORIN~

Motorul rece/cald
Toate vehiculele

Not`: Dac` temperatura se afl` sub -
15ºC, s-ar putea s` fie necesar s` ac -
]iona]i demarorul pe o durat` de pån`
la 25 de secunde. Dac` folosi]i în mod
uzual vehiculul la astfel de temperaturi,
v` recomand`m s` instala]i un sistem
ajut`tor de înc`lzire a motorului.

Not`: Continua]i ac]ionarea dema-
rorului pån` la pornirea motorului.

Not`: Nu ac]iona]i demarorul conti-
nuu pe o perioad` mai mare de 30
de secunde.
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Activa]i contactul [i a[tepta]i
ca indicatorul pentru bujii in-
candescente s` se sting`.

Vehiculele
cu transmisie manual`

Not`: Nu ap`sa]i pedala de accele-
ra]ie.

1. Ap`sa]i pedala de ambreiaj pån`
la podea.

2. Porni]i motorul.

Vehiculele
cu transmisie automat`

1. Selecta]i PARK (parcare) sau
 NEUTRAL (punct neutru).

2. Ap`sa]i pedala de från` pån` la
podea.

3. Porni]i motorul.

FILTRUL DE PARTICULE
DIESEL (DPF)

DPF face parte din sistemele de re-
ducere a emisiilor montate pe vehi-
culul dumneavoastr`. Acesta fil-
treaz` particulele d`un`toare de
motorin` din gazul de e[apament.

Regenerarea

AVERTISMENT

Nu parca]i [i nu l`sa]i vehiculul
cu motorul la ralanti într-o zon`

unde sunt frunze, iarb` uscat` sau alte
materiale combustibile. Procesul de
regenerare necesit` temperaturi foar-
te mari ale gazelor de e[apament, iar
]eava de e[apament va radia o canti-
tate considerabil` de c`ldur` în timpul
regener`rii [i dup` aceea [i dup` ce
a]i oprit motorul. Acesta reprezint` un
posibil pericol de incendiu.

Spre deosebire de un filtru normal
care necesit` înlocuirea periodic`,
DPF a fost proiectat s` se regenere-
ze sau s` se cure]e singur pentru a-
[i men]ine eficien]a în func]ionare.
Procesul de regenerare are loc
 automat. Totu[i, unele condi]ii de
drum pot face necesar` asistarea
procesului de regenerare. În cazul în
care conduce]i pe distan]e scurte
sau parcursul implic` opriri [i porniri
frecvente, trebuie s` ini]ia]i procesul
de regenerare dac` în bord se aprin-
de lampa de avertizare pentru filtru
murdar. Consulta]i capitolul L`mpi-
le [i indicatoarele de avertiza-
re (pagina 56).

Cånd aceste ac]iuni pot fi efectuate
în condi]ii de siguran]`:

• Conduce]i vehiculul f`r` opriri
timp de 30 de minute, evitånd
l`sarea motorului la ralanti o pe-
rioad` lung` de timp.

• Nu opri]i motorul.

• Folosi]i o treapt` de vitez` infe-
rioar` în locul celei normale, pen-
tru a men]ine o tura]ie mare a
motorului în timpul acestei de-
plas`ri.

Este posibil s` fie necesar s` repeta]i
procesul. Lampa de avertizare se va
stinge atunci cånd procesul de rege-
nerare s-a încheiat cu succes.

FIESTA martie 2009  30.03.2009  21:51  Page 85



86

Tipul de combustibil [i alimentarea

M~SURI DE SIGURAN}~

AVERTISMENTE

Opri]i alimentarea la pomp`
atunci cånd pistolul pompei se

opre[te automat a doua oar`. În caz
contrar combustibilul în exces va um-
ple spa]iul de expansiune din rezer-
vor, ceea ce poate duce la rev`rsarea
combustibilului. Scurgerile de com-
bustibil pe carosabil pot fi periculoase
pentru ceilal]i participan]i la trafic.

Nu folosi]i surse de foc sau de
c`ldur` în apropierea sistemului

de alimentare. Sistemul de alimentare
este sub presiune. Dac` apar scurgeri
de combustibil, exist` riscul de
v`t`m`ri corporale.

CALITATEA COMBUSTIBI-
LULUI - BENZIN~
Not`: V` recomand`m s` folosi]i nu-
mai combustibil de calitate, f`r` aditivi
sau alte solu]ii de tratare a motorului.

ATEN}IE

Nu folosi]i benzin` cu plumb sau
benzin` cu aditivi care con]ine al]i

compu[i metalici (de exemplu, pe baz`
de mangan). Aceste substan]e pot de-
teriora sistemul de eliminare a noxelor.

Folosi]i benzin` f`r` plumb cu
cifr` octanic` de minimum 95
care corespunde specifica]iilor defini-
te de EN 228 sau alte standarde
echivalente.

CALITATEA COMBUSTIBI-
LULUI - MOTORIN~
Not`: V` recomand`m s` folosi]i nu-
mai combustibil de calitate, f`r` aditivi
sau alte solu]ii de tratare a motorului.

AVERTISMENT

Nu amesteca]i motorina cu ulei,
benzin` sau alte lichide. Acest lu-

cru poate cauza o reac]ie chimic`.

ATEN}IE

Nu ad`uga]i kerosen, parafin`
sau benzin` în motorin`. Acest

lucru poate duce la deteriorarea siste-
mului de alimentare.

Not`: Nu recomand`m utilizarea pe
perioade lungi a aditivilor pentru pre-
venirea parafin`rii combustibilului.

Utiliza]i motorin` care corespunde
specifica]iilor definite de EN 590 sau
de standardele echivalente. Sunt ac-
ceptate motorine cu pån` la 5% ester
metilic din ulei de rapi]` (biomotorin`).

CLAPETA REZERVORULUI

AVERTISMENTE

Atunci cånd alimenta]i, evita]i
scurgerile, inclusiv din furtunul

pompei de alimentare.

V` recomand`m s` a[tepta]i
cel pu]in 10 secunde înainte de

a scoate pistolul pompei de alimenta-
re, pentru a permite combustibilului
s` se scurg` în rezervor.

ATEN}IE

Dac` sp l̀a]i vehiculul cu jet de
ap` sub presiune, este indicat ca

apa s` fie pulverizat` de la cel pu]in 20
cm fa]` de clapeta rezervorului.
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Ap`sa]i pe clapet` pentru a o deschi-
de. Deschide]i complet clapeta.

Cånd introduce]i pistolul pompei de
alimentare, un obturator mecanic se
va deschide dac` pistolul are diame-
trul corect. Acest lucru va preveni ali-
mentarea cu un alt tip de combustibil.

Introduce]i pistolul pompei pån` la pri-
mul semn [i p`stra]i-l în aceast`
pozi]ie în timpul aliment`rii.

Vehiculele cu motor
pe motorin`

Vehiculele cu set
de repara]ie anvelope

În compartimentul pentru roata de re-
zerv` se g`se[te o pålnie. Pålnia este
destinat` situa]iilor cånd sunte]i nevoit
s` turna]i motorin` dintr-o canistr`
sau alt vas.

Vehiculele f`r` set
de repara]ie anvelope

În torpedo se g`se[te o pålnie. Pålnia
este destinat` situa]iilor cånd sunte]i
nevoit s` turna]i motorin` dintr-o ca-
nistr` sau alt vas.

CONVERTORUL CATALITIC

Conducerea
cu un convertor catalitic

ATEN}IE

Evita]i s` r`måne]i f`r` com-
bustibil (rateuri).

Nu ac]iona]i demarorul pe pe-
rioade lungi.

Nu tura]i motorul avånd un ca-
blu de la bujie deconectat.

Nu porni]i vehiculul prin împin-
gere sau tractare. Utiliza]i ca-

bluri de pornire. Consulta]i capitolul
Utilizarea cablurilor de pornire
(pagina 129).

Nu pune]i contactul în pozi]ia oprit
în timpul deplas`rii vehiculului.

Parcarea

AVERTISMENT

Nu parca]i vehiculul într-o zon`
unde sunt frunze sau iarb` us-

cat`. Chiar [i dup` oprirea motorului,
e[apamentul va continua s` radieze
o cantitate considerabil` de c`ldur`.
Acesta reprezint` un posibil pericol
de incendiu.

ALIMENTAREA

ATEN}IE

Dac` a]i alimentat cu un com-
bustibil necorespunz`tor, nu în-

cerca]i s` porni]i motorul. Acest lucru
ar putea duce la deteriorarea moto-
rului. Sistemul trebuie verificat imediat
de un tehnician cu o calificare cores-
punz`toare.

E103203
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SPECIFICA}II TEHNICE

Valorile consumului de combustibil

Model
Urban Extra-

urban
Combi-
nat

Emisii
de CO2

l/100
km

l/100
km

l/100
km

g/km

Duratec (60 CP) 1,25L –
transmisie manual` 7.3 4.3 5.4 128

Duratec (82 CP) 1,25L –
transmisie manual` 7.5 4.6 5.7 133

Duratec (96 CP) 1,4L –
transmisie manual` 7.5 4.6 5.7 133

Duratec (96 CP) 1,4L –
transmisie automat` 8.9 5.1 6.5 154

Duratec-16V Ti-VCT
(120 CP) 1,6L - trans mi-
sie manual`

7.9 4.7 5.9 139

1.4L Duratorq-TDCi (DV4)
Diesel (68 CP) – transmi-
sie manual`

5.3 3.5 4.2 110

1.6L Duratorq-TDCi (DV6)
Diesel (90 CP) – transmi-
sie manual`

5.2 3.6 4.2 110

CONSUMUL
DE COMBUSTIBIL

Cifrele privind CO2 [i consumul de
combustibil provin din testele de labo-
rator efectuate conform Directivei
CEE 80/1268/CEE [i amendamente-
lor ulterioare [i sunt desf`[urate de
to]i produc`torii de vehicule.

Acestea au rolul de a compara m`rci-
le [i modelele de vehicule. Ele nu re-

prezint` consumul real de combustibil
din via]a de zi cu zi pe care îl va avea
vehiculul dumneavoastr`. Consumul
real de combustibil este influen]at de
mul]i factori inclusiv stilul de condus,
condusul cu vitez` mare, opririle/por-
nirile, folosirea aerului condi]ionat, ac-
cesoriile montate [i remorcarea etc.

Dealerul Ford v` poate oferi sfaturi le-
gate de reducerea consumului de
combustibil.
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TRANSMISIA MANUAL~
Toate vehiculele

ATEN}IE

Nu cupla]i mar[arierul atunci
cånd vehiculul este în mi[care.

Acest lucru poate duce la defectarea
transmisiei.

Nu aplica]i nicio for]` lateral`
manetei schimb`torului de vite-

ze în timp ce trece]i din treapta a 5-a
în treapta a 4-a de vitez`. Acest lucru
poate duce la selectarea accidental` a
treptei a 2-a de vitez` [i la defectarea
transmisiei.

Selectarea mar[arierului

La unele vehicule, este necesar` ridi-
carea man[onului la selectarea
mar[arierului.

TRANSMISIA AUTOMAT~

Informa]ii generale

Acest tip de transmisie v` permite, de
asemenea, s` schimba]i treptele de
vitez` manual (similar unei transmisii
manuale).

Pozi]iile manetei selectorului

P Park (parcare)

R Reverse (mar[arier)

N Neutral (punct neutru)

D Drive (condus normal)

M Manual shifting (schimbare ma-
nual` a vitezelor)

AVERTISMENT

Ap`sa]i pedala de från` înainte
de a muta maneta selectorului

[i ]ine]i-o ap`sat` pån` cånd sunte]i
gata s` porni]i.

Not`: Un motor rece are o tura]ie
mai mare la ralanti. Pornirea de pe loc
cånd ridica]i piciorul de pe från` se va
face mai rapid la rece decåt la cald.

Ap`sa]i butonul de pe maneta selec-
torului pentru a selecta pozi]iile
mar[arier [i parcare.

Treapta curent` a selectorului va fi in-
dicat` pe afi[ajul de informa]ii.

Parcarea

AVERTISMENT

Selecta]i pozi]ia parcare numai
dup` ce vehiculul s-a oprit.

E99067

E78310
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AVERTISMENT

Trage]i fråna de mån` [i
selecta]i pozi]ia parcare

înainte de a p`r`si vehiculul.
Asigura]i-v` c` maneta selectorului
este fixat` pe pozi]ie.

Not`: Se va auzi un semnal sonor de
avertizare dac` deschide]i u[a [oferu-
lui [i nu a]i selectat pozi]ia parcare.

Not`: Sistemul economizor de bate-
rie va dezactiva semnalul sonor de
avertizare dup` o anumit` perioad`. În
aceast` pozi]ie, nu se transmite cuplu
ro]ilor motoare, iar transmisia este blo-
cat`. Cu maneta selectorului în
aceast` pozi]ie, pute]i porni motorul.

Mar[arierul

AVERTISMENT

Selecta]i pozi]ia mar[arier numai
dup` ce vehiculul s-a oprit, iar

motorul func]ioneaz` la ralanti.

Punctul neutru

În aceast` pozi]ie, nu se transmite cu-
plu ro]ilor motoare, dar transmisia nu
este blocat`. Cu maneta selectorului în
aceast` pozi]ie, pute]i porni motorul.

Condusul normal

Selecta]i pozi]ia condus normal,
l`sånd cutia de viteze automat` s`
schimbe vitezele.

Schimbarea manual` a vitezelor

Not`: Viteza este schimbat` numai
atunci cånd viteza vehiculului [i tura]ia
motorului sunt corespunz`toare.

Selecta]i schimbarea manual` a vite-
zelor pentru a schimba manual vite-
zele în trepte superioare. Împinge]i
maneta selectorului în fa]` pentru a

trece într-o treapt` inferioar` [i
trage]i-o în spate pentru a trece într-o
treapt` superioar`.

AVERTISMENT

Nu ]ine]i maneta selectorului în
permanen]` în pozi]iile – sau +. 

Pute]i schimba rapid treptele depla-
sånd repetat maneta selectorului, la
intervale scurte.

Modul manual ofer`, de asemenea, o
func]ie de schimbare în treapta infe-
rioar` de vitez`. Consulta]i capitolul
Schimbarea în treapta infe-
rioar` de vitez`.

Transmisia va trece automat într-o
treapt` inferioar` atunci cånd tura]ia
motorului este prea mic` [i într-una
superioar` atunci cånd tura]ia motoru-
lui este prea mare.

Modurile transmisiei

Transmisia va selecta treapta de vitez`
corespunz`toare pentru performan]e
optime pe baza temperaturii ambian-
te, înclina]iei pantei, înc`rc`turii vehicu-
lului [i cerin]elor [oferului.

Sugestii privind folosirea
unei transmisii automate

Pornirea de pe loc

AVERTISMENT

Nu pute]i porni un vehicul
prev`zut cu transmisie auto-

mat` prin tractare sau împingere.
Consulta]i capitolul Utilizarea ca-
blurilor de pornire (pagina 129).

1. Elibera]i fråna de mån`.

2. Elibera]i pedala de från` [i ap`sa]i
pedala de accelera]ie.
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Oprirea

1. Elibera]i pedala de accelera]ie [i
ap`sa]i pedala de från`.

2. Trage]i fråna de mån`.

Schimbarea în treapta
inferioar` de vitez`

Pentru performan]e optime, ap`sa]i
pån` la podea pedala de accelera]ie
cu selectorul în pozi]ia condus nor-
mal pentru a trece în treapta imediat
inferioar`. Elibera]i pedala de accele-
ra]ie atunci cånd nu mai ave]i nevoie
de schimbarea în treapta inferioar`
de vitez`.

Maneta de deblocare de
urgen]` a manetei selectorului
din pozi]ia de parcare

Folosi]i maneta pentru a muta selec-
torul din pozi]ia parcare în cazul unei
defec]iuni electrice sau dac` bateria
vehiculului este desc`rcat`.

ATEN}IE

Aten]ie la ridicarea capacului
rabatabil.

Ridica]i capacul rabatabil din consola
central` de lång` maneta selectoru-
lui cu un instrument mic, plat cu
lam`.

Utiliza]i un obiect potrivit pentru a îm-
pinge în jos pårghia de blocare spre
fant` [i muta]i simultan maneta se-
lectorului din pozi]ia P.

Not`: Dac` pozi]ia P este selectat`
din nou, aceast` procedur` trebuie
repetat`.

91

Transmisia

E78321

E78322
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Frånele

PRINCIPIUL
DE FUNC}IONARE

Frånele cu discuri

Udarea discurilor de från` are ca
efect sc`derea eficien]ei frånelor.
Atunci cånd pleca]i de la o sp`l`torie
auto, lovi]i u[or pedala de från` pen-
tru a îndep`rta pelicula de ap`.

ABS

AVERTISMENT

Sistemul ABS nu v` elibereaz`
de responsabilitatea de a  con -

du ce cu maximum de grij` [i aten]ie.

Sistemul ABS v` ajut` s` p`stra]i con-
trolul direc]iei [i o deplin` stabilitate
atunci cånd fråna]i puternic în situa]ii
de urgen]`, prin împiedicarea bloc`rii
ro]ilor. 

SUGESTII PRIVIND
CONDUCEREA CU ABS

Atunci cånd sistemul ABS intr` în
func]iune, pedala de från` va vibra.
Acest lucru este normal. Men]ine]i
for]a de ap`sare pe pedala de från`.
Sistemul ABS nu va elimina pericolele
inerente în cazul în care:

• conduce]i prea aproape de vehi-
culul din fa]a dumneavoastr`.

• vehiculul a intrat în acvaplanare.

• lua]i virajele cu vitez` excesiv`.

• carosabilul este într-o stare neco-
respunz`toare.

FRÅNA DE MÅN~

Toate vehiculele

AVERTISMENT

Vehiculele cu transmisie auto-
mat` trebuie l`sate întotdeauna

cu maneta selectorului în pozi]ia P.

• Ap`sa]i ferm pe pedala de från`.

• Trage]i în sus maneta frånei de
mån` pån` la maxim.

• Nu ap`sa]i pe butonul de debloca-
re în timp ce trage]i maneta frånei
în sus.

• Dac` vehiculul este parcat în
ramp` la deal, selecta]i prima
treapt` de vitez` [i roti]i volanul în
direc]ia opus` fa]` de bordur`.

• Dac` vehiculul este parcat în
pant` la vale, selecta]i mar[arierul
[i roti]i volanul spre bordur`.

Pentru a debloca fråna de mån`,
ap`sa]i ferm pe pedala de från`, tra-
ge]i pu]in maneta în sus, ap`sa]i pe
butonul de deblocare [i împinge]i ma-
neta în jos.
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Controlul stabilit`]ii

PRINCIPIUL
DE FUNC}IONARE

Controlul electronic
al stabilit`]ii (ESP)

AVERTISMENT

ESP nu v` elibereaz` de res-
ponsabilitatea de a conduce cu

maximum de grij` [i aten]ie.

A f`r` ESP

B cu ESP

ESP asigur` p`strarea stabilit`]ii în si-
tua]iile în care vehiculul începe s` se
abat` de la direc]ia dorit`. În acest
scop, ESP ac]ioneaz` individual fråna
asupra anumitor ro]i [i reduce cuplul
motor.

Sistemul ofer`, de asemenea, o
func]ie de control îmbun`t`]it al
trac]iunii prin reducerea cuplului mo-
tor, în momentul în care ro]ile pati-
neaz` la accelerare.

Acest lucru îmbun`t`]e[te capacitatea
de evitare a obstacolelor pe drumuri
cu suprafe]e alunecoase sau în zone
dificile, precum [i confortul, prin limita-
rea derapajelor la viraje în ac de p`r.

Lampa de avertizare pentru
controlul stabilit`]ii (ESP)

Lampa de avertizare pentru ESP lumi-
neaz` intermitent atunci cånd sistemul
intr` în func]iune. Consulta]i capitolul
L`mpile [i indicatoarele de
avertizare (pagina 56).

Asisten]a la frånarea
de urgen]`

AVERTISMENT

Asisten]a la frånarea de urgen]`
nu v` elibereaz` de responsabi-

litatea de a conduce cu maximum de
grij` [i aten]ie. 

Asisten]a la frånarea de urgen]` va
detecta inten]ia de frånare brusc`
prin m`surarea for]ei cu care ap`sa]i
pedala de från`. Se asigur` o eficien]`
maxim` a från`rii atåt timp cåt ]ine]i
pedala ap`sat`. Asisten]a la frånarea
de urgen]` poate reduce distan]ele
de oprire în situa]ii critice.

UTILIZAREA SISTEMULUI DE
CONTROL AL STABILIT~}II

Pe afi[aj va ap`rea un mesaj. Consul-
ta]i sec]iunea Mesajele de infor-
ma]ii (pagina 66).

Sistemul se activeaz` automat de fie-
care dat` cånd activa]i contactul.

E72903

A A

A

B

B

B

B
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Asisten]a la parcare

PRINCIPIUL
DE FUNC}IONARE

AVERTISMENT

Sistemul de asisten]` la parcare
nu v` elibereaz` de responsabi-

litatea de a conduce cu maximum de
grij` [i aten]ie.

ATEN}IE

Este posibil ca senzorii s` nu
detecteze obiecte atunci cånd

plou` toren]ial sau în alte condi]ii care
pot cauza reflect`ri parazite.

Este posibil ca senzorii s` nu
detecteze obiecte cu suprafe]e

care absorb ultrasunetele.

Este posibil ca senzorii s` nu
detecteze obiecte apropiate de

vehicul (la o distan]` de aproximativ
30 de centimetri în spatele, deasupra
sau dedesubtul senzorilor).

Dac` sp`la]i vehiculul cu jet de
ap` sub presiune, este indicat ca

apa s` fie pulverizat` de la o distan]`
de cel pu]in 20 cm fa]` de senzori.

Not`: Sistemul de asisten]` la parca-
re poate emite semnale sonore false
dac` detecteaz` un semnal de ace -
ea[i frecven]` cu cea a senzorilor sau
dac` vehiculul este înc`rcat la maxim.

Not`: Senzorii exteriori ar putea de-
tecta pere]ii laterali ai garajului. Dac`
distan]a dintre senzorul extern [i pere-
tele lateral r`måne constant` timp de
trei secunde, semnalul sonor se va
opri. Pe m`sur` ce continua]i, senzorii
interni vor detecta obiectele din spate.

UTILIZAREA ASISTEN}EI LA
PARCARE - ASISTEN}A LA
PARCAREA CU SPATELE

ATEN}IE

Este posibil ca vehiculele echi-
pate cu un modul de remorcare

neaprobat de Ford s` nu detecteze
corect obstacolele.

Ave]i o grij` deosebit` la depla-
sarea în mar[arier cu un bra] de

remorcare montat sau cu alte acce-
sorii fixate în partea din spate, de
exemplu, un suport pentru biciclete,
deoarece sistemul de asisten]` la
parcarea cu spatele va indica numai
distan]a dintre bara de protec]ie [i
obstacol.

Sistemul de asisten]` la parcare
nu detecteaz` obstacolele care

se îndep`rteaz` de vehicul. Acestea
vor fi detectate numai la scurt timp
dup` ce reîncep s` se mi[te înspre
vehicul.

Not`: La vehiculele echipate cu bra]
de remorcare, sistemul de asisten]`
la parcare se dezactiveaz` automat la
conectarea luminilor unei remorci
(sau panourilor luminoase) prin inter-
mediul conectorului cu 13 pini din mo-
dulul de remorcare aprobat de Ford.

E77927
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Asisten]a la parcare

Not`: Senzorii nu trebuie s` fie aco-
peri]i de noroi, ghea]` sau z`pad`. Nu
cur`]a]i senzorii cu obiecte ascu]ite.

Not`: La vehiculele prev`zute cu
transmisie automat`, asisten]a la par-
care nu va func]iona în pozi]ia P.
Asisten]a la parcare intr` în func]iune
automat atunci cånd, cu contactul acti-
vat, selecta]i pozi]ia mar[arier. Ve]i auzi
un semnal sonor intermitent cånd se
ajunge la o distan]` de 180 centimetri
între obstacol [i bara de protec]ie spa-
te [i 60 de centimetri în lateral. Mic [o -
rarea distan]ei m`re[te frecven]a sem-
nalului sonor intermitent. Dac` distan]a
pån` la obstacol scade sub 30 centi-
metri, semnalul sonor devine continuu.

Not`: Dac` se aude un semnal so-
nor ascu]it timp de trei secunde,
acest lucru indic` o defec]iune. Dac`
sistemul are o defec]iune, se va opri
automat. Solicita]i o verificare cåt mai
curånd posibil.

UTILIZAREA ASISTEN}EI
LA PARCARE - ASISTEN}A
LA PARCAREA CU FA}A
{I CU SPATELE
Not`: Senzorii nu trebuie s` fie aco-
peri]i de noroi, ghea]` sau z`pad`. Nu
cur`]a]i senzorii cu obiecte ascu]ite.

Pornirea [i oprirea
asisten]ei la parcare

Not`: Asisten]a la parcare se dezac-
tiveaz` automat atunci cånd porni]i
motorul sau cånd a]i dep`[it 16 km/h.

Not`: Este posibil ca vehiculele echi-
pate cu un modul de remorcare ne-
aprobat de Ford s` nu detecteze co-
rect obstacolele.

Not`: La vehiculele echipate cu bra]
de remorcare, senzorii din spate se

dezactiveaz` automat la conectarea
luminilor unei remorci (sau panourilor
luminoase) prin intermediul conecto-
rului cu 13 pini din modulul de remor-
care aprobat de Ford. La vehiculele
echipate cu un modul de remorcare
neaprobat, trebuie s` dezactiva]i asis-
ten]a la parcare folosind butonul.

Not`: Senzorii din fa]` [i din spate
sunt activa]i sau dezactiva]i în acela[i
timp.

Not`: La vehiculele prev`zute cu
transmisie automat`, asisten]a la par-
care nu va func]iona în pozi]ia P.

Asisten]a la parcare este dezactivat`
în mod normal. Pentru activarea siste-
mului de asisten]` la parcare, ap`sa]i
butonul de pe panoul de bord sau se-
lecta]i mar[arierul.

La activarea sistemului de asisten]` la
parcare se aprinde becul din buton.

Pentru dezactivare, ap`sa]i butonul
înc` o dat`.

Manevrarea cu ajutorul
asisten]ei la parcare

ATEN}IE

Sistemul de asisten]` la parcare
nu detecteaz` obstacolele care

se îndep`rteaz` de vehicul. Acestea
vor fi detectate numai la scurt timp
dup` ce reîncep s` se mi[te înspre
vehicul.

E72902
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Asisten]a la parcare

ATEN}IE

Ave]i grij` mai ales la deplasa-
rea în mar[arier cu un bra] de

remorcare montat sau alte accesorii
fixate în partea din spate, deoarece
sistemul de asisten]` la parcarea cu
spatele va indica numai distan]a din-
tre bara de protec]ie [i obstacol.

Not`: Dac` se aude un semnal de
avertizare de frecven]` înalt` timp de
trei secunde, iar lumina butonului se
aprinde intermitent, înseamn` c` s-a
produs o defec]iune. Sistemul va fi
dezactivat. Sistemul trebuie verificat
de tehnicieni cu o calificare cores-
punz`toare.

Ve]i auzi un semnal sonor intermitent
cånd se ajunge la o distan]` de 180
centimetri între obstacol [i bara de
protec]ie spate, 80 centimetri între
obstacol [i bara de protec]ie fa]` [i 60
de centimetri în lateral. Mic[orarea dis-
tan]ei m`re[te frecven]a semnalului
sonor intermitent. Dac` distan]a pån`
la obstacol scade sub 30 centimetri,
semnalul sonor devine continuu.

Ve]i auzi un semnal alternativ din fa]`
[i din spate dac` obstacolele sunt
mai aproape de 30 de centimetri de
barele din fa]` [i din spate.
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Pilotul automat

PRINCIPIUL
DE FUNC}IONARE

Pilotul automat v` permite s` contro-
la]i viteza cu ajutorul butoanelor de pe
volan. Pute]i folosi pilotul automat
atunci cånd dep`[i]i 30 km/h.

UTILIZAREA
PILOTULUI AUTOMAT

AVERTISMENT

Nu utiliza]i pilotul automat în
condi]ii de trafic intens, pe ser-

pentine sau în condi]ii de carosabil
alunecos.

Activarea pilotului automat

Not`: Sistemul este preg`tit pentru
stabilirea vitezei.

Stabilirea unei viteze

Ap`sa]i pe buton pentru a memora [i
men]ine viteza curent`. Indicatorul pen-
tru pilotul automat se va aprinde. Con-
sulta]i capitolul L`mpile [i indica-
toarele de avertizare (pagina 56).

Modificarea vitezei stabilite

AVERTISMENT

La coborårea pantelor, viteza
de deplasare poate cre[te pes-

te nivelul stabilit. Sistemul nu va
ac]iona frånele. Trece]i într-o treapt`
inferioar` de vitez` [i ap`sa]i butonul
SET- pentru a ajuta sistemul s`
men]in` viteza stabilit`.

Not`: Dac` ap`sa]i pedala de acce-
lera]ie, viteza stabilit` nu se va modifi-
ca. Cånd elibera]i pedala de
accelera]ie, vehiculul revine la viteza
stabilit` anterior.

A Accelerare

B Decelerare

E102679

E102680

E102681
B

A
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Pilotul automat

Anularea vitezei stabilite

Ap`sa]i pedala de från` sau pe bu-
tonul CAN RES.

Not`: Sistemul nu va mai controla vi-
teza de deplasare a vehiculului. Indi-
catorul pentru pilotul automat se va
stinge, dar sistemul va p`stra viteza
stabilit` anterior.

Revenirea la viteza stabilit`

Indicatorul pentru pilotul automat se
va aprinde, iar sistemul va încerca s`
revin` la viteza stabilit` anterior.

Dezactivarea
pilotului automat

Sistemul nu va p`stra viteza stabilit`
anterior. Indicatorul pentru pilotul au-
tomat va fi stins.

E102682

E102683

E102682
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Transportarea înc`rc`turilor

INFORMA}II GENERALE

AVERTISMENTE

Folosi]i curele de fixare a
înc`rc`turii conforme cu un

standard aprobat, de exemplu DIN.

Asigura]i-v` c` a]i fixat cores-
punz`tor toate obiectele.

Pune]i bagajele [i alte înc`rc`turi
cåt mai jos [i mai departe posibil

în portbagaj sau în spa]iul de înc`rcare.

Nu conduce]i cu hayonul des-
chis sau cu o u[` din spate des-

chis`. Gazele de e[apament pot
p`trunde în vehicul.

Nu dep`[i]i sarcina maxim` ad-
mis` pe osiile fa]` [i spate ale

vehiculului. Consulta]i capitolul Iden-
tificarea vehiculului (pagina 142).

COPERTINELE
PORTBAGAJULUI

ATEN}IE

Nu a[eza]i nimic pe copertina
portbagajului.

BARELE {I PORTBAGAJUL
DE PLAFON

Barele de plafon

AVERTISMENTE

Dac` folosi]i bare de plafon,
consumul de combustibil al

vehiculului poate s` creasc` [i ]inuta
de drum poate fi afectat`.

Citi]i [i respecta]i instruc]iunile
produc`torului la montarea

barelor de plafon.

ATEN}IE

Nu dep`[i]i sarcina maxim`
admis` a acoperi[ului de 50 de

kilograme (inclusiv barele de plafon).

Verifica]i siguran]a barelor de plafon [i
strånge]i dispozitivele de fixare ale
acestora dup` cum urmeaz`:

• înainte de pornire

• dup` ce conduce]i 50 de kilometri

• la intervale de 1 000 kilometri sau
mai pu]in, în func]ie de carosabil.

Pentru a reduce consumul de com-
bustibil, barele transversale trebuie în-
dep`rtate atunci cånd nu sunt utilizate.

1

2
E72512
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Remorcarea

TRACTAREA UNEI REMORCI

AVERTISMENTE

Nu dep`[i]i greutatea maxim` a
vehiculului [i a remorcii specifi-

cat` pe pl`cu]a de identificare a vehi-
culului. Consulta]i capitolul Pl`cu]a
de identificare a vehiculului (pa-
gina 142).

ATEN}IE

Sistemul electric nu este adecvat
pentru tractarea remorcilor cu

mai mult de o lamp` de cea]` spate.

Not`: Montarea capetelor de tractare
nu este adecvat` sau aprobat` pentru
toate vehiculele. Consulta]i mai întåi
 dealerul.

Amplasa]i înc`rc`turile cåt mai jos [i
central fa]` de osia (osiile) remorcii.
Dac` tracta]i cu un vehicul neînc`rcat,
înc`rc`tura din remorc` trebuie a[ezat`
spre partea din fa]`, respectånd sarcina
maxim` pentru partea din fa]`; astfel se
ob]ine stabilitatea maxim`.

Not`: Greutatea maxim` a cårligului
remorcii poate fi g`sit` în documentele
originale ale vehiculului (confirmarea de
conformitate). Pute]i, de asemenea, s`
afla]i aceste detalii consultånd dealerul.

Stabilitatea ansamblului format de ve-
hicul [i remorc` depinde foarte mult
de calitatea remorcii. În zonele de
mare altitudine, masa brut` maxim`
admis` a remorcii se reduce cu 10%
pentru fiecare 1.000 de metri.

Pantele abrupte

AVERTISMENT

Fråna iner]ial` de pe remorc`
nu este controlat` de ABS.

Înaintea coborårii unei pante abrupte,
selecta]i o treapt` inferioar` de vitez`.
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Sugestii privind conducerea vehiculului

RODAJUL

Anvelopele

AVERTISMENT

Anvelopele noi trebuie rodate
pe o distan]` de aproximativ

500 de kilometri. În tot acest timp,
]inuta de drum poate varia.

Frånele [i ambreiajul

AVERTISMENT

Menaja]i, pe cåt posibil, fråna [i
ambreiajul pe parcursul primilor

150 de kilometri în localit`]i [i pe par-
cursul primilor 1.500 de kilometri pe
autostr`zi.

Motorul

ATEN}IE

Evita]i viteza excesiv` pe par-
cursul primilor 1.500 de

kilometri. Schimba]i treptele de vitez`
frecvent [i schimba]i din timp într-o
treapt` superioar`. Nu supratura]i
motorul.
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Echipamentele pentru situa]ii de urgen]`

TRUSA DE PRIM AJUTOR

Locul acesteia este în compartimentul
pentru roata de rezerv`.

TRIUNGHIUL
REFLECTORIZANT

Locul acestuia este în compartimentul
pentru roata de rezerv`.
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Verific`ri dup` o coliziune

VERIFICAREA COMPO  NEN-
TELOR SISTEMULUI DE
SIGURAN}~

Centurile de siguran]`

Centurile deformate în urma unui ac-
cident trebuie înlocuite, iar ancorajele
trebuie verificate de c`tre un tehni-
cian cu o calificare corespunz`toare.
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Siguran]ele

AMPLASAREA
CUTIILOR DE SIGURAN}E

Cutia de siguran]e din
compartimentul motorului

Cutia de siguran]e
din habitaclu

Aceast` cutie de siguran]e se afl` în
spatele torpedoului. Deschide]i torpe-
doul [i goli]i-l. Ap`sa]i pe lateralele tor-
pedoului [i roti]i-l în jos.

SCHIMBAREA
UNEI SIGURAN}E

AVERTISMENTE

Nu modifica]i, sub nicio form`,
sistemul electric al vehiculului.

Repara]iile la sistemul electric [i înlo-
cuirea releelor [i a siguran]elor de
intensitate mare trebuie efectuate de
tehnicieni cu o calificare
corespunz`toare.

Opri]i motorul [i toate echipa-
mentele electrice înainte de a

atinge sau de a schimba o siguran]`.

ATEN}IE

Instala]i o siguran]` de schimb
cu aceia[i parametri ca [i cea

înlocuit`.

Not`: Pute]i identifica o siguran]`
ars` dup` filamentul întrerupt.

Not`: Toate siguran]ele, cu excep]ia
celor de intensitate mare, se mon-
teaz` prin ap`sare în soclu.

E78332
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Siguran]ele

TABELUL DE REFERIN}~ PENTRU SIGURAN}E

Cutia de siguran]e din compartimentul motorului

Sigu-
ran]`

Curent
nominal Circuite protejate

1 40 Modul ABS

1 30 Modul ABS ESP

2 60 Vitez` mare ventilator sistem de r`cire

3 40 Ventilator sistem de r`cire

3 30 Vitez` mic` ventilator sistem de r`cire

4 30 Ventilator înc`lzire

5 60 Alimentare cutie de siguran]e din habitaclu (baterie)

6 30 Modul de control caroserie (BCM)

7 60 Alimentare cutie de siguran]e din habitaclu (aprindere)

8 60 Bujii incandescente

9 60 Parbrizul înc`lzit

10 - Nu se utilizeaz`

11 30 Releu demaror

12 10 Releu faz` lung`, stånga

13 10 Releu faz` lung`, dreapta

14 10 Releu faz` scurt`, stånga

15 10 Releu faz` scurt`, dreapta

16 15 Modul control transmisie (PCM),
vitez` mare [i mic` ventilator sistem de r`cire

17 15 Senzori înc`lzi]i de oxigen (HEGO)
(motoare pe benzin`)

17 20 Modul de alimentare (motoare pe motorin`)

18 10 Modul de control transmisie (PCM)

19 — Nu se utilizeaz`

20 — Nu se utilizeaz`
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Siguran]ele

Sigu-
ran]` Curent Circuite protejate nominal

21 — Nu se utilizeaz`

22 15 Alimentarea controlului sistemului de iluminare

23 15 Faruri de cea]`

24 15 Semnalizatoare de direc]ie

25 10 Sistem de lumini aprinse ziua

26 7.5 Buton oglinzi exterioare electrice, oglinzi cu pliere
 electric`, geamuri ac]ionate electric (u[a [oferului)

27 7.5 PCM - Modul de control transmisie

28 20 Modul ABS, ESP

29 10 Cuplaj instala]ie de aer condi]ionat

30 — Nu se utilizeaz`

31 — Nu se utilizeaz`

32 20 Claxon, sistem economizor baterie, modul vehicul
f`r` cheie (cu cheie conven]ional`)

33 20 Lunet` înc`lzit`

34 20 Releu pomp` de combustibil, sistem de înc l̀zire motorin`

35 — Nu se utilizeaz`

36 — Nu se utilizeaz`

37 — Nu se utilizeaz`

38 — Nu se utilizeaz`

39 — Nu se utilizeaz`

40 — Nu se utilizeaz`

Releu Circuite comutate

R1 Ventilator sistem de r`cire

R2 Bujii incandescente

R3 PCM - Modul de control transmisie

R4 Faz` lung`
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Siguran]ele

Releu Circuite comutate

R5 Faz` scurt`

R6 Sistem de lumini aprinse ziua

R7 Ventilator de r`cire motor

R8 Demaror

R9 Cuplaj instala]ie de aer condi]ionat

R10 Faruri de cea]`

R11 Pomp` de combustibil, sistem de înc`lzire combustibil

R12 Lamp` de mar[arier

R13 Ventilator înc`lzire

Cutia de siguran]e din habitaclu - Tipul 1

Sigu-
ran]`

Curent
nominal Circuite protejate 

1 7.5 Aprindere, senzor de ploaie, parbriz înc`lzit

2 10 L`mpi de stop

3 7.5 Lamp` de mar[arier

4 7.5 Reglaj pe în`l]ime faruri

5 20 {terg`toare de parbriz

6 15 {terg`tor lunet`

7 10 Pomp` sp`l`tor

8 10 Modul de remorcare, asisten]` la parcare
(vehicule cu sistem de asisten]` la parcarea cu fa]a)

9 10 Nu se utilizeaz`

10 7.5 Scaune înc`lzite

11 — Nu se utilizeaz`

12 10 Modul airbag
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Siguran]ele

Sigu-
ran]`

Curent
nominal Circuite protejate

13 10 Aprindere, direc]ie asistat` electric (EPAS), bord,
 sistem pasiv antifurt (PATS), ABS

14 7.5 Modul de control transmisie (PCM), manet` selector
de vitez`, pomp` de combustibil

15 7.5 Sistem audio, bord

16 7.5 Oglinzi exterioare înc`lzite

17 15 Contact

18 7.5 Bord

19 15 Conector leg`tur` de date

20 7.5 Afi[aj multi-func]ional, ceas, scaner intern, panou
înc`lzire, ventila]ie [i aer condi]ionat (HVAC)

21 15 Sistem audio, Bluetooth

22 20 Brichet`, priz` fa]`

23 20 Modul de remorcare

24 — Nu se utilizeaz`

25 30 Geamuri ac]ionate electric (fa]`)

26 — Nu se utilizeaz`

27 — Nu se utilizeaz`

Releu Circuite comutate

R1 aprindere
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Siguran]ele

Sigu-
ran]`

Curent
nominal Circuite protejate

1 7.5 Aprindere, senzor de ploaie, parbriz înc`lzit

2 10 L`mpi de stop

3 7.5 Lamp` de mar[arier

4 7.5 Reglaj pe în`l]ime faruri

5 20 {terg`toare de parbriz

6 15 {terg`tor lunet`

7 10 Pomp` sp`l`tor

8 15 Modul de remorcare

9 10 Asisten]` la parcare

10 7.5 Scaune înc`lzite

11 — Nu se utilizeaz`

12 10 Modul airbag

13 10 Aprindere, direc]ie asistat` electric (EPAS),
bord, sistem pasiv antifurt (PATS), ABS

14 7.5 Modul de control transmisie (PCM), manet` selector
de vitez`, pomp` de combustibil,

15 7.5 Sistem audio, bord

16 7.5 Oglinzi exterioare înc`lzite

17 15 Contact

18 7.5 Bord

19 15 Conector leg`tur` de date

20 7.5 Afi[aj multi-func]ional, ceas, scaner intern, panou HVAC

Cutia de siguran]e din habitaclu - Tipul 2
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Siguran]ele

Sigu-
ran]`

Curent
nominal Circuite protejate

21 15 Sistem audio, Bluetooth

22 20 Brichet`, priz` fa]`

23 22 Modul de remorcare

24 — Nu se utilizeaz`

25 30 Geamuri ac]ionate electric (fa]`)

26 — Nu se utilizeaz`

27 — Nu se utilizeaz`

28 — Nu se utilizeaz`

29 — Nu se utilizeaz`

30 — Nu se utilizeaz`

31 30 Geamuri ac]ionate electric (fa]`)

32 30 Parbriz înc`lzit, partea stång`

33 30 Parbriz înc`lzit, partea dreapt`

34 20 Acces f`r` cheie

35 20 Acces f`r` cheie

36 15 Priz` spate, sistem economizor baterie

37 15 Priz` suplimentar` portbagaj

38 — Nu se utilizeaz`

39 — Nu se utilizeaz`

40 — Nu se utilizeaz`

41 7.5 Pozi]ie contact

42 — Nu se utilizeaz`

43 — Nu se utilizeaz`

44 7.5 Pozi]ie contact 2
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Siguran]ele

Sigu-
ran]`

Curent
nominal Circuite protejate

45 — Nu se utilizeaz`

46 — Nu se utilizeaz`

47 — Nu se utilizeaz`

48 — Nu se utilizeaz`

49 — Nu se utilizeaz`

Releu Circuite comutate

R1 Aprindere

R2 Oglind` cu pliere electric` 1

R3 Oglind` cu pliere electric` 2

R4 Nu se utilizeaz`

R5 Parbriz înc`lzit

R6 Acces f`r` cheie (op]ional)

R7 Acces f`r` cheie (aprindere)

R8 Sistem economizor baterie

R9 Nu se utilizeaz`

R10 Nu se utilizeaz`

R11 Nu se utilizeaz`

R12 Nu se utilizeaz`
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Tractarea vehiculului

PUNCTELE DE TRACTARE

Inelul de remorcare fa]`

Locul acestuia este în compartimentul
pentru roata de rezerv`.

Inelul de remorcare trebuie s` se afle
în permanen]` în vehicul.

Scoate]i capacul [i instala]i inelul de
remorcare.

ATEN}IE

Inelul de remorcare are filet
pe stånga. Roti]i-l în sens

invers acelor de ceasornic pen-
tru montare.

Cårligul de remorcare spate

Scoate]i capacul.

Not`: În cazul vehiculelor care
au cap de tractare, utiliza]i-l pen-
tru a tracta un vehicul.

TRACTAREA VEHICULULUI
PE PATRU RO}I

Toate vehiculele

AVERTISMENTE

Cånd vehiculul dumneavoastr`
este tractat, pune]i contactul în

pozi]ia activat. În caz contrar, direc]ia
se va bloca, iar semnalizatoarele de
 direc]ie [i l`mpile de från` nu vor
func]iona.

Servofråna [i pompa de servo-
direc]ie nu func]ioneaz` decåt

dac` motorul este pornit. Ap`sa]i mai
puternic pedala de från` [i lua]i în con-
 siderare distan]e de oprire mai mari [i
o ac]ionare mai puternic` a direc]iei.

ATEN}IE

Tensionarea excesiv` a cablului
de remorcare poate duce la de-

teriorarea vehiculului dumneavoastr`
sau a celui care tracteaz`.

La inelul de remorcare fa]`, nu
folosi]i un cap de tractare rigid.

Conduce]i cu vitez` mic` [i f`r`
mi[c`ri bru[te pentru a nu zdruncina
vehiculul care tracteaz`.

Vehiculele
cu transmisie automat`

ATEN}IE

Nu remorca]i vehiculul dumnea-
voastr` cu o vitez` mai mare de

50 km/h sau pe distan]e mai mari de
50 de kilometri.

E99490

E102895
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Tractarea vehiculului

ATEN}IE

Dac` trebuie dep`[it` viteza de
50 km/h sau distan]a de 50 de

kilometri, vehiculul dumneavoastr`
trebuie transportat cu ro]ile motoare
ridicate de la sol.

În cazul unei defec]iuni mecani-
ce a transmisiei, ro]ile motoare

trebuie ridicate complet de la sol.

Nu remorca]i vehiculul dumnea-
voastr` cu spatele.

Pune]i selectorul în pozi]ia N
(punct neutru) atunci cånd vehi-

culul dumneavoastr` este tractat.

FIESTA martie 2009  30.03.2009  21:51  Page 113



114

Între]inerea

INFORMA}II GENERALE

Vehiculul trebuie verificat regulat în
service pentru a-l men]ine în stare
perfect` [i pentru a-i asigura valoarea
de revånzare. O larg` re]ea de repre-
zentan]i Ford v` st` la dispozi]ie pen-
tru a v` oferi experien]a lor în dome-
niu. Credem c` tehnicienii specializa]i
ai acestora sunt cei mai potrivi]i pen-
tru a efectua corespunz`tor lucr`rile
de service pentru vehiculul dumnea-
voastr`. Ace[ti tehnicieni dispun de o
gam` larg` de scule [i echipamente
specializate, realizate special pentru
vehiculul dumneavoastr`.

Pe lång` lucr`rile de service periodi-
ce, v` recomand`m urm`toarele veri-
fic`ri suplimentare.

AVERTISMENTE

Opri]i motorul înainte de a-l atin-
ge sau de a încerca efectuarea

oric`rui tip de interven]ie.

Nu atinge]i componentele siste-
mului de aprindere electronic`

dup` ce a]i pornit motorul sau în tim-
pul func]ion`rii acestuia. Sistemul
func]ioneaz` la tensiune înalt`.

Ave]i grij` ca måinile [i hainele
dumneavoastr` s` nu intre în

contact cu ventilatorul de r`cire a mo-
torului. În anumite condi]ii, este posibil
ca ventilatorul s` continue s` func]io-
neze timp de cåteva minute dup` ce
a]i oprit motorul.

Verific`ri zilnice

• L`mpile din exterior.
• L`mpile de interior.
• L`mpile [i indicatoarele de averti-

zare.

Verific`ri la alimentare

• Nivelul uleiului de motor. A se ve-
dea capitolul Verificarea nive-
lului uleiului de motor (pagina
121).

• Nivelul lichidului de från`. Consul-
ta]i capitolul Verificarea lichi-
dului de från` [i de ambreiaj
(pagina 122).

• Nivelul lichidului de sp`lare. Con-
sulta]i capitolul Verificarea lichi-
dului de sp`lare (pagina 122).

• Presiunea în anvelope (la rece).
Consulta]i capitolul Specifica]ii
tehnice (pagina 140).

• Starea pneurilor. Consulta]i capito-
lul Jantele [i anvelopele (pagi-
na 131).

Verific`ri lunare

• Nivelul lichidului de r`cire (cu mo-
torul rece). Consulta]i capitolul Ve-
rificarea lichidului de r`cire
a motorului (pagina 122).

• Verifica]i dac` au ap`rut scurgeri la
]evi, furtunuri [i rezervoare.

• Func]ionarea instala]iei de aer
condi]ionat.

• Func]ionarea frånei de mån`.

• Func]ionarea claxonului.

• Verifica]i dac` piuli]ele ro]ilor sunt
strånse. Consulta]i capitolul Spe-
cifica]ii tehnice (pagina 140).
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DESCHIDEREA
{I ÎNCHIDEREA CAPOTEI

Deschiderea capotei

Pentru localizarea articolului: Consul-
ta]i capitolul Ghid rapid (pagina 8).

Ridica]i u[or capota [i elibera]i sigu-
ran]a (spre stånga).

Ridica]i capota [i sprijini]i-o cu tija de
sus]inere.

Închiderea capotei

AVERTISMENT

Asigura]i-v` de închiderea
corespunz`toare a capotei.

Coborå]i capota [i, pe ultimii 20-30
centimetri, l`sa]i-o s` cad` sub ac]iu-
nea propriei greut`]i. Dac` ave]i îndo-
ieli cu privire la închiderea corect`, în-
cerca]i s` deschide]i capota. Dac`
aceasta se mi[c`, repeta]i închiderea,
l`sånd capota s` cad` de mai sus.

E102165

E102884

E87786
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PREZENTAREA COMPARTIMENTULUI MOTORULUI – 1,25L
DURATEC-16V (SIGMA)/1,4L DURATEC-16V (SIGMA)

E103505

A B C

H G FI

D E

A Rezervor lichid de r`cire motor*: Consulta]i capitolul Verificarea lichi-
dului de r`cire a motorului (pagina 122).

B Rezervor lichid de från` [i ambreiaj (volan pe dreapta)*: Consulta]i capito-
lul Verificarea lichidului de från` [i de ambreiaj (pagina 122).

C Bu[on de ulei*: Consulta]i capitolul Verificarea nivelului uleiului de
motor (pagina 121).

D Baterie: Consulta]i capitolul Bateria vehiculului (pagina 129).

E Rezervor lichid de från` [i ambreiaj (volan pe stånga)*: Consulta]i capitolul
Verificarea lichidului de från` [i de ambreiaj (pagina 122).

F Cutie de siguran]e din compartimentul motorului. Consulta]i capitolul
 Siguran]ele (pagina 104).

G Rezervor lichid de sp`lare parbriz [i lunet`: Consulta]i capitolul Verifica-
rea lichidului de sp`lare (pagina 122).
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H Filtru de aer: Nu necesit` între]inere. Se schimb`.

I Joj` de ulei*: Consulta]i capitolul Verificarea nivelului uleiului de
 motor (pagina 121).

* Bu[oanele [i joja de ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat.

PREZENTAREA COMPARTIMENTULUI
MOTORULUI - 1,6L DURATEC-16V TI-VCT (SIGMA)

A Rezervor lichid de r`cire motor*: Consulta]i capitolul Verificarea lichi-
dului de r`cire a motorului (pagina 122).

B Rezervor lichid de från` [i ambreiaj (volan pe dreapta)*: Consulta]i capito-
lul Verificarea lichidului de från` [i de ambreiaj (pagina 122).

C Bu[on de ulei*: Consulta]i capitolul Verificarea nivelului uleiului de
motor (pagina 121).

D Baterie: Consulta]i capitolul Bateria vehiculului (pagina 129).

E103507

A B C

H G FI

D E
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E Rezervor lichid de från` [i ambreiaj (volan pe stånga)*: Consulta]i capitolul
Verificarea lichidului de från` [i de ambreiaj (pagina 122).

F Cutie de siguran]e din compartimentul motorului: Consulta]i capitolul
 Siguran]ele (pagina 104).

G Rezervor lichid de sp`lare parbriz [i lunet`*: Consulta]i capitolul Verifica-
rea lichidului de sp`lare (pagina 122).

H Filtru de aer: Nu necesit` între]inere. Se schimb`.

I Joj` de ulei*: Consulta]i capitolul Verificarea nivelului uleiului de
motor (pagina 121). Consulta]i capitolul Verificarea nivelului uleiului
de motor (pagina 121).

* Bu[oanele [i joja de ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat.

PREZENTAREA COMPARTIMENTULUI
MOTORULUI – 1.4L DURATORQ-TDCI (DV) DIESEL

E103508

A B C

H G FI

D E
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A Rezervor lichid de r`cire motor*: Consulta]i capitolul Verificarea lichi-
dului de r`cire a motorului (pagina 122).

B Rezervor lichid de från` [i ambreiaj (volan pe dreapta)*: Consulta]i capito-
lul Verificarea lichidului de från` [i de ambreiaj (pagina 122).

C Bu[on de ulei*: Consulta]i capitolul Verificarea nivelului uleiului de
motor (pagina 121).

D Baterie: Consulta]i capitolul Bateria vehiculului (pagina 129).

E Rezervor lichid de från` [i ambreiaj (volan pe stånga)*: Consulta]i capitolul
Verificarea lichidului de från` [i de ambreiaj (pagina 122).

F Cutie de siguran]e din compartimentul motorului. Consulta]i capitolul
 Siguran]ele (pagina 104).

G Rezervor lichid de sp`lare parbriz [i lunet`: Consulta]i capitolul Verifica-
rea lichidului de sp`lare (pagina 122).

H Filtru de aer: Nu necesit` între]inere. Se schimb`.

I Joj` de ulei*: Consulta]i capitolul Verificarea nivelului uleiului de
motor (pagina 121).

* Bu[oanele [i joja de ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat.
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PREZENTAREA COMPARTIMENTULUI
MOTORULUI – 1.6L DURATORQ-TDCI (DV) DIESEL

A Rezervor lichid de r`cire motor*: Consulta]i capitolul Verificarea lichi-
dului de r`cire a motorului (pagina 122).

B Rezervor lichid de från` [i ambreiaj (volan pe dreapta)*: Consulta]i capito-
lul Verificarea lichidului de från` [i de ambreiaj (pagina 122).

C Bu[on de ulei*: Consulta]i capitolul Verificarea nivelului uleiului de
motor (pagina 121).

D Baterie: Consulta]i capitolul Bateria vehiculului (pagina 129).

E Rezervor lichid de från` [i ambreiaj (volan pe stånga)*: Consulta]i capitolul
Verificarea lichidului de från` [i de ambreiaj (pagina 122).

F Cutie de siguran]e din compartimentul motorului. Consulta]i capitolul
 Siguran]ele (pagina 104).

G Rezervor lichid de sp`lare parbriz [i lunet`: Consulta]i capitolul Verifica-
rea lichidului de sp`lare (pagina 122).

E103509

A B C

H G FI

D E
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JOJA DE ULEI - DURATEC -
1.25L DURATEC-16V
(SIGMA)/1.4L DURATEC-16V
SIGMA)/1.6L DURATEC-16V
TI-VCT (SIGMA)

A MIN

B MAX

JOJA DE ULEI - 1.4L
 DURATORQ-TDCI (DV)
 DIESEL/1.6L
DURATORQ-TDCI
(DV) DIESEL

A MIN

B MAX

VERIFICAREA
ULEIULUI DE MOTOR

ATEN}IE

Nu folosi]i aditivi pentru ulei sau
alte solu]ii de tratare a motoru-

lui. În anumite condi]ii, aceste
substan]e pot deteriora motorul.

Not`: Consumul de ulei al motoare-
lor noi se normalizeaz` abia dup`
aproximativ 5.000 de kilometri.

Verificarea nivelului de ulei

ATEN}IE

Asigura]i-v` c` nivelul se si tu ea -
z` între semnele MIN [iMAX.

Not`: Verifica]i nivelul uleiului înainte de
a porni motorul. În cazuri speciale, dac`
dori]i s` verifica]i nivelul uleiului dup` ce
a]i oprit motorul, a[tepta]i cåteva minu-
te, pån` ce uleiul se scurge în baie.

Not`: Asigura]i-v` c` vehiculul dum-
neavoastr` se afl` pe teren drept.

Not`: Uleiul se dilat` la temperaturi
ridicate. Prin urmare, este posibil ca
nivelul de ulei s` dep`[easc` cu
cå]iva milimetri semnul MAX, dac`
motorul este cald.

Scoate]i joja [i [terge]i-o cu o lavet`
curat`, f`r` scame. Reintroduce]i joja
[i scoate]i-o din nou pentru a verifica
nivelul uleiului.

Dac` nivelul este în dreptul semnului
MIN, completa]i imediat.

E95540

BA

E90983

A B

H Filtru de aer: Nu necesit` între]inere. Se schimb`.

I Joj` de ulei*: Consulta]i capitolul Verificarea nivelului uleiului de
motor (pagina 121).

* Bu[oanele [i joja de ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat.
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Completarea lichidului

AVERTISMENTE

Ad`uga]i doar atunci cånd mo-
torul este rece. Dac` motorul

este cald, a[tepta]i 10 minute pån`
cånd se r`ce[te.

Nu scoate]i bu[onul rezervorului
în timpul func]ion`rii motorului.

Scoate]i bu[onul.

ATEN}IE

Nu completa]i peste semnul
MAX.

Completa]i cu un lichid care corespun-
 de specifica]iilor Ford. Consulta]i capito-
lul Specifica]ii tehnice (pagina 123).

VERIFICAREA LICHIDULUI
DE R~CIRE A MOTORULUI

Verificarea nivelului lichidului
de r`cire

AVERTISMENT

Ave]i grij` ca lichidul s` nu intre
în contact cu pielea sau cu

ochii dumneavoastr`. Dac` totu[i se
întåmpl` acest lucru, cl`ti]i imediat
zonele afectate cu ap` mult` [i
adresa]i-v` medicului.

ATEN}IE

Asigura]i-v` c` nivelul se si tu ea -
z` între semnele MIN [i MAX.

Not`: Lichidul de r`cire se dilat` la
c`ldur`. Prin urmare, este posibil ca
nivelul lichidului de r`cire s`
dep`[easc` semnul MAX.

Dac` nivelul este în dreptul semnului
MIN, completa]i imediat.

Completarea lichidului

AVERTISMENTE

Ad`uga]i doar atunci cånd mo-
torul este rece. Dac` motorul

este cald, a[tepta]i 10 minute pån`
cånd acesta se r`ce[te.

Nu scoate]i bu[onul rezervorului
în timpul func]ion`rii motorului.

Nu scoate]i bu[onul rezervorului
în timpul ce motorul este fierbin-

te. A[tepta]i pån` cånd motorul se
r`ce[te.

De[uruba]i bu[onul încet. Presiunea
din rezervor scade treptat pe m`sur`
ce de[uruba]i bu[onul.

ATEN}IE

Nu v`rsa]i lichid de r`cire pe
componentele motorului.

Nu completa]i peste semnul
MAX.

Completa]i cu un lichid care corespun-
de specifica]iilor Ford. Consulta]i capito-
lul Specifica]ii tehnice (pagina 123).

VERIFICAREA LICHIDULUI
DE SP~LARE
Not`: Sp`l`toarele din fa]` [i din spa-
 te sunt alimentate din acela[i rezervor.

VERIFICAREA LICHIDULUI
DE FRÂN~ {I AMBREIAJ

AVERTISMENT

Ave]i grij` ca lichidul s` nu intre
în contact cu pielea sau cu ochii

dumneavoastr`. Dac` totu[i se în-
tåmpl` acest lucru, cl`ti]i imediat zo-
nele afectate cu ap` mult` [i
adresa]i-v` medicului.

FIESTA martie 2009  30.03.2009  21:51  Page 122



123

Între]inerea

ATEN}IE

Asigura]i-v` c` nivelul se situ ea -
z` între semnele MIN [i MAX.

Not`: Sistemul de frånare [i cel de
ambreiaj sunt alimentate din acela[i
rezervor.

Dac` nivelul este în dreptul semnului
MIN, completa]i imediat.

Completarea lichidului

Scoate]i bu[onul.

ATEN}IE

Nu completa]i peste semnul
MAX.

Completa]i cu un lichid care corespun-
de specifica]iilor Ford. Consulta]i capito-
lul Specifica]ii tehnice (pagina 123).

SPECIFICA}II TEHNICE

Lichide utilizate pentru vehicul

* Pute]i utiliza un ulei de motor alternativ SAE 5W-30, dac` acesta corespun-
de specifica]iilor stabilite prin WSS-M2C913-B.

Not`: Dac` conduce]i vehiculul la temperaturi sub -20° C, nu trebuie s` utiliza]i
ulei de motor de tipul SAE 10W-40.

Completarea uleiului: Dac` nu pute]i s` procura]i un ulei care corespunde
specifica]iilor stabilite prin WSS-M2C913-B, trebuie s` utiliza]i SAE 5W-30
(preferabil), SAE 5W-40 (cu excep]ia vehiculelor Flexfuel) sau SAE 10W-40
care corespunde specifica]iilor stabilite prin ACEA A1/B1 (preferabil) sau
ACEA A3/B3. Utilizarea acestor tipuri de ulei poate duce la porniri mai dificile la
rece, diminuarea randamentului motorului, cre[terea consumului de combusti-
bil, precum [i a nivelului emisiilor de noxe.

Capacit`]i de umplere

Articol Lichid recomandat Specifica]ii

Ulei de motor
Ford sau Motorcraft
Ulei de motor Formula
E SAE 5W-30*

WSS-M2C913-B

Lichid de r`cire Antigel Motorcraft
 SuperPlus WSS-M97B44-D

Lichid de från` Lichid de från` Ford sau
Motorcraft SuperDOT4 ESD-M6C57-A

Model Articol Capacitate în litri

Toate Sistem de sp`lare
a parbrizului [i a lunetei 2.5
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Model Articol
Capacitate

în litri

1.25L Duratec-16V (Sigma)-
60CP-Manual

Sistem de lubrifiere motor -
inclusiv filtru de ulei 3.8

1.25L Duratec-16V (Sigma)-
60CP-Manual

Sistem de lubrifiere motor -
exclusiv filtru de ulei 3.5

1.25L Duratec-16V (Sigma)-
60CP-Manual Sistem de r`cire motor 5.5

1.25L Duratec-16V (Sigma)-
60CP-Manual Rezervor de combustibil 45

1.25L Duratec-16V (Sigma)-
82 CP-Manual

Sistem de lubrifiere motor -
inclusiv filtru de ulei 3.8

1.25L Duratec-16V (Sigma)-
82 CP-Manual

Sistem de lubrifiere motor -
exclusiv filtru de ulei 3.5

1.25L Duratec-16V (Sigma)-
82 CP-Manual Sistem de r`cire motor 5.5

1.25L Duratec-16V (Sigma)-
82 CP-transmisie manual` Rezervor de combustibil 45

1.4L Duratec-16V (Sigma)-
96 CP-transmisie manual`

Sistem de lubrifiere motor -
inclusiv filtru de ulei 3.8

1.4L Duratec-16V (Sigma)-
96 CP-transmisie manual`

Sistem de lubrifiere motor -
exclusiv filtru de ulei 3.5

1.4L Duratec-16V (Sigma)-
96 CP-transmisie manual` Sistem de r`cire motor 5.5

1.4L Duratec-16V (Sigma)-
96 CP-transmisie manual` Rezervor de combustibil 45

1.4L Duratec-16V (Sigma)-
96 CP-transmisie automat`

Sistem de lubrifiere motor -
inclusiv filtru de ulei 3.8

1.4L Duratec-16V (Sigma)-
96 CP-transmisie automat`

Sistem de lubrifiere motor -
exclusiv filtru de ulei 3.5

1.4L Duratec-16V (Sigma)-
96 CP-transmisie automat` Sistem de r`cire motor 5.5
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Model Articol
Capacitate

în litri

1.4L Duratec-16V (Sigma)-
96 CP-transmisie automat` Rezervor de combustibil 45

1.6L Duratec-16V Ti-VCT
(Sigma)- 120 CP-transmisie
manual`

Sistem de lubrifiere motor -
inclusiv filtru de ulei 4.1

1.6L Duratec-16V Ti-VCT
(Sigma)- 120 CP-transmisie
manual`

Sistem de lubrifiere motor -
exclusiv filtru de ulei 3.8

1.6L Duratec-16V Ti-VCT
(Sigma)-120 CP-transmisie
manual`

Sistem de r`cire motor 5.5

1.6L Duratec-16V Ti-VCT
(Sigma)- 120 CP-transmisie
manual`

Rezervor de combustibil 45

1.4L Duratorq-TDCi (DV4)
Diesel-68CP - transmisie
manual`

Sistem de lubrifiere motor -
inclusiv filtru de ulei 3.8

1.4L Duratorq-TDCi (DV4)
Diesel-68CP - transmisie
manual`

Sistem de lubrifiere motor -
exclusiv filtru de ulei 3.4

1.4L Duratorq-TDCi (DV4)
Diesel-68CP - transmisie
manual`

Sistem de r`cire motor 6.1

1.4L Duratorq-TDCi (DV4)
Diesel-68CP - transmisie
manual`

Rezervor de combustibil 45

1.6L Duratorq-TDCi (DV6)
Diesel-90CP - transmisie
manual`

Sistem de lubrifiere motor -
inclusiv filtru de ulei 3.9

1.6L Duratorq-TDCi (DV6)
Diesel-90CP - transmisie
manual`

Sistem de lubrifiere motor -
exclusiv filtru de ulei 3.5

1.6L Duratorq-TDCi (DV6)
Diesel-90CP - transmisie
manual`

Sistem de r`cire motor 6.1
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Model Articol Capacitate în litri

1.6L Duratorq-TDCi
(DV6) Diesel -90CP -
transmisie manual`

Rezervor de combustibil 45
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CUR~}AREA EXTERIORULUI

AVERTISMENT

Dac` merge]i la o sp l̀̀ torie care
ofer` [i ceruire, ave]i grij̀  s`

îndep`rta]i apoi ceara de pe parbriz.

ATEN}IE

Unele sp`l`torii auto utilizeaz`
ap` la presiune înalt`. Acest

lucru poate provoca avarierea anumi-
tor componente ale vehiculului
dumneavoastr`.

Înainte de a intra într-o sp` l` to -
rie automat`, scoate]i antena.

Opri]i sistemul de climatizare
pentru a evita contaminarea fil-

trului de polen.

V` recomand`m s` sp`la]i vehiculul
cu un burete [i ap` c`ldu]` ameste-
cat` cu [ampon auto.

Cur`]area farurilor

ATEN}IE

Nu zgåria]i lentilele farurilor [i nu
folosi]i solu]ii abrazive, solven]i

pe baz` de alcool sau solven]i chimici
pentru a le cur`]a.

Nu [terge]i farurile atunci cånd
sunt uscate.

Cur`]area lunetei

ATEN}IE

Nu r`zui]i partea interioar` a
lunetei [i nu utiliza]i substan]e

abrazive sau solven]i chimici pentru
cur`]area acesteia.

Utiliza]i o lavet` curat`, f`r` scame
sau o bucat` umed` de piele de
c`prioar` pentru a cur`]a suprafa]a
interioar` a lunetei.

Cur`]area
ornamentelor din crom

ATEN}IE

Nu folosi]i abrazivi sau solven]i
chimici. Folosi]i ap` cu s`pun.

Între]inerea vopselei caroseriei

ATEN}IE

Nu lustrui]i caroseria atunci cånd
soarele str`luce[te puternic.

Atunci cånd lustrui]i caroseria,
evita]i atingerea suprafe]elor de

plastic. Suprafe]ele de plastic vor fi
greu de cur`]at.

Atunci cånd lustrui]i caroseria,
evita]i atingerea parbrizului sau

a lunetei. Acest lucru poate duce la
func]ionarea zgomotoas` a
[terg`toarelor [i diminuarea eficien]ei
de cur`]are a acestora.

V` recomand`m s` cerui]i stratul de
vopsea de pe caroserie o dat` sau
de dou` ori pe an.
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CUR~}AREA INTERIORULUI

Centurile de siguran]`

AVERTISMENTE

Nu folosi]i solu]ii abrazive sau sol-
ven]i chimici pentru a le cur`]a.

Ave]i grij` ca umezeala s` nu
p`trund` în retractorul centurii

de siguran]`.

Cur`]a]i centurile de siguran]` cu un
burete moale înmuiat în ap` sau de-
tergent pentru interiorul vehiculului.
L`sa]i centurile s` se usuce normal,
f`r` a utiliza surse artificiale de c`ldur`.

Ecranele bordului, ecranele
LCD, ecranele radio

AVERTISMENT

Nu folosi]i solu]ii abrazive, sol-
ven]i pe baz` de alcool sau

solven]i chimici pentru a le cur`]a.

REPARAREA
SUPRAFE}ELOR
CU VOPSEAUA U{OR
AFECTAT~

ATEN}IE

Îndep`rta]i imediat substan]ele
aparent inofensive de pe vop-

sea (de exemplu, excremente de
p`s`ri, r`[ini vegetale, insecte moar-
te, pete de smoal`, sare [i pulberi
industriale).

Deterior`rile vopselei provocate de
criblur` sau micile zgårieturi trebuie
reparate cåt mai curånd posibil. 
Dea lerul dumneavoastr` Ford v`
poate pune la dispozi]ie o gam`
 variat` de produse. Citi]i [i urma]i
 instruc]iunile produc`torului.
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Bateria vehiculului

UTILIZAREA CABLURILOR
DE PORNIRE

ATEN}IE

Conecta]i numai baterii cu
aceea[i tensiune nominal`.

Utiliza]i întotdeauna cabluri de
pornire de dimensiuni cores-

punz`toare [i cu cle[ti izola]i.

Nu deconecta]i bateria de la
instala]ia electric` a vehiculului.

Conectarea cablurilor
de pornire

A Vehicul cu bateria desc`rcat`

B Vehicul cu baterie auxiliar`

C Cablu de conectare la borna
pozitiv`

D Cablu de conectare la borna
negativ`

1. Pozi]iona]i vehiculele astfel încåt s`
nu se ating` unul de cel`lalt.

2. Opri]i motorul [i toate celelalte
echipamente electrice.

3. Conecta]i borna pozitiv` (+) a vehi-
culului B la borna pozitiv` (+) a ve-
hiculului A (cablul C).

4. Conecta]i borna negativa (-) a ve-
hiculului B la împ`måntarea vehi-
culului A (cablul D). Consulta]i ca-
pitolul Punctele de conectare
a bateriei (pagina 130).

ATEN}IE

Nu lega]i între ele bornele
negative (–) ale celor dou`

baterii.

Asigura]i-v` c` niciunul dintre ca-
bluri nu vine în contact cu o pies`

mobil` (elice, fulie etc.) sau cu o pies`
fierbinte (galerie de evacuare etc.).

Pentru a porni motorul

1. Tura]i motorul vehiculului B la o
tura]ie medie.

2. Încerca]i s` porni]i motorul vehicu-
lului A.

3. L`sa]i cele dou` motoare s`
func]ioneze cel pu]in trei minute
înainte de a deconecta cablurile.

ATEN}IE

Nu ]ine]i aprinse farurile atunci
cånd deconecta]i cablurile. Be-

curile se pot arde din cauza vårfului
de tensiune care apare în momentul
deconect`rii.

Deconecta]i cablurile efectuånd ope-
ra]iile de mai sus în ordine invers`.

A

B

C D

E102925

FIESTA martie 2009  30.03.2009  21:51  Page 129



130

Bateria vehiculului

PUNCTELE DE CONECTARE
A BATERIEI

ATEN}IE

Nu lega]i între ele bornele
negative (–) ale celor

dou` baterii.

E102923
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INFORMA}II GENERALE

ATEN}IE

Folosi]i exclusiv jante [i anvelo-
pe cu dimensiuni recomandate.

Utilizarea altor dimensiuni poate dete-
riora vehiculul, iar certificatul de omo-
logare na]ional` devine nul.

Dac` modifica]i diametrul anve-
lopelor care sunt montate din

fabric`, vitezometrul nu mai indic` vi-
teza corect`. Sistemul de manage-
ment al motorului trebuie reprogra-
mat de c`tre dealer.

O etichet` cu date despre presiunea
în anvelope este amplasat` în fanta
portierei din dreptul [oferului, pe mon-
tantul central.

Verifica]i [i regla]i presiunea în anvelo-
pe la temperatura mediului în care ve-
hiculul urmeaz` s` se deplaseze [i
atunci cånd anvelopele sunt reci.

SCHIMBAREA UNEI RO}I

Piuli]ele cu blocare

Pute]i ob]ine o cheie pentru piuli]e cu
blocare [i piuli]e cu blocare de schimb
de la dealer folosind certificatul cu
num`rul de referin]`.

Cricul vehiculului

AVERTISMENTE

Cricul furnizat împreun` cu vehi-
culul trebuie folosit numai la

schimbarea ro]ilor într-o situa]ie de
urgen]`.

Înainte de a folosi cricul, verifica]i
dac` nu este deteriorat sau

deformat [i dac` filetul este lubrifiat [i
nu con]ine corpuri str`ine.

Nu a[eza]i niciodat` nimic între
cric [i sol sau între cric [i vehicul.

Not`: Vehiculele cu set de repara]ie
anvelope nu sunt echipate cu cric sau
coarb`.

Se recomand  ̀s  ̀folosi]i un circ hidraulic
pentru ateliere de repara]ii pentru a trece
de la anvelopele de var  ̀la cele de iarn .̀

Not`: Folosi]i un cric cu o capacitate
de ridicare de minimum o ton` [i o
flan[` de ridicare cu un diametru de
minimum 80 milimetri.

Vehiculele f`r` set
de repara]ie anvelope

A Cric

B Coarb`

Cricul vehiculului [i coarba se afl` în
compartimentul ro]ii de rezerv`.

Punctele de fixare a cricului
[i de ridicare

ATEN}IE

Utiliza]i numai punctele de fixare
a cricului specificate. Dac`

folosi]i alte puncte de fixare, pot fi
deteriorate caroseria, direc]ia, sus-
pensiile, motorul, sistemul de frånare
sau conductele de combustibil.

E103244

B

A
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A Numai în situa]ii de urgen]`

B Între]inere

E102950

B

A

FIESTA martie 2009  30.03.2009  21:51  Page 132



133

Jantele [i anvelopele

Adånciturile în praguri A indic` pozi]ia
punctelor de fixare a cricului.

Vehicule cu m`[ti laterale

Demontarea unei ro]i

AVERTISMENTE

Înainte de a folosi cricul, parca]i
vehiculul într-un loc sigur, unde

nu exist` pericol pentru dumnea-
voastr` sau partenerii de trafic.

A[eza]i un triunghi
reflectorizant.

AVERTISMENTE

Asigura]i-v` c` vehiculul st` pe
un teren orizontal stabil, iar ro]ile

din fa]` sunt nebracate.

Opri]i motorul [i trage]i fråna de
mån`.

Dac` vehiculul are transmisie
manual`, selecta]i prima treapt`

sau mar[arierul. Dac` are transmisie
automat`, selecta]i parcare.

Ruga]i-i pe pasageri s` p`r` -
seas c` vehiculul.

Asigura]i roata opus` pe diago-
nal` fa]` de roata pe care o de-

monta]i/monta]i cu un opritor cores-
punz`tor sau cu o pan` pentru ro]i. 

Asigura]i-v` c` s`ge]ile de pe an-
velopele direc]ionale sunt orienta-

te conform sensului de rota]ie atunci
cånd vehiculul se deplaseaz` înainte.
Dac` trebuie s` monta]i o roat` de re-
zerv` cu s`ge]ile orientate în sens opus,
aceasta trebuie remontat` în direc]ia
potrivit` de un tehnician cu o calificare
corespunz`toare, cu prima ocazie.

Nu lucra]i sub vehicul cånd aces-
 ta este sprijinit numai de cric.

Asigura]i-v` c` a]i montat cricul
vertical fa]` de punctul de fixare

a cricului [i c` baza este stabil` pe sol.

ATEN}IE

Jantele din aliaj nu trebuie
a[ezate cu fa]a spre p`månt,

altfel se va deteriora vopseaua.

Not`: Roata de rezerv` se afl` sub
mocheta din portbagaj.

E93184

A

E93020

E95345
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1. Introduce]i cap`tul plat al coarbei
între jant` [i capacul ro]ii [i r`suci]i-l
cu aten]ie pentru a scoate capacul.

2. Fixa]i cheia pentru piuli]a cu blocare.

3. Desface]i complet coarba.

4. Sl`bi]i par]ial piuli]ele.

5. Ridica]i vehiculul pån` cånd anve-
lopa se desprinde de sol.

6. Scoate]i piuli]ele [i roata.

Montarea unei ro]i

AVERTISMENTE

Folosi]i exclusiv jante [i anvelope
cu dimensiuni recomandate.

Utilizarea altor dimensiuni poate deterio-
ra vehiculul, iar certificatul de omologare
na]ional̀  devine nul. Consulta]i capitolul
Specifica]ii tehnice (pagina 140).

Nu monta]i anvelope „run flat“
pe vehicule care nu au fost ini]ial

prev`zute cu astfel de anvelope.
Contacta]i dealerul pentru mai multe
detalii referitoare la compatibilitate.

ATEN}IE

Nu monta]i jante din aliaj utili-
zånd piuli]e proiectate pentru

folosirea cu jante din o]el.

Not`: Asigura]i-v` c` roata [i supra-
fe]ele de contact ale capacului nu
prezint` materii str`ine.

Not`: Asigura]i-v` c` toate conurile
de pe piuli]e sunt paralele cu roata.

1. Monta]i roata.

2. Fixa]i bine piuli]ele.

3. Fixa]i cheia pentru piuli]a cu blocare.

4. Strånge]i par]ial piuli]ele în ordinea
indicat` mai sus.

5. Coborå]i vehiculul [i scoate]i cricul.

6. Strånge]i complet piuli]ele în ordinea
indicat` mai sus. Consulta]i capitolul
Specifica]ii tehnice (pagina 140).

7. Monta]i capacul folosind podul
palmei.

E90922

E90922

1 2

3

4

E90589
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AVERTISMENT

Verifica]i cåt de curånd posibil fi-
xarea piuli]elor [i presiunea în

anvelope.

Not`: Dac` roata de rezerv` difer`
ca dimensiuni sau construc]ie fa]` de
ro]ile folosite la mers, înlocui]i-o cåt de
curånd posibil.

SETUL DE REPARA}IE
ANVELOPE
Este posibil ca vehiculul dumnea-
voastr` s` nu aib` o roat` de rezerv`.
În acest caz, va avea un set de repa-
ra]ie anvelope în situa]ii de urgen]`
care poate fi folosit pentru a repara o
singur` anvelop` cu pan`.

Setul de repara]ie anvelope se afl` în
com partimentul pentru roata de re-
zerv`.

Informa]ii generale

AVERTISMENTE

În func]ie de tipul [i gradul de
deteriorare al anvelopei, unele

anvelope pot fi lipite doar par]ial sau
nu pot fi lipite deloc. Sc`derea presiu-
nii în anvelope poate afecta ma nevra-
bilitatea vehiculului, ducånd la pierde-
rea controlului asupra acestuia.

Nu folosi]i setul de repara]ie an-
velope dac` o anvelop` a fost

deja avariat` ca urmare a conducerii
vehiculului cu aceasta dezumflat`.

Nu încerca]i s` repara]i decåt
penele aflate în por]iunile vizibile

ale suprafe]ei de rulare a anvelopei.

Nu încerca]i repararea penelor
aflate în p`r]ile laterale ale anve-

lopei.

Setul de repara]ie anvelope repar`
cele mai multe sp`rturi (cu un diame-
tru de maximum [ase milimetri) pen-
tru a restabili temporar mobilitatea.

Respecta]i urm`toarele reguli la utili-
zarea setului:

• Conduce]i cu aten]ie [i evi-
ta]i manevrele [i schimb`rile
bru[te de direc]ie, în special
dac` vehiculul este foarte înc`rcat
sau cånd are ata[at` o remorc`.

• Setul v` ofer` posibilitatea efectu`rii
unei repara]ii provizorii, care v` per-
mite s` v` continua]i c`l`toria pån`
la cel mai apropiat service sau s`
conduce]i pe o distan]` de maxi-
mum 200 kilometri.

• Nu dep`[i]i viteza de maxi-
mum de 80 km/h.

• Nu l`sa]i setul la îndemåna copiilor.

• Folosi]i setul numai cånd tempera-
tura ambiental` este între –30° C
[i +70° C.

Folosirea setului
de repara]ie anvelope

AVERTISMENTE

Aerul comprimat poate s` se
comporte ca un exploziv sau

propulsor.

Nu l`sa]i setul de repara]ie an-
velope niciodat` nesuprave-

gheat în timpul utiliz`rii.

ATEN}IE

Nu utiliza]i compresorul pentru
mai mult de 10 minute.
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Not`: Utiliza]i setul de repara]ie an-
velope numai pentru vehiculul îm-
preun` cu care a fost livrat.

• Parca]i vehiculul în afara carosabi-
lului astfel încåt s` nu obstruc ]io -
na]i traficul [i s` pute]i utiliza trusa
f`r` a v` pune în pericol.

• Ridica]i fråna de mån`, chiar dac`
a]i parcat pe o suprafa]` orizon-
tal`, pentru a v` asigura c` vehi-
culul r`måne sta]ionar.

• Nu încerca]i îndep`rtarea corpuri-
lor str`ine, precum cuiele sau [u -
ruburile care str`pung suprafa]a
anvelopei.

• L`sa]i motorul în func]iune în timp
ce utiliza]i setul de repara]ie, îns`
nu [i dac` vehiculul se afl` într-un
spa]iu închis sau insuficient aerisit
(de exemplu, în interiorul unei
cl`diri). În aceste cazuri, porni]i
compresorul cu motorul oprit.

• Înlocui]i recipientul cu substan]a
adeziv` sub presiune cu unul nou,
înainte de data expir`rii (vezi par-
tea superioar` a recipientului).

• Informa]i-i pe to]i ceilal]i utilizatori ai
vehiculului asupra faptului c` anve-
 lopa a fost reparat` provizoriu cu
ajutorul setului de repara]ie [i so li-
cita]i-le respectarea condi]iilor
spe ciale de deplasare cu vehiculul.

Umflarea anvelopelor

AVERTISMENTE

Verifica]i partea lateral` a anve-
lopei înainte de umflare. Dac`

aceasta prezint` cr`p`turi, umfl`turi
sau alte asemenea deterior`ri, nu în-
cerca]i s` umfla]i anvelopa.

Nu sta]i în imediata apropiere a
unei anvelope în timpul umfl`rii

acesteia cu ajutorul compresorului.
Supraveghea]i partea lateral` a anve-
lopei. Dac` sesiza]i apari]ia unor
cr`p`turi, umfl`turi sau a altor aseme-
nea deterior`ri, opri]i compresorul [i
l`sa]i aerul s` ias` prin ventilul de eva-
cuare I. Nu continua]i s` conduce]i cu
aceast` anvelop`.

Adezivul con]ine latex natural.
Evita]i contactul cu pielea [i hai-

nele. Dac` totu[i se întåmpl` acest
lucru, cl`ti]i imediat zonele afectate
cu ap` mult` [i adresa]i-v` medicului.

Dac` presiunea de umflare a
anvelopei nu atinge valoarea de

1,8 bari în zece minute, înseamn` c`
anvelopa a suferit o avarie grav`, ne-
fiind posibil` o reparare temporar`. În
acest caz, nu continua]i deplasarea
utilizånd anvelopa respectiv`.
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A Etichet`

B Recipient cu adeziv

C Furtun recipient cu adeziv

D Suport recipient

E Manometru

F {techer de alimentare cu cablu

G Întrerup`tor compresor

H Furtun set de repara]ie

I Ventil de evacuare

1. Scoate]i setul de repara]ie a anve-
lopelor din ambalaj.

2. Îndep`rta]i eticheta A, care
men]ioneaz` faptul c` viteza ma-
xim` admis` este de 80 km/h, de
pe recipientul cu substan]a ade-
ziv` [i ata[a]i-o pe panoul de bord,
în raza vizual` a conduc`torului
auto. Asigura]i-v` c` eticheta nu
acoper` nimic important.

3. Scoate]i furtunul H cu ventilul de
evacuare I [i [techerul cu cablu F
din setul de repara]ie.

4. Conecta]i furtunul H cu ventilul de
evacuare I la recipientul cu sub-
stan]` adeziv` B.

5. Cupla]i recipientul cu substan]`
adeziv` B la suportul D.

E102881

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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6. Scoate]i capacul de ventil al an-
velopei dezumflate.

7. În[uruba]i stråns furtunul C al re-
cipientului cu substan]` adeziv`
pe ventilul anvelopei deteriorate.

8. Asigura]i-v` c` butonul compre-
sorului G este în pozi]ia 0.

9. Introduce]i [techerul F în priza bri-
chetei sau priza auxiliar`. Consulta]i
capitolul Bricheta (pagina 79).

10. Porni]i motorul.

11. Muta]i butonul compresorului G
în pozi]ia 1.

12. Umfla]i anvelopa timp de maxim
10 minute pån` la o presiune de
minimum 1,8 bari [i de maximum
3,5 bari. Muta]i butonul compre-
sorului G în pozi]ia 0 [i verifica]i
presiunea din anvelop` cu ajuto-
rul manometrului E.

Not`: În cazul în care nu se atinge o
presiune de 1,8 bari nu mai conti-
nua]i.

Not`: La pomparea adezivului prin
ventilul anvelopei, presiunea poate
cre[te pån` la 6 bari, îns` va sc`dea
din nou dup` aproximativ 30 de se-
cunde.

13. Scoate]i [techerul F din priza bri-
chetei sau din priza auxiliar`.

14. De[uruba]i rapid furtunul C din
ventilul anvelopei. Strånge]i din
nou capacul ventilului.

15. L`sa]i recipientul cu substan]`
adeziv` B în suportul D.

16. Asigura]i-v` c` setul de repara]ie
este depozitat în condi]ii de sigu-
ran]`, îns` u[or accesibil, în inte-

riorul vehiculului. Ve]i mai avea
nevoie de setul de repara]ie la
verificarea presiunii în anvelop`.

17. Conduce]i imediat aproape trei
kilometri astfel încåt adezivul s`
poat` repara zona deteriorat`.

AVERTISMENT

Dac` sesiza]i vibra]ii puternice,
instabilitatea direc]iei sau zgo-

mote în timpul deplas`rii, reduce]i vite-
za [i conduce]i cu aten]ie pån` într-un
loc unde pute]i opri în siguran]`.
Verifica]i înc` o dat` anvelopa [i pre-
siunea acesteia. Dac` presiunea este
sub nivelul de 1 bar sau dac` anvelopa
prezint` cr`p`turi, umfl`turi sau alte
asemenea deterior`ri, nu continua]i
deplasarea cu anvelopa respectiv`.

18. Opri]i vehiculul dup` parcurgerea
unei distan]e de aproximativ trei
kilometri. Verifica]i [i, dac` este
necesar, regla]i presiunea în an-
velopa avariat`.

19. Ata[a]i setul de repara]ie [i citi]i
presiunea în anvelop` de pe ma-
nometrul E.

20. Ajusta]i presiunea pentru a atin-
ge nivelul specificat. Consulta]i
capitolul Specifica]ii tehnice
(pagina 140).

21. Dup` umflarea anvelopei la pre-
siunea corect`, muta]i butonul
compresorului G în pozi]ia 0,
scoate]i [techerul F din priz`,
de[uruba]i furtunul C [i strånge]i
capacul ventilului.

22. L`sa]i furtunurile C [i H conecta-
te la recipientul cu substan]`
adeziv` B [i depozita]i setul de
repara]ie în siguran]`.
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23. Deplasa]i-v` la cel mai apropiat
specialist pentru înlocuirea anve-
lopei avariate. Înainte de scoate-
rea anvelopei de pe jant`, infor-
ma]i-l pe specialist c` anvelopa
con]ine substan]` adeziv`. Înlo-
cui]i recipientul cu substan]` ade-
ziv` B [i furtunul C imediat ce
este posibil dup` utilizarea aces-
tora.

Not`: Re]ine]i c` seturile de
repara]ie a anvelopelor la fa]a locului
ofer` doar o mobilitate temporar`.
Reglement`rile referitoare la repara-
rea anvelopelor dup` utilizarea setului
de repara]ie pot diferi de la o ]ar` la
alta. Este necesar` consultarea unui
specialist în anvelope.

AVERTISMENT

Înainte de deplasare, asigu ra]i-v`
c` presiunea în anvelope este

reglat` la nivelul recomandat. Consul-
ta]i capitolul Specifica]ii tehnice
(pagina 140). Monitoriza]i presiunea în
anvelope pån` la înlocu irea anvelopei
reparate.

Recipientele goale care au con]inut
substan]` adeziv` pot fi considerate
de[euri menajere obi[nuite. Returna]i
restul de adeziv dealerului sau arun-
ca]i-l în conformitate cu regle men t`  ri -
le locale privind aruncarea de[eurilor.

ÎNGRIJIREA ANVELOPELOR

Pentru ca toate anvelopele vehiculului
s` se uzeze uniform [i s` reziste mai
mult la uzur`, v` recomand`m s` în-
locui]i anvelopele din fa]` cu cele din
spate [i invers la intervale regulate de
5.000 pån` la 10.000 km.

ATEN}IE

Evita]i frecarea p`r]ilor laterale a
anvelopelor de borduri în timpul

parc`rii.

Dac` trebuie s` urca]i pe trotuar,
urca]i lent [i dac` este posibil cu ro]ile
perpendiculare pe bordur`.

Verifica]i periodic dac` suprafa]a an-
velopelor este deteriorat` de corpuri
str`ine, t`iat` sau uzat` neuniform.
Uzura neuniform` poate însemna c`
geometria ro]ilor este dereglat`.

În anotimpul rece, verifica]i presiunea
în anvelope (inclusiv la roata de re-
zerv`) la fiecare 2 s`pt`måni.

UTILIZAREA ANVELOPELOR
DE IARN~

ATEN}IE

Asigura]i-v` c` folosi]i piuli]ele co -
recte pentru tipul de jant` pe

ca re sunt montate anvelopele de iarn`.

Dac` folosi]i anvelope de iarn`, asigu-
ra]i-v` c` presiunea anvelopelor este
corect`. Consulta]i capitolul Specifi-
ca]ii tehnice (pagina 140).

E70415
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UTILIZAREA LAN}URILOR
ANTIDERAPANTE

AVERTISMENTE

Nu dep`[i]i 50 km/h. Nu utiliza]i
lan]urile pe carosabil f`r` z`pad`.

Monta]i lan]uri numai pe tipurile
de anvelope specificate.

Consulta]i capitolul Spe ci fi ca -
]ii tehnice (pagina 140).

ATEN}IE

Dac` vehiculul dumneavoastr`
este echipat cu ornamente la

ro]i, îndep`rta]i-le înainte de fixarea
lan]urilor antiderapante.

Not`: Sistemul ABS va func]iona, în
continuare, normal.

Folosi]i numai lan]uri cu zale mici.

Folosi]i lan]uri numai pe ro]ile din fa]`.

Vehicule cu sistem de control
al stabilit`]ii (ESP)

Vehiculele cu control al stabilit`]ii
(ESP) pot prezenta unele modific`ri
neobi[nuite ale ]inutei de drum care
pot fi evitate prin dezactivarea siste-
mului. Consulta]i capitolul Utilizarea
sistemului de control al stabi-
lit`]ii (pagina 93).

SPECIFICA}II TEHNICE
Cuplul piuli]` roat`

Presiunea în anvelope (anvelope reci)
Pån` la 80 km/h

Pån` la 160 km/h

Tip roat` Nm

Toate 110 

Model
Dimen-
siune

 anvelop`

Sarcin` normal` Sarcin` maxim`

Fa]` Spate Fa]` Spate

bar (psi) bar (psi) bar (psi) bar (psi)

Toate 175/65 R14 3 (44) 3 (44) 3 (44) 3 (44)

Model
 Dimen -
siune

 anvelop`

Sarcin` normal` Sarcin` maxim`

Fa]` Spate Fa]` Spate

bar (psi) bar (psi) bar (psi) bar (psi)

Toate motoa-
re le pe benzin` 175/65 R14* 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
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Jantele [i anvelopele

Model
 Dimen -
siune

 anvelop`

Sarcin` normal` Sarcin` maxim`

Fa]` Spate Fa]` Spate

bar (psi) bar (psi) bar (psi) bar (psi)

Toate
motoarele
pe benzin`

195/50 R15 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)

195/45 R16 2.2 (32) 2 (29) 2.4 (35) 3.2 (46)

205/40 R17 2.2 (32) 2 (29) 2.4 (35) 2.8 (41)

195/60 R15 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 2.6 (38)

Model
 Dimen -
siune

 anvelop`

Sarcin` normal` Sarcin` maxim`

Fa]` Spate Fa]` Spate

bar (psi) bar (psi) bar (psi) bar (psi)

Toate
motoarele
diesel

175/65 R14* 2.3 (33) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)

195/50 R15 2.3 (33) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)

195/45 R16 2.3 (33) 2 (29) 2.4 (35) 3.2 (46)

205/40 R17 2.3 (33) 2 (29) 2.4 (35) 2.8 (41)

195/60 R15 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 2.6 (38)

Model
 Dimen -
siune

 anvelop`

Sarcin` normal` Sarcin` maxim`

Fa]` Spate Fa]` Spate

bar (psi) bar (psi) bar (psi) bar (psi)

Toate

175/65 R14* 2.3 (33) 2 (29) 2.4 (35) 3.2 (46)

195/50 R15 2.3 (33) 2 (29) 2.4 (35) 3.2 (46)

195/45 R16 2.3 (33) 2 (29) 2.4 (35) 3.2 (46)

205/40 R17 2.3 (33) 2 (29) 2.4 (35) 2.8 (41)

195/60 R15 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 2.6 (38)

* Monta]i lan]uri numai pe tipurile de anvelope specificate.

Pån` la 160 km/h

* Monta]i lan]uri numai pe tipurile de anvelope specificate.

Vitez` constant` de peste 160 km/h

* Monta]i lan]uri numai pe tipurile de anvelope specificate.
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Identificarea vehiculului

PL~CU}A DE IDENTIFICARE
A VEHICULULUI

A Serie de [asiu

B Greutate maxim` admis`

C Masa brut` a remorcii

D Greutate maxim` pe osia fa]`

E Greutate maxim` pe osia spate

Seria [asiului [i greut`]ile maxime sunt
indicate pe o pl`cu]` aflat` în partea
cu încuietoare a cadrului u[ii pasage-
rului, în partea de jos.

SERIA DE {ASIU

Seria de [asiu este [tan]at` pe pa-
noul podelei în partea dreapt`, lång`
scaunul din fa]`. Este indicat` [i în
partea stång` a panoului de bord.

E85610

C

B

E D

A

E87496
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Specifica]ii tehnice

SPECIFICA}II TEHNICE

Dimensiunile vehiculului la modele cu 3 u[i [i cu 5 u[i

D

A

C

E

B
E101870

Articol Descriere dimensiune Dimensiune în mm

A Lungime maxim` 3 950 - 3 958

B L`]ime total` - incluzånd
oglinzile exterioare 1 973 (77.7)
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Specifica]ii tehnice

Articol Descriere dimensiune Dimensiune în mm

C În`l]ime total` la greutatea proprie 1 433 - 1 481

D Ampatament 2 489

E Ecartament fa]` 1 473 - 1 493

E Ecartament spate 1 460 - 1 480
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Specifica]ii tehnice

Dimensiunile echipamentului de remorcare
la modele cu 3 u[i [i cu 5 u[i

A

B

G

F

E

C

D

E101872

Articol Descriere dimensiune Dimensiune în mm

A Bar` de protec]ie – extremitate
cap de remorcare 124

B Punct de prindere - centru
cap de remorcare 7

C Centru roat` – centru cap
de remorcare 761

D Centru cap de remorcare - lonjeron 512
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Specifica]ii tehnice

Articol Descriere dimensiune Dimensiune în mm

E Partea exterioar` a lonjeronului 1 024 (40.3)

F
Centrul primului punct de prindere -
cen trul celui de-al doilea punct de

prindere
267 (10.5)

G Centru cap de remorcare – centrul
celui de-al doilea punct de prindere 584 (23)
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Sistemul audio - Introducere

INFORMA}II IMPORTANTE
DESPRE SISTEMUL AUDIO

AVERTISMENTE

Din cauza incompatibilit`]ii teh-
nice, este posibil ca discurile

compacte inscrip]ionabile (CD-R) [i
reinscrip]ionabile (CD-RW) s` nu
func]ioneze corect.

Aceste unit`]i radio cu CD vor
reda compact discuri care res-

pectã specifica]iile audio standard din
Cartea ro[ie interna]ional`. Compact
discurile protejate la copiere, proveni-
te de la unii produc`tori, nu
corespund acestui standard, iar
redarea acestora nu poate fi garan-
tat`.

Discurile cu format dublu [i
dou` fe]e (DVD Plus, formatul

CD-DVD), adoptate de industria
muzical`, sunt mai groase decåt
compact discurile normale [i de
aceea, redarea acestora nu poate fi
garantat`. Nu se vor folosi compact
discurile cu form` neregulat` [i cele
cu pelicul` de protejare la zgåriere
sau cu etichete autoadezive. Nu vor
fi acceptate preten]ii legate de
garan]ie în cazul în care în interiorul
unui sistem audio returnat pentru
repara]ii se g`se[te un astfel de disc.

Toate unit`]ile pentru CD sunt
proiectate s` redea numai

compact discuri audio de 12 cm
imprimate în scopuri comerciale.

Unitatea audio se poate dete-
riora dac` în fanta pentru

CD-uri sunt introduse carduri de cre-
dit, monede sau alte obiecte.

Etichetele unit`]ii audio

Etichetele discurilor

CD audio

MP3

E66256

E66254

E66255
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Prezentarea unit`]ii audio

PREZENTAREA
UNIT~}II AUDIO

Not`: Unit`]ile dispun de un afi[aj
multi-func]ional încorporat, situat
 dea  supra fantei pentru CD-uri. Aces-
ta v` ofer` informa]ii importante re-
feritoare la controlul unit`]ii dumnea-
voastr` audio. În plus, exist` diferite
pictograme a[ezate de jur împrejurul
ecranului afi[ajului care lumineaz`
atunci cånd o func]ie devine activ`
(de exemplu, CD, radio, sau Aux.)

E103293

A B ED

FO

G

K

L

M

N

J HI

C

A Scoaterea CD-ului. Consulta]i capitolul CD playerul (pagina 158).

B S`ge]i pentru navigare

C Fant` pentru CD. Consulta]i capitolul CD playerul (pagina 158).

D Buton OK

E Buton pentru informa]ii

F Buton pentru informa]ii din trafic. Consulta]i capitolul Butonul pentru
informa]ii din trafic (pagina 154).

Tipul 1
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Prezentarea unit`]ii audio

G Buton pentru preselectarea posturilor de radio. Consulta]i capitolul Butoa-
nele pentru posturi preselectate (pagina 154).

H Buton pentru c`utare în sus. Buton pentru selectarea piesei. Consulta]i capi-
tolul Butonul de selectare a posturilor (pagina 153). Consulta]i capito-
lul Selectarea pieselor (pagina 158).

I Butonul Pornit/Oprit [i pentru controlul volumului

J Buton pentru c`utare în jos. Buton pentru selectarea piesei. Consulta]i capi-
tolul Butonul de selectare a posturilor (pagina 153). Consulta]i capito-
lul Selectarea pieselor (pagina 158).

K Buton pentru selectare meniu

L Buton pentru op]iuni de sunet. Consulta]i capitolul Butonul de reglare
ba[i/înalte (pagina 153). Consulta]i capitolul Butonul de balans/fade
(translatare sunet fa]`-spate) (page 153).

M Buton pentru selectare intrare auxiliar`. Consulta]i capitolul Mufa pentru
intrare auxiliar` (AUX IN) (pagina 81). Consulta]i capitolul Mufa pen-
tru intrare auxiliar` (AUX IN) (page 162).

N Buton pentru selectare radio. Consulta]i capitolul Func]ionarea unit`]ii
audio (pagina 153).

O Buton pentru selectare CD. Consulta]i capitolul CD playerul (pagina 158).

Tipul 2

A Descrierea butoanelor pentru
func]ii 1-4

yp  

E104157 A

1 2 3 4

FIESTA martie 2009  30.03.2009  21:51  Page 149



150

Prezentarea unit`]ii audio

E103294

A B ED

T

H

F

G

P

Q

R

S

MO N J IKL

C

A Scoaterea CD-ului. Consulta]i capitolul CD playerul (pagina 158).

B S`ge]i pentru navigare

C Fant` pentru CD. Consulta]i capitolul CD playerul (pagina 158).

D Buton OK

E Buton pentru informa]ii

F Buton pentru informa]ii din trafic. Consulta]i capitolul Butonul pentru
informa]ii din trafic (pagina 154).

G Op]iuni de sunet. Consulta]i capitolul Butonul de reglare ba[i/înalte
(pagina 153). Consulta]i capitolul Butonul de balans/fade (transla-
tare sunet fa]`-spate) (page 153).

H Tastatur` pentru telefon [i pentru preselectare posturi de radio. Consul-
ta]i capitolul Utilizarea telefonului (pagina 166). Consulta]i capitolul
Butoanele pentru posturi preselectate (pagina 154).

I Func]ia 4

J Func]ia 3
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Prezentarea unit`]ii audio

K C`utare în sus. Buton pentru selectarea piesei. Consulta]i capitolul Butonul
de selectare a posturilor (pagina 153). Consulta]i capitolul Selectarea
pieselor (pagina 158).

L Buton Pornit/Oprit [i pentru controlul volumului

M C`utare în jos. Buton pentru selectarea piesei. Consulta]i capitolul Butonul
de selectare a posturilor (pagina 153). Consulta]i capitolul Selectarea
pieselor (pagina 158).

N Func]ia 2

O Func]ia 1

P Butonul pentru selectare meniu

Q Buton pentru selectare telefon. Consulta]i capitolul Telefonul (pagina 164).

R Buton pentru selectare intrare auxiliar`, USB [i iPod. Consulta]i capitolul
Mufa pentru intrare auxiliar` (AUX IN) (pagina 81). Consulta]i capito-
lul Mufa pentru intrare auxiliar` (AUX IN) (pagina 162). Consulta]i
 capitolul Conectivitatea (pagina 184).

S Selectare radio. Consulta]i capitolul Func]ionarea unit`]ii audio (pagina 153).

T Selectare CD. Consulta]i capitolul CD playerul (pagina 158).

Butoanele pentru func]ii 1 - 4 sunt de-
pendente de context [i se schimb` în
func]ie de configura]ia curent`. Des-
crierile aferente acestor func]ii sunt
prezentate în partea de jos a afi[ajului
de pe ecran.
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Securitatea sistemului audio

CODUL DE SECURITATE

Fiecare unitate are încorporat un cod
unic care este legat de seria de [asiu
a vehiculului (VIN). Sistemul va verifica
automat dac` seria unit`]ii se potri-
ve[te cu cea a vehiculului înainte de a
permite ca unitatea s` func]ioneze.

În cazul în care apare un mesaj prin
care vi se solicit` codul de securitate,
v` rugam s` contacta]i dealerul.
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Func]ionarea unit`]ii audio

BUTONUL PORNIT/OPRIT
(ON/OFF)

Ap`sa]i butonul pornit/oprit. Acest lu-
cru va face ca unitatea s` func]ioneze
pe o durat` de pån` la o or` f`r` a
activa contactul.

Radioul se va opri automat dup` o or`.

BUTONUL DE REGLARE
BA{I/ÎNALTE

• Ap`sa]i butonul pentru op]iuni de
sunet.

• Utiliza]i butoanele cu s`geat` sus [i
jos pentru a selecta op]iunea dorit`.

• Utiliza]i butoanele cu s`geat`
stånga [i dreapta pentru a face re-
glajele necesare. Afi[ajul indic` ni-
velul selectat. Ap`sa]i butonul OK
pentru a confirma noile set`ri.

BUTONUL DE BALANS/FADE
(TRANSLATARE SUNET
FA}~-SPATE)

Butonul de fade este utilizat pentru
reglarea distribu]iei sunetului fa]`/spa-
te la vehiculele echipate cu difuzoare
în partea din spate.

Butonul de balans este utilizat pentru
reglarea distribu]iei sunetului între di-
fuzoarele stånga/dreapta.

• Ap`sa]i butonul pentru op]iuni de
sunet.

• Utiliza]i butoanele cu s`geat` sus [i
jos pentru a selecta op]iunea dorit`.

• Utiliza]i butoanele cu s`geat`
stånga [i dreapta pentru a face re-
glajele necesare.

Afi[ajul indic  ̀nivelul selectat. Ap`sa]i bu-
tonul OK pentru a confirma noile set`ri.

BUTONUL PENTRU BANDA
DE FRECVEN}~

Ap`sa]i butonul RADIO pentru a se-
lecta una dintre lungimile de band`
disponibile.

Butonul poate fi utilizat pentru a comuta
pe radio dup` ce a]i utilizat o alt` surs`.

Alternativ, pute]i ap`sa butonul cu
s`geat` stånga pentru a afi[a lungi-
mile de band` disponibile. Derula]i
pån` la lungimea de band` dorit` [i
ap`sa]i butonul OK.

BUTONUL DE SELECTARE
A POSTURILOR

C`utarea automat`

Selecta]i o band` de frecven]` [i
ap`sa]i scurt unul dintre butoanele de
c`utare automat`. Unitatea se va opri
la primul post pe care îl g`se[te în di-
rec]ia pe care a]i selectat-o.

C`utarea manual`

Tipul 1

• Ap`sa]i butonul MENU (meniu).

• Selecta]i modul RADIO [i apoi mo-
dul MANUAL TUNE (c`utare ma-
nual`).

• Ap`sa]i unul dintre butoanele cu
s`geat` pentru a c`uta în sus sau
în jos, încet, pe lungimea de und`
sau ap`sa]i [i men]ine]i ap`sat
pentru a c`uta mai rapid pån` în
momentul în care g`si]i frecven]a
dorit`.

• Ap`sa]i butonul OK pentru a conti-
nua ascultarea unui anumit post.

Tipul 2

• Ap`sa]i butonul pentru func]ia 2.
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Func]ionarea unit`]ii audio

• Apoi ap`sa]i unul dintre butoanele
cu s`geat` pentru a c`uta în sus
sau în jos, încet, pe lungimea de
und` sau ap`sa]i [i men]ine]i
ap`sat pentru a c`uta mai rapid
pån` în momentul în care g`si]i
frecven]a dorit`.

• Ap`sa]i butonul OK pentru a conti-
nua ascultarea unui anumit post.

Selectarea prin scanare

Func]ia SCAN v` permite s` asculta]i
cåteva secunde fiecare post detec-
tat.

Tipul 1

• Ap`sa]i butonul MENU (meniu).

• Selecta]i modul RADIO [i apoi mo-
dul SCAN.

• Utiliza]i butoanele cu s`geat` pen-
tru a scana în sus sau în jos pe lun-
gimea de band` selectat`.

• Ap`sa]i butonul OK pentru a conti-
nua ascultarea unui anumit post.

Tipul 2

• Ap`sa]i butonul pentru func]ia 3.

• Utiliza]i butoanele de c`utare pen-
tru a scana în sus sau în jos pe lun-
gimea de band` selectat`.

• Ap`sa]i butonul pentru func]ia 3
înc` o dat` pentru a continua as-
cultarea unui anumit post.

BUTOANELE PENTRU
POSTURI PRESELECTATE

Aceast` func]ie v` permite s` memo-
ra]i posturile dumneavoastr` prefera-
te astfel încåt acestea s` poat` fi rea-
pelate prin selectarea benzii de frec-
ven]` corespunz`toare [i ap`sarea

unuia din butoanele pentru posturi
preselectate.

• Selecta]i o band` de frecven]`.

• Selecta]i postul dorit.

• Ap`sa]i [i men]ine]i ap`sat unul
din butoanele pentru posturi pre-
selectate. Va fi afi[at` o bar` de
progres [i un mesaj. În momentul
în care bara de progres este com-
plet înc`rcat`, postul de radio a
fost memorat. De asemenea, uni-
tatea audio va opri sonorul pentru
scurt timp pentru a confirma me-
morarea postului.

Aceast` opera]ie poate fi repetat`
pentru fiecare band` de frecven]` [i
pentru fiecare buton pentru posturi
preselectate.

În timp ce este selectat modul RADIO,
posturile memorate pot fi selectate
ap`sånd butoanele cu s`geat` sus,
jos, dreapta sau butonul OK. Apoi de-
rula]i pån` la postul dorit [i ap`sa]i bu-
tonul OK.

Not`: Este posibil ca în momentul în
care c`l`tori]i în alt` parte a ]`rii, pos-
turile FM care emit pe frecven]e alter-
native [i sunt memorate pe butoanele
pentru posturi preselectate s` fie ac-
tualizate la frecven]a corect` pentru
acea zon`.

BUTONUL PENTRU
MEMORAREA AUTOMATÃ

Memorarea automat` poate fi folosit`
pentru a memora posturile cu cele
mai puternice semnale disponibile, din
banda AM sau FM.

• Ap`sa]i [i men]ine]i ap`sat buto-
nul pentru func]ia 1 sau butonul
RADIO.
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Func]ionarea unit`]ii audio

• În momentul în care c`utarea este
terminat`, sunetul este redat din
nou, iar posturile cu cel mai puternic
semnal sunt memorate automat.

Not`: Func]ia AutoStore va memora
maximum 10 posturi cu cel mai puter-
nic semnal disponibil [i le va copia în
locul celor deja existente.

Not`: Func]ia AutoStore poate fi utili-
zat` pentru a memora manual postu-
rile de radio, în mod similar cu memo-
rarea cu ajutorul altor func]ii.

BUTONUL PENTRU
 INFORMA}II DIN TRAFIC

Multe dintre posturile care emit pe
banda FM transmit un cod TP pentru
a semnala faptul c` ofer` informa]ii
din trafic.

Activarea transmisiei
de informa]ii din trafic

Activarea transmisiei de informa]ii din
trafic se face ap`sånd butonul TA. Va
fi afi[at` pictograma ‘TA’ pentru a v`
indica faptul c` func]ia este activ`.

În cazul în care asculta]i deja un post
care emite informa]ii din trafic va fi
afi[at` pictograma ‘TP’ . În caz contrar,
unitatea va continua c`utarea unui
post care emite informa]ii din trafic.

În momentul în care sunt emise
 informa]ii din trafic, unitatea va
 întrerupe automat redarea unui CD
sau a unui post de radio [i pe afi[aj
va ap`rea pictograma ‘Traffic
 announcement (TA)’ .

În cazul în care este selectat un post
care nu emite informa]ii din trafic, uni-
tatea audio va r`måne pe acel post în
afar` de cazul în care:

• Func]ia TA este dezactivat` [i apoi
este activat` din nou.

• La anumite modele, dac` nivelul
volumului este setat la zero timp de
patru minute, unitatea va c`uta din
nou un post cu informa]ii din trafic.

Volumul transmisiei
informa]iilor din trafic

Informa]iile din trafic întrerup transmi-
sia normal` la un volum presetat care
este, de obicei, mai mare decåt volu-
mul de ascultare normal.

Pentru a regla volumul presetat:

• Utiliza]i butonul pentru volum pen-
tru a face reglajele necesare în
timpul unei transmisii de informa]ii
din trafic (TA). Afi[ajul va indica ni-
velul selectat.

Încheierea transmisiei
de informa]ii din trafic

Unitatea audio va reveni la modul nor-
mal de func]ionare la sfår[itul fiec`rei
transmisii de informa]ii din trafic. Pen-
tru a opri o transmisie de informa]ii din
trafic, ap`sa]i butonul TA în timpul
acesteia.

Not`: Toate transmisiile vor fi oprite
în cazul în care ap`sa]i butonul TA în
orice alt moment.
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Meniurile unit`]ii audio

REGLAJUL AUTOMAT
AL VOLUMULUI

În cazul în care este disponibil, reglajul
automat al volumului (AVC) va ajusta ni-
velul volumului pentru a compensa zgo-
motul motorului [i zgomotul exterior.

• Ap`sa]i butonul MENU (meniu) [i
selecta]i op]iunea AUDIO.

• Selecta]i AVC LEVEL sau
 ADAPTIVE VOL.

• Utiliza]i butoanele cu s`geat`
stånga sau dreapta pentru a regla
set`rile AVC.

• Ap`sa]i butonul OK pentru a con-
firma selec]ia.

• Ap`sa]i butonul MENU (meniu)
pentru a reveni.

MODUL REGIONAL (REG)

Modul Regional (REG) controleaz`
modul schimb`rii func]iilor AF între
re]ele regionale ale aceleia[i sta]ii de
emisie. O sta]ie de emisie poate avea
o re]ea întins` pe o por]iune destul de
mare a ]`rii. În diferite momente ale zi-
lei aceast` re]ea poate fi desp`r]it`
într-un num`r de re]ele regionale,
concentrate pe anumite ora[e mari.
În momentul în care aceast` re]ea nu
este desp`r]it` în variante regionale,
întreaga re]ea emite acela[i program.

Mod Regional ON (pornit): Aceasta
previne schimbarea AF aleatorie în
momentul în care re]elele regionale
nu emit acela[i program.

Mod Regional OFF (oprit): Aceasta
permite o raz` de acoperire mai mare
în cazul în care re]elele regionale emit
acela[i program, dar pot cauza
schimb`ri AF aleatorii în cazul contrar.

• Ap`sa]i butonul MENU (meniu).

• Selecta]i modul AUDIO.

• Derula]i pån` la RDS REGIONAL [i
porni]i sau opri]i cu ajutorul buto-
nului OK.

• Ap`sa]i butonul MENU (meniu)
pentru a reveni.

FRECVEN}ELE ALTERNATIVE

Multe dintre programele emise în
banda FM au un cod de identificare
(PI) care poate fi recunoscut de
unit`]ile audio.

În cazul în care radioul dumneavoas -
tr` are modul frecven]e alternative
(AF) activat [i v` deplasa]i din zona
unei transmisii în zona altei transmisii,
aceas t` op]iune va c`uta [i schimba
automat pe o frecven]` cu un semnal
mai puternic, în cazul în care aceasta
este disponibil`.

Totu[i, în anumite condi]ii, c`utarea
AF poate întrerupe temporar recep]ia
normal`.

În momentul în care este selectat`
aceast` func]ie, unitatea va evalua
continuu intensitatea semnalului [i va
schimba automat pe acea alternativ`,
în cazul în care aceasta este disponi-
bil`. Aceast` func]ie va opri sonorul în
timp ce verific` o list` de frecven]e al-
ternative [i, dac` este necesar, va
c`uta o singura dat` pe toat` lungi-
mea de band` o frecven]` alternativ`.

Va reveni la recep]ia radio normal` în
momentul în care va g`si o frecven]`
sau va reveni la frecven]a ini]ial`, în ca-
zul în care nu va fi g`sit` o alternativ`.

În momentul în care aceast` func]ie
este activ`, va afi[at` pictograma ‘AF’.
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Meniurile unit`]ii audio

• Ap`sa]i butonul MENU (meniu).

• Selecta]i modul AUDIO.

• Derula]i pån` la ALTERNAT. FREQ.
[i activa]i sau dezactiva]i op]iunea
respectiv` cu ajutorul butonului OK.

• Ap`sa]i butonul MENU (meniu)
pentru a reveni.

TRANSMISIILE DE {TIRI

Unele unit`]i audio întrerup recep]ia
normal` pentru a transmite buletine
de [tiri de la posturi din banda FM sau
sistemul de date radio (RDS) [i posturi
conectate la sistemul de amplificare a
semnalului în re]ea (EON), în acela[i
mod în care sunt prezentate [i infor-
ma]iile din trafic.

În timpul transmisiilor de [tiri, afi[ajul va
indica faptul c` exist` o transmisie în
desf`[urare. Buletinele de [tiri sunt
transmise la acela[i volum ca [i infor-
ma]iile din trafic.

• Ap`sa]i butonul MENU (meniu).

• Selecta]i modul AUDIO.

• Derula]i pån` la NEWS [i porni]i
sau opri]i cu ajutorul butonului OK.

• Ap`sa]i butonul MENU (meniu)
pentru a reveni.

FIESTA martie 2009  30.03.2009  21:51  Page 157



158

CD playerul

REDAREA COMPACT
DISCURILOR
Not`: În timpul red`rii, afi[ajul indic`
discul, piesa [i timpul scurs de la înce-
perea red`rii acesteia.

În timpul recep]iei radio, ap`sa]i buto-
nul CD o dat` pentru a începe reda-
rea discului.

Redarea va începe de îndat` ce este
introdus un disc.

SELECTAREA PIESELOR
• Ap`sa]i butonul de c`utare în sus

o dat` pentru a trece la urm`toa-
rea pies` sau ap`sa]i-l în mod re-
petat pentru a accesa urm`toare-
le piese.

• Ap`sa]i butonul de c`utare în jos o
dat` pentru a reda din nou piesa
curent`. În cazul în care este
ap`sat în dou` secunde de la în-
ceperea piesei, va fi selectat` pie-
sa precedent`.

• Ap`sa]i butonul c`utare în jos în
mod repetat pentru a selecta pie-
sele anterioare.

O metod` alternativ` de selectare a
pieselor este, direct, prin intermediul
butoanelor cu s`ge]i [i al butonului
OK. Ap`sarea butoanelor cu s`ge]i
sus sau jos va accesa lista complet` a
pieselor. Derula]i pån` la piesa dorit`
[i selecta]i utilizånd butonul OK. Re-
darea va începe de la piesa selectat`.

Tipul 2

Num`rul piesei dorite poate fi introdus
prin intermediul tastaturii numerice.
Forma]i num`rul complet al piesei do-
rite (de ex. 1 [i apoi 2 pentru piesa
num`rul 12) sau forma]i direct
num`rul piesei [i ap`sa]i butonul OK.

DERULAREA RAPID~
ÎNAINTE/ÎNAPOI

• Ap`sa]i [i men]ine]i ap`sate bu-
toanele de c`utare sus sau jos
pentru a c`uta înapoi sau înainte
printre piesele de pe un disc.

REDAREA ALEATORIE

Redarea aleatorie a pieselor permite
redarea tuturor pieselor de pe CD
într-o ordine întåmpl`toare.

Tipul 1

• Ap`sa]i butonul MENU (meniu) [i
selecta]i CD MODE.

• Selecta]i modul SHUFFLE care
per  mite oprirea sau pornirea
func]iei.

• În momentul red`rii unui disc MP3,
op]iunile includ modul SHUFFLE
pentru întregul disc sau doar pen-
tru piesele din directorul selectat.

Tipul 2

• Ap`sa]i butonul pentru func]ia 2.

• În momentul red`rii unui disc MP3,
op]iunile includ modul SHUFFLE
pentru întregul disc sau doar pen-
tru piesele din directorul selectat.
Ap`sarea repetat` a butonului
pentru func]ia 2 va comuta între
aceste func]ii.

Utiliza]i butonul pentru c`utare sus
sau jos pentru a selecta urm`toarea
piesa care va fi redat`.

REPETAREA PIESELOR DE
PE COMPACT DISC

Tipul 1

• Ap`sa]i butonul MENU (meniu) [i
selecta]i CD MODE.
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• Ap`sa]i butonul REPEAT care per-
mite activarea sau dezactivarea
acestei func]ii. Piesa va fi redat`
din nou în momentul în care va
ajunge la sfår[it.

• În momentul red`rii unui disc MP3,
op]iunile includ modul REPEAT
pentru întregul disc sau doar pen-
tru piesele din directorul selectat.

Tipul 2
• Ap`sa]i butonul pentru func]ia 1.
• În momentul red`rii unui disc MP3,

op]iunile includ modul REPEAT
pen tru întregul disc sau doar pen-
tru piesele din directorul selectat.
Ap` sarea repetat` a butonului
pen tru func ]ia 1 va comuta între
aces te func]ii.

SCANAREA PIESELOR
DE PE COMPACT DISC
Func]ia SCAN v  ̀permite s  ̀asculta]i
aproximativ 5 secunde din fiecare pies .̀
Tipul 1
Sunt disponibile mai multe moduri de
scanare, în func]ie de tipul de disc redat.
• Ap`sa]i butonul MENU (meniu) [i

selecta]i CD MODE.
• Ap`sa]i butonul SCAN care permi-

te activarea sau dezactivarea
acestei func]ii.

• În momentul red`rii unui disc MP3,
op]iunile includ modul SCAN pen-
tru întregul disc sau doar pentru
piesele din directorul selectat.

• Ap`sa]i butonul OK pentru a opri
modul de scanare.

Tipul 2
• Ap`sa]i butonul pentru func]ia 3.
• În momentul red`rii unui disc MP3,

op]iunile includ modul SCAN pentru
întregul disc sau doar pentru piese-
le din directorul selectat. Ap`sarea
repetat` a butonului pentru func]ia
3 va comuta între aceste func]ii.

• Ap`sa]i înc` o dat` butonul pentru
func]ia 3 pentru a opri modul de
scanare.

REDAREA UNUI FI{IER MP3
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) este o
tehnologie [i un format standard pen-
tru comprimarea datelor audio.
Aceasta permite o utilizare eficient` a
mediilor de stocare.

Pute]i reda fi[iere MP3 înregistrate pe
CD-ROM, CD-R [i CD-RW. Discul tre-
buie s` fie în format ISO 9660 nivel 1
sau nivel 2, format Joliet sau Romeo.
De asemenea, pute]i utiliza un disc în-
registrat în multisesiune.

Formatul ISO 9660
Acesta este standardul interna]ional cel
mai obi[nuit pentru formatul logic al fi [i -
erelor [i directoarelor pe un CD-ROM.

Exist` mai multe niveluri de spe ci fi-
 ca]ii. La nivelul 1, numele fi[ierelor tre-
buie s` fie în format 8.3 (nu mai mult
de 8 caractere pentru nume, nu mai
mult de 3 caractere în extensia
“.MP3”) [i cu litere mari.

Numele directoarelor nu trebuie s` fie
mai lungi de 8 caractere. Directoarele
nu pot avea mai mult de 8 niveluri
(sub-directoare). Specifica]iile pentru
nivelul 2 permit o lungime a numelui
fi[ierelor de pån` la 31 de caractere.

Fiecare director poate avea maxi-
mum 8 sub-directoare.

În cazul formatelor Joliet sau Romeo,
v` rugam s` ]ine]i cont de aceste res-
tric]ii în momentul configur`rii progra-
mului dumneavoastr` pentru înregis-
trarea discurilor.

Multisesiunea
Aceasta este o metod` de înregistra-
re care permite ad`ugarea datelor
utilizånd metoda Track-At-Once.
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Discurile conven]ionale încep de la o
zon` de control a discului numit` Lead-
in (intrare) [i se termin` la o zon` numit`
Lead-out (ie[ire). Un disc multisesiune
este un disc care are mai multe sesiuni,
cu fiecare segment de la Lead-in la
Lead-out privit ca o sesiune separat`.

• Formatul CD-Extra: Este formatul
care înregistreaz` fi[ierele audio
ca piste la sesiunea 1 [i datele ca
piste la sesiunea 2.

• Formatul CD-Mixt: În formatul
acesta, datele sunt înregistrate ca
pista 1 [i fi[ierele audio ca pista 2.

Formatele de fi[iere
• În cazul altor formate decåt nivelul

1 [i nivelul 2 ISO 9660, este posibil
s` nu se afi[eze corect numele di-
rectoarelor sau fi[ierelor.

• La denumirea acestora, asigu ra -
]i-v` c` ad`uga]i, la numele fi[ieru-
lui, extensia „.MP3”.

• Dac` ad`uga]i extensia ".MP3" la
un alt fi[ier decåt MP3, unitatea nu
poate recunoa[te corect fi[ierul [i
va genera un zgomot aleatoriu care
ar putea s` deterioreze difuzoarele.

• La urm`toarele discuri, redarea în-
cepe cu întårziere:

• disc înregistrat cu o structur` de
sub-directoare complicat`.

• disc înregistrat în multisesiune.

• disc nefinalizat la care pot fi
ad`ugate date.

Redarea unui disc
înregistrat în multisesiune

În cazul în care pe prima pist` din
prima sesiune sunt date audio

Numai datele audio din prima sesiune
vor fi redate. Datele non-audio/infor-

ma]iile despre MP3 (num`rul piesei,
timp etc.) sunt afi[ate f`r` sunet.

În cazul în care pe prima pist` din
prima sesiune nu sunt date audio

• În cazul în care exist` un fi[ier MP3
pe disc, numai acesta va fi redat [i
alte date vor fi ignorate. (Datele
audio nu sunt recunoscute.)

• În cazul în care nu exist` niciun
fi[ier MP3 pe disc, nu va fi redat ni-
mic. (Datele audio nu sunt recu-
noscute.)

Ordinea de redare
a fi[ierelor MP3
Ordinea de redare a directoarelor [i a
fi[ierelor este cea indicat` mai jos.

Not`: Un director care nu include un
fi[ier MP3 este omis.

Sfat pentru redare: Pentru a spe-
cifica o anumit` ordine de redare, în-
ainte de numele fi[ierului, introduce]i
num`rul acestuia (de ex. ”01,” ”02”) [i
apoi înregistra]i con]inutul pe disc.
(Ordinea difer` în func]ie de tipul de
software de inscrip]ionare.)

E104206
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Etichetele ID3 versiunea 2
În momentul red`rii, un fi[ier MP3
care are o etichet` ID3 ver. 2 se va
comporta astfel:
• În momentul saltului peste o

por]iune din eticheta ID3 ver.2 (la
începutul piesei), sunetul nu este
redat. Durata saltului se schimb` în
func]ie de capacitatea etichetei
ID3 ver.2. Exemplu: La 64 de ki-
loocte]i, acest timp este de aprox.
2 secunde (cu RealJukebox).

• Timpul de redare scurs afi[at în
momentul saltului peste o por]iune
din etichet` este incorect. În cazul
fi[ierelor MP3 înregistrate la 128
kbps, timpul nu este afi[at corect
în timpul red`rii.

• În momentul în care este creat un
fi[ier MP3 cu ajutorul unui program
de conversie (de ex. RealJukebox
- marc` comercial` înregistrat` a
RealNetworks Inc), eticheta ID3
ver.2 va fi inscrip]ionat` automat.

Navigarea în cazul înregistr`rilor
în format MP3
Piesele în format MP3 pot fi înregistra-
te pe CD în mai multe feluri. Acestea
pot fi plasate în directoare r`d`cin` ca
în cazul unui CD audio standard sau
pot fi plasate în directoare care pot
reprezenta, de exemplu, un album,
un artist sau un gen muzical.
Secven]a normal` pentru redarea
discurilor cu directoare multiple este
de a reda piesele din directorul
r`d`cin` (primul nivel) prima dat`,
apoi piesele din oricare sub-director
din directorul r`d`cin`, apoi se trece
la directorul num`rul doi [.a.m.d.
• Utiliza]i butoanele cu s`geat` sus [i

jos pentru a accesa lista de piese.
• Navigarea în ierarhia discului se

face utilizånd butoanele cu
s`geat` pentru a selecta alt direc-
tor sau alt` pies` (fi[ier).

• Ap`sa]i butonul OK pentru a se-
lecta o pies` eviden]iat`.

OP}IUNILE DE AFI{ARE
PENTRU MP3
Not`: Unit`]ile de tipul 1 pot necesita
ap`sarea repetat` a butonului INFO
pentru a afi[a toate informa]iile dispo-
nibile despre pies`.
La redarea unui disc MP3, pot fi afi [a -
te anumite informa]ii, codificate în fie-
care pies`. Aceste informa]ii includ în
mod normal:
• Numele fi[ierului
• Numele directorului
• Informa]ii ID3 care pot fi numele

 albumului sau al artistului
Unitatea va indica în mod normal nu-
mele fi[ierului redat. Pentru a accesa
una dintre celelalte informa]ii:
• Ap`sa]i butonul INFO.
Op]iunile de afi[are
a textului de pe CD
La redarea unui disc audio cu text CD,
pot fi afi[ate informa]ii limitate despre
fiecare melodie. Aceste informa]ii in-
clud în mod normal:
• Numele discului
• Numele artistului
• Numele melodiei
Aceste op]iuni de afi[are sunt selec-
tate în acela[i mod ca [i afi[ajul MP3.

ÎNTRERUPEREA RED~RII
UNUI COMPACT DISC
Pentru a reveni la recep]ia radio nor-
mal` la toate unit`]ile:
• Ap`sa]i butonul RADIO.
Not`: Acest lucru nu va determina
scoaterea discului; redarea va fi oprit`
temporar din punctul în care recep]ia
radio a fost restabilit`.
Pentru a reveni la redarea discului,
ap`sa]i butonul CD înc` o dat`.
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Mufa pentru intrare auxiliar` (AUX IN)

MUFA PENTRU INTRARE
AUXILIAR~ (AUX IN)

Not`: Pentru ob]inerea unor perfor-
man]e optime la utilizarea dispozitive-
lor auxiliare este recomandat s` seta]i
dispozitivul respectiv pe volumul ma-
xim. Acest lucru va reduce inter fe ren -
]ele audio în momentul înc`rc`rii dis-
pozitivului cu ajutorul prizei vehiculului.

În cazul în care este prezent`, mufa
pentru intrare auxiliar` (AUX IN) per-
mite conectarea unui dispozitiv auxi-
liar, de exemplu a unui MP3 player, la
sistemul audio al vehiculului. Semnalul
va fi redat prin intermediul difuzoarelor
vehiculului.

Pentru a conecta un dispozitiv auxiliar,
introduce]i-l în mufa pentru intrare au-
xiliar` AUX IN utilizånd un conector
jack audio standard de 3,5 mm.

Selecta]i intrarea auxiliar` cu ajutorul
butonului AUX, iar redarea se va face
prin intermediul difuzoarelor vehiculu-
lui. Pe afi[ajul unit`]ii audio, va ap`rea
indica]ia LINE IN. Volumul, sunetele în-
alte [i cele joase pot fi reglate normal
pe unitatea audio.

De asemenea, pot fi utilizate butoa-
nele unit`]ii audio pentru a reveni la
redarea anterioar`, în timp ce dispozi-
tivul auxiliar r`måne conectat.
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Depanarea sistemului audio

DEPANAREA SISTEMULUI AUDIO

Afi[ajul unit`]ii audio Rectificare

PLEASE CHECK CD
(verifica]i CD-ul)

Mesajul de eroare general pentru defec]iunile le-
gate de CD, precum imposibilitatea citirii CD-ului,
inserarea unui CD cu date etc. Asigura]i-v` c`
CD-ul a fost introdus corect. {terge]i [i încerca]i
din nou sau înlocui]i discul cu un disc cu muzic`
cunoscut. Dac` eroarea persist`, contacta]i

 dealerul dumneavoastr`.

CD DRIVE
MALFUNCTION

(defec]iune a unit`]ii CD)

Mesajul de eroare general pentru defec]iunile lega-
te de CD, precum o posibil̀  avarie a mecanismului.

CD DRIVE HIGH TEMP
(temperatur` prea mare

a unit`]ii CD)

Temperatura ambient` este prea mare – unita-
tea nu va func]iona decåt dup` ce s-a r`cit.

IPOD ERROR READING
DEVICE (eroare de citire
a dispozitivului iPod)

Mesajul de eroare general pentru defec]iunile
 legate de iPod, precum imposibilitatea citirii date-
lor. Asigura]i-v` de faptul c` iPod-ul este introdus
corect. În cazul în care aceast` eroare persist`,

contacta]i dealerul.
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INFORMA}II GENERALE

ATEN}IE

Utilizarea sistemului cu motorul
oprit va desc`rca bateria.

Acest capitol descrie func]iile [i carac-
teristicile sistemului hands-free cu
Bluetooth pentru telefonul mobil.

Facilitatea Bluetooth ca parte a siste-
mului asigur` interac]iunea dintre sis-
temul audio [i telefonul dumnea-
voastr` mobil. V` permite s` utiliza]i
sistemul audio pentru a da sau primi
apeluri f`r` a folosi telefonul mobil, dar
conectat cu acesta.

Compatibilitatea telefoanelor

ATEN}IE

Deoarece nu exist` un acord
comun, produc`torii de telefoa-

ne mobile pot implementa diferite
profiluri în dispozitivele Bluetooth. De
aceea, poate ap`rea o incompatibili-
tate între telefonul mobil [i sistemul
hands-free ceea ce, în unele cazuri,
poate deteriora semnificativ perfor-
man]ele sistemului. Pentru a evita
aceast` situa]ie, trebuie folosite
numai telefoanele recomandate.

Pentru detalii suplimentare, vizita]i site-ul
www.fordmobile-connectivity.com

Telefoanele cu sistem
de operare Symbian

Not`: La unele telefoane trebuie in-
stalat un fi[ier special pentru a permi-
te accesul complet la agenda de tele-
fon prin Bluetooth.

Acesta este sub forma unui fi[ier SIS
[i va putea fi desc`rcat în curånd de
pe site-ul web Ford
www.ford-mobile-connectivity.com

SETAREA TELEFONULUI

Agenda

Not`: Poate fi necesar s` confirma]i
accesul agendei la sistemul Bluetooth
prin telefonul mobil.

Dup` activare, accesul la lista din
agenda de telefon poate fi întårziat
pentru cåteva minute, în func]ie de
 dimensiunea acesteia.

Categoriile agendei

Not`: Înregistr`rile pot fi afi[ate f`r` a
fi puse într-o categorie.

Categoria este indicat  ̀ca o pictogram :̀

Telefon

Mobile (mobil)

Home (acas`)

Office (birou)

Fax

Transformarea unui telefon
mobil într-un telefon activ
Cånd folosi]i sistemul pentru prima dat ,̀
niciun telefon nu este conectat la sistem.

Dup` pornirea motorului [i a unit`]ii
audio, telefonul cu Bluetooth trebuie
conectat la sistem.

Telefonul Bluetooth

Dup` conectarea unui telefon
 Bluetooth la sistem, acesta devine
 telefonul activ. Pentru mai multe infor-
ma]ii, consulta]i meniul telefonului.

E87990

E87991

E87992

E87993

E87994

FIESTA martie 2009  30.03.2009  21:51  Page 164



Telefonul

Selecta]i telefonul din meniul telefonu-
lui activ.

Dup` o întrerupere, cånd se acti-
veaz` din nou contactul [i se repor-
ne[te radioul, ultimul telefon activ
r`måne selectat de sistem.

Not`: În unele cazuri, conexiunea
Blue  tooth trebuie confirmat` pe telefon.

Conectarea unui alt telefon
cu facilitate Bluetooth

Conecta]i un alt telefon mobil cu facili-
tate Bluetooth a[a cum este descris
pentru o conexiune Bluetooth.

Telefoanele stocate în sistem sunt ac-
cesibile prin utilizarea listei de telefoa-
ne de pe unitatea audio.

Not`: Pot fi conectate maximum
[ase dispozitive. Dac` [ase dispozitive
Bluetooth au fost deja conectate, unul
din acestea trebuie deconectat pentru
a putea conecta un alt dispozitiv.

SETAREA SISTEMULUI
BLUETOOTH

Înainte de a putea folosi telefonul
dumneavoastr` în vehicul, acesta tre-
buie conectat la sistemul telefonic al
vehiculului.

Manevrarea telefoanelor

Pån` la [ase dispozitive Bluetooth pot
fi conectate la sistemul vehiculului.

Not`: Atunci cånd sunte]i apela]i [i
telefonul folosit este selectat ca noul
telefon activ, apelul este transferat
sis temului audio al vehiculului.

Not`: În timp ce este conectat la sis-
temul vehiculului, telefonul dumnea-
voastr` poate fi folosit în continuare în
modul obi[nuit.

Cerin]e privind
conexiunea Bluetooth
Înainte de efectuarea unei conexiuni
pentru un telefon cu facilitatea Blue-
tooth, sunt necesare urm`toarele.

1. Func]ia Bluetooth trebuie activat`
pe telefon [i unitatea audio. Asigu-
ra]i-v` c` op]iunea de meniu Blue-
tooth din unitatea audio este se-
tat` pe ON (activat). Pentru infor-
ma]ii suplimentare despre set`rile
telefonului, consulta]i manualul de
utilizare al acestuia.

2. Modul privat nu trebuie activat pe
telefonul cu facilitatea Bluetooth.

3. C`uta]i dispozitivul audio.

4. Selecta]i Ford Audio.

5. Introduce]i codul indicat pe afi[ajul
vehiculului folosind tastatura tele-
fonului. Dac` pe afi[aj nu apare ni-
ciun num`r de cod, introduce]i
num`rul PIN Bluetooth 0000 folo-
sind tastatura telefonului. Acum in-
troduce]i num`rul PIN Bluetooth
indicat pe afi[ajul vehiculului.

Not`: O convorbire telefonic` va fi
întrerupt` dac` unitatea audio este
oprit`. În cazul în care contactul este
rotit în pozi]ia OFF, convorbirea telefo-
nic` nu va fi întrerupt`.

COMENZILE TELEFONULUI

Telecomanda

Butonul voce [i mod

E102756
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Apelurile recep]ionate pot fi acceptate
prin ap`sarea butonului MODE (mod) o
singur` dat`. Ap`sa]i din nou butonul
pentru a încheia o convorbire telefonic`.

UTILIZAREA TELEFONULUI
Not`: Consulta]i ghidul audio pentru
detalii privind comenzile. Consulta]i
capitolul Prezentarea unit`]ii au-
dio (pagina 148).
Acest capitol descrie func]iile de tele-
fon ale unit`]ii audio.

Trebuie s` fie prezent un telefon activ.

Chiar dac` este conectat la unitatea
audio, telefonul dumneavoastr` poate
fi folosit în continuare în modul obi[nuit.

Not`: Pute]i ie[i din meniul telefonu-
lui ap`sånd orice buton surs` CD,
RADIO sau AUX.

Efectuarea unui apel
Formarea unui num`r
cu ajutorul comenzii vocale

Numerele de telefon pot fi formate cu
ajutorul comenzii vocale. Consulta]i
capitolul Comenzile telefonului
(pagina 176).

Formarea unui num`r
cu ajutorul agendei telefonului

Pute]i accesa agenda telefonului prin
facilitatea Bluetooth. Înregistr`rile vor
ap`rea pe afi[ajul unit`]ii.

1. Ap`sa]i butonul PHONE.

2. Ap`sa]i butoanele cu s`geata på -
n` cånd apare agenda telefonului.

3. Ap`sa]i butonul OK .

4. Ap`sa]i butoanele cu s`geat` în
sus/în jos pentru a selecta num`rul
de telefon dorit.

Not`: Ap`sa]i [i men]ine]i ap`sate bu-
toanele cu s`geat` în sus/în jos pentru
a trece la urm`torul num`r de telefon.

5. Ap`sa]i butonul OK pentru a for-
ma num`rul de telefon selectat.

Formarea unui num`r cu
ajutorul tastaturii telefonului

Dac` ave]i o unitate audio cu tasta-
tur` de telefon (butoanele 0-9, * [i #):

1. Ap`sa]i butonul PHONE.

2. Forma]i num`rul folosind tastatura
de telefon de pe unitatea audio.

3. Ap`sa]i butonul OK.

Not`: Dac` tasta]i o cifr` gre[it` în
timp ce introduce]i un num`r de tele-
fon, ap`sa]i butonul pentru func]ia 3
pentru a [terge ultima cifr`. O ap` sa re
prelungit` va [terge întregul [ir de cifre.

Încheierea unei
convorbiri telefonice

Convorbirile pot fi terminate ap`sånd
butonul pentru func]ie 4.

În cazul în care unitatea dumneavoas tr`
nu dispune de o tastatur  ̀de telefon,
pentru a încheia o convorbire pute]i ap  ̀-
sa butonul MODEde pe telecomand .̀

Reapelarea unui num`r

1. Ap`sa]i butonul PHONE.

2. Ap`sa]i butoanele cu s`geat`
pån` cånd CALL LISTS (listele
de apeluri) sunt afi[ate.

3. Ap`sa]i butonul OK.

Not`: Dac` telefonul activ nu ofer` o
list` cu numerele formate, ultimul
num`r/ultima înregistrare apelat`
poate fi reformat`.

4. Ap`sa]i butoanele s`geat` în
sus/în jos pentru a selecta lista de
apeluri dorit`.

5. Ap`sa]i butonul OK.

6. Ap`sa]i butoanele cu s`geat` în
sus/în jos pentru a selecta num`rul
de telefon dorit.

7. Ap`sa]i butonul OK.
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Reapelarea
ultimului num`r format

1. Ap`sa]i butonul PHONE.

2. Ap`sa]i butoanele cu s`geat`
pån` cånd op]iunea REDIAL
(reapelare) este afi[at`.

3. Ap`sa]i butonul OK.

În cazul în care ave]i o unitate audio
cu tastatur` de telefon:

1. Ap`sa]i butonul PHONE.

2. Ap`sa]i butonul OK.

3. Ap`sa]i butonul pentru func]ia 2.

Recep]ionarea unui apel
Acceptarea unui apel

Apelurile recep]ionate pot fi acceptate
ap`sånd butonul pentru func]ia 1 sau
butonul MODE de pe telecomand`.

Respingerea unui apel

Apelurile pot fi respinse prin ap`sarea
butonului pentru func]ia 4.

Recep]ionarea
unui al doilea apel
Not`: Func]ia pentru recep]ionarea
unui al doilea apel trebuie activat` pe
telefonul dumneavoastr`.

Dac` apare un alt apel în timp ce ave]i
un apel în desf`[urare, poate fi auzit
un bip [i ave]i op]iunea de a încheia
convorbirea activ` [i accepta apelul în
a[teptare.

Acceptarea
celui de-al doilea apel

Not`: Primul apel va fi deconectat [i
va fi înlocuit cu cel de al doilea apel.

Al doilea apel poate fi acceptat
ap`sånd butonul pentru func]ia 1.

Respingerea
celui de-al doilea apel

Al doilea apel poate fi respins
ap`sånd butonul pentru func]ia 4.

Oprirea microfonului
Not`: În timpul unei convorbiri, pute]i
opri microfonul. În timp ce microfonul
este oprit, pe afi[aj apare o confirmare.

Ap`sa]i butonul pentru func]ia 1.
Ap`sa]i din nou butonul pentru a de-
zactiva aceast` func]ie.

Schimbarea telefonului activ

Not`: Telefoanele trebuie conectate
la sistem înainte de a deveni active.

Not`: Dup` conectarea unui telefon
la sistem, acesta devine telefonul activ.

1. Ap`sa]i butonul PHONE.

2. Ap`sa]i butoanele cu s`geat` în
sus/în jos pån` cånd op]iunea
 SELECT PHONE (selectare te-
lefon) este afi[at`.

3. Ap`sa]i butonul OK.

4. Derula]i diferitele telefoane memo-
rate folosind butoanele cu s`geat`
în sus/în jos pentru a afi[a telefoa-
nele conectate.

5. Ap`sa]i butonul OK pentru a se-
lecta telefonul care va deveni activ.

Deconectarea
unui telefon conectat
Un telefon conectat poate fi [ters ori-
cånd din sistem, cu excep]ia cazului
în care un apel este în desf`[urare.

1. Ap`sa]i butonul PHONE.

2. Ap`sa]i butoanele cu s`geat` în
sus/în jos pån` cånd op]iunea
 SELECT PHONE (selectare te-
lefon) este afi[at`.

3. Ap`sa]i butonul OK.

4. Ap`sa]i butonul pentru func]ia 1.
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Sistemul de comand` vocal`

PRINCIPIUL
DE FUNC}IONARE

ATEN}IE

Utilizarea sistemului cu motorul
oprit va desc`rca bateria.

Recunoa[terea vocal` permite opera-
rea sistemului f`r` a v` distrage aten]ia
de la drum pentru a schimba set`rile
sau a primi feedback de la sistem.

Atunci cånd rosti]i una din comenzile de-
finite cu sistemul activ, sistemul de recu-
noa[tere vocal̀  transform  ̀comanda
dumneavoastr  ̀într-un semnal de con-
trol pentru sistem. Infor ma ]iile dumnea-
voastr  ̀iau forma dialogurilor sau co-
menzilor. Sunte]i ghida]i prin aceste dia-
loguri prin enun]uri sau întreb`ri.

Înainte de a folosi recunoa[terea vo-
cal`, v` rug`m s` v` familiariza]i cu
func]iile sistemului.

Comenzile acceptate

Sistemul de comand` vocal` v` per-
mite s` controla]i urm`toarele func]ii
ale vehiculului:

• telefon cu facilitate Bluetooth

• radio

• CD Player

• dispozitiv extern (USB)

• dispozitiv extern (iPod)

• control automat al climatiz`rii

Not`: Sistemul de comand` vocal`
este setat pentru o anumit` limb`.
Dac` dori]i ca sistemul s` func]ioneze
în alt` limb`, consulta]i dealerul.

R`spunsul sistemului

Pe m`sur  ̀ce înainta]i într-o sesiune de
voce, sistemul v  ̀r`spunde cu un bip de
fiecare dat  ̀cånd este gata s  ̀continue.

Nu încerca]i s` da]i alte comenzi pån`
cånd nu auzi]i bipul. Sistemul de co-
mand` vocal` va repeta fiecare co-
mand` rostit`.

Dac` nu sunte]i sigur cum s` conti-
nua]i, rosti]i "HELP" (ajutor) pentru
asisten]` sau "CANCEL" (anulare)
dac` nu dori]i s` continua]i.

Func]ia "HELP" v` ofer` numai un
subset de comenzi vocale disponibile.
Explica]iile detaliate ale tuturor co-
menzilor vocale posibile le pute]i g`si
în paginile urm`toare.

Comenzile vocale

Toate comenzile vocale trebuie rostite
natural, ca [i cum a]i vorbi cu un pasa-
ger sau la telefon. Nivelul vocii trebuie
adaptat în func]ie de zgomotul din jur,
din interiorul sau exteriorul vehiculului,
dar nu trebuie s` ridica]i vocea.

UTILIZAREA SISTEMULUI
DE COMAND~ VOCAL~

Func]ionarea sistemului

Ordinea [i con]inutul comenzilor vo-
cale sunt prezentate în listele
urm`toare. Tabelele indic` ordinea
comenzilor vocale ale utilizatorului [i
r`spunsul sistemului pentru fiecare
func]ie disponibil`.

<> indic` un num`r sau o etichet` de
nume memorat` care trebuie intro-
dus` de utilizator.

Comenzile rapide

Sunt disponibile mai multe comenzi
rapide, care v` permit s` controla]i
anumite caracteristici ale vehiculului
f`r` a urma întregul meniu de co-
menzi. Acestea sunt:
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• telefon: "MOBILE NAME" (denumi-
re mobil), "DIAL NUMBER" (apela-
re num`r), "DIAL NAME" (apelare
nume) [i "REDIAL" (reapelare)

• controlul automat al climatiz`rii:
"TEMPERATURE" (temperatur`),
"AUTO MODE" (mod automat),
"DEFROSTING/DEMISTING ON"
(degivrare/dezaburire activat`) [i
"DEFROSTING/DEMISTING OFF"
(degivrare/dezaburire dezactivat`)

• radio: "TUNE NAME" (selectare
nume post)

• dispozitiv extern (USB): "TRACK"
(pies`)

• dispozitiv extern (iPod): "TRACK"
(pies`)

Începe]i s` comunica]i
cu sistemul

Înainte de a începe s` comunica]i cu
sistemul, trebuie s` ap`sa]i butonul
VOICE (voce) sau butonul MODE
(mod) pentru fiecare opera]ie [i s`
a[tepta]i pån` cånd sistemul v`
r`spunde cu un bip. Consulta]i capi-
tolul Sistemul de comand` vo-
cal` (pagina 37).

Ap`sa]i din nou butonul pentru a anu-
la sesiunea de voce.

Eticheta de nume

Func]ia etichet` de nume este com-
patibil` cu telefonul, sistemele audio [i
de naviga]ie prin utilizarea func]iei
"STORE NAME" (memorare nume).
Pute]i atribui etichete de nume unor
articole precum posturi de radio favo-
rite [i numere de telefon personale.
Consulta]i capitolul Comenzile
unit`]ii audio (pagina 169). Consul-
ta]i capitolul Comenzile telefonu-
lui (pagina 176).

• Stoca]i pån` la 20 de etichete de
nume pe func]ie.

• Timpul mediu de înregistrare pen-
tru fiecare etichet` de nume este
de aproximativ 2-3 secunde.

COMENZILE UNIT~}II AUDIO

CD Playerul

Pute]i controla redarea direct prin co-
mand` vocal`.

Prezentare general`

Prezentarea general` de mai jos des-
crie comenzile vocale disponibile.
Urm`toarele liste v` vor oferi mai mul-
te informa]ii despre meniul complet
de comenzi din exemplele selectate.

"CD PLAYER"

"HELP" (ajutor)

"PLAY" (redare)

"TRACK" (pies`)*

"SHUFFLE ALL" (redare aleatorie toate)

"SHUFFLE FOLDER" (redare aleatorie director)**

"SHUFFLE OFF" (dezactivare redare aleatorie)

"REPEAT FOLDER" (repetare director)**
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Piesa

Pute]i alege direct o pies` de pe CD.

"CD PLAYER"

"REPEAT TRACK" (repetare pies`)

"REPEAT OFF" (dezactivare repetare)

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

** Disponibil` numai în cazul în care discul compact con]ine fi[iere MP3 sau WMA.

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

** Suplimentar, numerele pot fi rostite ca pån` la patru cifre separate (de exem-
plu ”2”, ”4”, ”5” pentru piesa 245)

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "CD PLAYER" "CD PLAYER"

2 "TRACK"3 (pies`)*
"TRACK NUMBER PLEASE"
(num`rul piesei, v` rog)

3 "<un num`r între 1 [i 99>"** "TRACK (piesa) <num`r>”

Redarea aleatorie a tuturor pieselor

Seteaz` redarea aleatorie.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "CD PLAYER" "CD PLAYER"

2
"SHUFFLE ALL"

(redare aleatorie toate)

"RADIO"

"HELP" (ajutor)

"AM"

Radioul
Comenzile vocale pentru radio sunt
compatibile cu func]ionalitatea radio [i
v` permit s` g`si]i posturi radio prin
comand` vocal`.

Prezentare general`

Prezentarea general̀  de mai jos descrie
comenzile vocale disponibile. Ur m  ̀toa -
rele liste v  ̀vor oferi mai multe informa]ii
despre meniul complet de comenzi.
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"RADIO"

"FM"

"TUNE NAME" (selectare nume post)*

"DELETE NAME" ([tergere nume)

"DELETE DIRECTORY" ([tergere director)

"PLAY DIRECTORY" (redare director)

"STORE NAME" (memorare nume)

"PLAY" (redare)

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

Banda FM: 87,5 – 108,0 în pa[i de 0,1

• "Eighty nine point nine" (89,9)

• "Ninety" (90,0)

• "One hundred point five" (100,5)

• "One zero one point one" (101,1)

• "One zero eight" (108,0)

Banda AM/MW : 531 – 1602 în pa[i de 9

Banda AM/LW: 153 – 281 în pa[i de 1

• "Five thirty one" (531)

• "Nine hundred" (900)

• "Fourteen forty" (1440)

• "Fifteen zero three" (1503)

• "Ten eighty" (1080)

Memorarea numelor

Dac` a]i g`sit un post de radio, pute]i
s` îl memora]i sub un nume în director.

* Frecven]a poate fi introdus` în diferite moduri. Mai jos pute]i g`si cåteva exem-
ple reprezentative.

Selectarea frecven]ei posturilor de radio

Aceast` func]ie v` permite s` c`uta]i posturi prin comenzi vocale.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "RADIO" "RADIO"

2

"AM"
"AM FREQUENCY PLEASE"
(frecven]a AM, v` rog)

"FM"
"FM FREQUENCY PLEASE"
(frecven]a FM, v` rog)

3 "<frecven]a>"* "TUNE <frecven]a>"
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Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "RADIO" "RADIO"

2
"STORE NAME"
(memorare nume)

"STORE NAME" (memorare nume)
"NAME PLEASE" (numele, v` rog)

3 "<numele>"
"REPEAT NAME PLEASE"
(repeta]i numele, v` rog)

4 ”<numele>”
"STORING NAME" (memorare nume)
"<numele> STORED (memorat)"

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "RADIO" "RADIO"

2
"TUNE NAME"

(selectare nume post)*
"NAME PLEASE"
(numele, v` rog)

3 ”<numele>” "TUNE (selectare post) <nume>"

Selectarea numelui unui post

Aceast` func]ie v` permite s` apela]i un post de radio memorat.

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "RADIO" "RADIO"

2
"DELETE NAME"
([tergere nume)

"NAME PLEASE"
(numele, v` rog)

3 ”<numele>”
"DELETE ([tergere)

<nume>””CONFIRM YES OR NO"
(confirma]i da sau nu)

4

"YES" (da) "DELETED" ([ters)

"NO" (nu)
"COMMAND CANCELLED"

(comand` anulat`)

{tergerea numelui

Aceast` func]ie v` permite s` [terge]i un post de radio memorat.
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Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "RADIO" "RADIO"

2
"PLAY DIRECTORY"
(redare director)

"PLAY (redare) <director>”

{tergerea directorului

Aceast` func]ie v` permite s` [terge]i toate posturile de radio memorate.

Redarea directorului

Aceast` func]ie v` permite s` indica]i sistemului s` v` spun` toate posturile de
radio selectate.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "RADIO" "RADIO"

2 "PLAY" (redare)

Redarea

Aceast` func]ie face trecerea de la sursa audio la modul radio.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "RADIO" "RADIO"

2
"DELETE

DIRECTORY"
([tergere director)

"DELETE DIRECTORY" ([tergere director)
"CONFIRM YES OR NO"
(confirma]i da sau nu)

3

"YES" (da)
"RADIO DIRECTORY DELETED"
(director posturi radio [ters)

"NO" (nu)
"COMMAND CANCELLED"

(comand` anulat`)

Dispozitive externe – USB

Aceste comenzi vocale sprijin`
func]ionalitatea unui dispozitiv USB
extern care poate fi conectat la unita-
tea audio.

Prezentare general`

Prezentarea general` de mai jos des-
crie comenzile vocale disponibile.
Urm`toarele liste v` vor oferi mai mul-
te informa]ii despre meniul complet
de comenzi din exemplele selectate.
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Redarea de pe USB

Aceast` func]ie v` permite s` comuta]i sursa audio la dispozitivul USB ata[at.

"EXTERNAL DEVICE" (dispozitiv extern), "USB"

"HELP" (ajutor)

"PLAY" (redare)

"TRACK" (pies`)*

"PLAYLIST" (list` redare)**

"FOLDER" (director)**

"SHUFFLE ALL" (redare aleatorie toate)

"SHUFFLE FOLDER" (redare aleatorie director)

"SHUFFLE PLAYLIST" (redare aleatorie list` de redare)

"SHUFFLE OFF" (dezactivare redare aleatorie)

"REPEAT TRACK" (repetare pies`)

"REPEAT FOLDER" (repetare director)

"REPEAT OFF" (dezactivare repetare)

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

** Denumiri speciale de fi[iere trebuie atribuite listelor de redare [i folderelor activa-
te prin comand` vocal̀ . Consulta]i capitolul Informa]ii generale (pagina 184).

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1
"EXTERNAL DEVICE"
(dispozitiv extern)

"EXTERNAL DEVICE"
(dispozitiv extern)

2 "USB" "USB"

3 "PLAY" (redare)
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Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1
"EXTERNAL DEVICE"
(dispozitiv extern)

"EXTERNAL DEVICE"
(dispozitiv extern)

2 "USB" "USB"

3 "TRACK" (pies`)
"TRACK NUMBER PLEASE"
(num`rul piesei, v` rog)

4 "<un num`r între 1 [i 99>"* "TRACK (piesa) <num`r>”

Piesa de pe USB

Pute]i alege direct o pies` de pe dispozitivul USB.

* Suplimentar, numerele pot fi rostite ca maximum patru cifre separate (de
exemplu „2”, „4”, „5” pentru piesa 245)

Dispozitive externe – iPod

Aceste comenzi vocale sprijin`
func]ionalitatea unui iPod care poate fi
conectat la unitatea audio.

Prezentare general`

Prezentarea general` de mai jos des-
crie comenzile vocale disponibile.
Urm`toarele liste v` vor oferi mai mul-
te informa]ii despre meniul complet
de comenzi din exemplele selectate.

"EXTERNAL DEVICE" (dispozitiv extern), "IPOD"

"HELP" (ajutor)

"PLAY" (redare)

"TRACK" (pies`)*

"PLAYLIST" (list` redare)**

"SHUFFLE ALL" (redare aleatorie toate)

"SHUFFLE PLAYLIST" (redare aleatorie list` de redare)

"SHUFFLE OFF" (dezactivare redare aleatorie)

"REPEAT TRACK" (repetare pies`)

"REPEAT OFF" (dezactivare repetare)

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

** Denumiri speciale de fi[iere trebuie atribuite listelor de redare activate prin
 comand` vocal`. Consulta]i capitolul Informa]ii generale (pagina 184).
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* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

** Suplimentar, numerele pot fi rostite ca maximum cinci cifre separate (de exem-
plu ”5”, ”2”, ”4”, ”5”, ”3” pentru piesa 52453), cu o limit` de pån` la 65535.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1
"EXTERNAL DEVICE"
(dispozitiv extern)

"EXTERNAL DEVICE"
(dispozitiv extern)

2 "IPOD" "IPOD"

3 "TRACK" (pies`)*
"TRACK NUMBER PLEASE"
(num`rul piesei, v` rog)

4 "<un num`r între 1 [i 99>"** "TRACK (piesa) <num`r>”

Piesa de pe iPod

Pute]i alege direct o pies` din toate listele de titluri de pe iPod.

* Listelor de redare activate prin comand` vocal` trebuie s` li se atribuie nume
speciale de fi[ier. Consulta]i capitolul Informa]ii generale (pagina 184).

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1
"EXTERNAL DEVICE"
(dispozitiv extern)

"EXTERNAL DEVICE"
(dispozitiv extern)

2 "IPOD" "IPOD"

3 "PLAYLIST" (list` redare)*
"PLAYLIST NUMBER PLEASE"
(num`rul listei de redare, v` rog)

4 ”<un num`r între 1 [i 10>” "PLAYLIST (list` de redare) <num`rul>"

List` de redare iPod

Pute]i alege direct o list` de redare de pe iPod.

COMENZI PENTRU TELEFON

Telefon

Sistemul de telefonie v` permite s`
crea]i o agend` suplimentar`. Nume-
rele memorate pot fi apelate prin co-
mand` vocal`. Numerele de telefon
memorate cu ajutorul comenzii voca-
le sunt stocate în sistemul vehiculului
[i nu în telefon.

Prezentare general`

Prezentarea general` de mai jos des-
crie comenzile vocale disponibile.
Urm`toarele liste v` vor oferi mai mul-
te informa]ii despre meniul complet
de comenzi din exemplele selectate.
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* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

"PHONE" (telefon)

"HELP" (ajutor)

"MOBILE NAME" (nume telefon)*

"DIAL NUMBER" (apelare num`r)*

"DIAL NAME" (apelare nume)*

"DELETE NAME" ([tergere nume)

"DELETE DIRECTORY" ([tergere director)

"PLAY DIRECTORY" (redare director)

"STORE NAME" (memorare nume)

"REDIAL" (reapelare)*

"ACCEPT CALLS" (acceptare apeluri)

"REJECT CALLS" (respingere apeluri)

Crearea unei agende

Memorarea numelor

Noile înregistr`ri pot fi memorate cu
comanda "STORE NAME" (memora-

re nume). Aceast` func]ie poate fi fo-
losit` pentru a forma un num`r prin
rostirea numelui în locul întregului
num`r de telefon.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2
"STORE NAME"
(memorare nume)

"STORE NAME" (memorare nume)
"NAME PLEASE" (numele, v` rog)

3 ”<numele>”
"REPEAT NAME PLEASE"
(repeta]i numele, v` rog)

4 ”<numele>”

"STORING NAME" (memorare
nume) "<numele> STORED

(memorat)" "NUMBER PLEASE"
(num`rul, v` rog)
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Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

5 ”<num`rul de telefon>” ”<num`rul de telefon>”

6 "STORE" (memorare)

"STORING NUMBER" (memorare
num`r) "<num`rul de telefon>"

"NUMBER STORED"
(num`r memorat)

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2 "DELETE NAME" ([tergere nume) "NAME PLEASE" (numele, v` rog)

3 ”<numele>”
"DELETE <numele>" ([tergere
nume) "CONFIRM YES OR NO"

(confirma]i da sau nu)

4

"YES" (da) ”<nume> DELETED" ([ters)

"NO" (nu)
"COMMAND CANCELLED"

(comand` anulat`)

{tergerea numelui

Numele memorate pot fi, de asemenea, [terse din director.

Redarea directorului

Folosi]i aceast` func]ie pentru a indica sistemului s` v` spun` toate înregistr`rile
memorate.

{tergerea directorului

Aceast` func]ie v` permite s` [terge]i toate înregistr`rile în acela[i timp.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2
"PLAY DIRECTORY"
(redare director)

"PLAY DIRECTORY"
(redare director)

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)
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Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2 "MOBILE NAME" (nume telefon)*
"MOBILE NAME"

(nume telefon mobil)
”<dialog în func]ie de telefon>"

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

2
"DELETE DIRECTORY" ([tergere

director)

"DELETE DIRECTORY"
([tergere director)

"CONFIRM YES OR NO"
(confirma]i da sau nu)

3

"YES" (da)
"DIRECTORY DELETED"

(director [ters)

"NO" (nu)
"COMMAND CANCELLED"

(comand` anulat`)

Func]iile telefonului

Numele mobilului

Aceast` func]ie v` permite s` acce-
sa]i numerele de telefon memorate
cu o etichet` de nume în telefonul
dumneavoastr` mobil.

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

Apelarea num`rului Numerele de telefon pot fi apelate
dup` rostirea comenzii vocale cu eti-
cheta de nume.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2
"DIAL NUMBER"
(apelare num`r)*

"NUMBER PLEASE"
(num`rul, v` rog)

3 ”<num`rul de telefon>”
”<num`rul de telefon>

CONTINUE (continua]i)?”

4

"DIAL" (apelare) "DIALLING" (se apeleaz`)

"CORRECTION" (corectare)
”<repeta]i ultima parte a num`ru-
lui> CONTINUE? (continua]i?)”
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* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

Apelarea numelui Numerele de telefon pot fi apelate
dup` rostirea comenzii vocale cu eti-
cheta de nume.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2 "DIAL NAME" (apelare nume)* "NAME PLEASE" (numele, v` rog)

3 ”<numele>”
"DIAL <numele>”

"CONFIRM YES OR NO"
(confirma]i da sau nu)

4

"YES" (da) "DIALLING" (se apeleaz`)

"NO" (nu)
"COMMAND CANCELLED"

(comand` anulat`)

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

Reapelarea

Aceast` func]ie v` permite s` reapela]i ultimul num`r de telefon apelat.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2 "REDIAL" (reapelare)*
"REDIAL" (reapelare)

"CONFIRM YES OR NO"
(confirma]i da sau nu)

3

"YES" (da) "DIALLING" (se apeleaz`)

"NO" (nu)
"COMMAND CANCELLED"

(comand` anulat`)
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* Folosi]i aceast` comand` pentru a dezactiva modul de respingere

Set`rile principale

Respingerea convorbirilor

Apelurile pot fi setate s` fie respinse
automat folosind comanda vocal`.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "PHONE" (telefon) "PHONE" (telefon)

2

"REJECT CALLS"
(respingere apeluri)

"REJECT CALLS"
(respingere apeluri)

"ACCEPT CALLS"
(acceptare apeluri)*

"ACCEPT CALLS
(acceptare apeluri)

DTMF (formare în tonuri)

Aceast` func]ie transfer` numerele
rostite în tonuri DTMF. De exemplu,
pentru a apela de la distan]` robotul
telefonului de acas` sau a introduce
un num`r PIN etc.

Not`: DTMF poate fi folosit` numai
în timpul unei convorbiri telefonice.
Ap`sa]i butonul VOICE (voce) [i
a[tepta]i semnalul sistemului.

Poate fi folosit` numai cu vehiculele
pe care este instalat un buton VOICE
(voce) special.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1
"NUMBER PLEASE"
(num`rul, v` rog)

2
”<numere de la 1 la 9,
zero, diez, stelu]`>”

COMENZILE SISTEMULUI
DE CLIMATIZARE

Climatizarea

Comenzile vocale pentru climatizare
asist` func]ionalitatea vitezei ventilato-
rului, set`rile de temperatur` [i mod.
Nu toate func]iile sunt disponibile pe
toate vehiculele.

Prezentare general`

Prezentarea general` de mai jos des-
crie comenzile vocale disponibile.
Urm`toarele liste v` vor oferi mai mul-
te informa]ii despre meniul complet
de comenzi din exemplele selectate.

"CLIMATE" (climatizare)

"HELP" (ajutor)

"FAN" (ventilator)*
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"CLIMATE" (climatizare)

"DEFROSTING/DEMISTING ON" (degivrare/dezaburire activat`)*

"DEFROSTING/DEMISTING OFF" (degivrare/dezaburire dezactivat`)*

"TEMPERATURE" (temperatur`)*

"AUTO MODE" (mod automat)*

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`. Pe vehiculele echipate cu modulul pen-
tru limba englez`, comanda rapid` "FAN" (ventilator) nu este disponibil`.

Ventilator

Aceast` func]ie v` permite s` regla]i viteza ventilatorului.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "CLIMATE" (climatizare) "CLIMATE" (climatizare)

2 "‘FAN" (ventilator)*
"FAN SPEED PLEASE"

(viteza ventilatorului, v` rog)

3

"MINIMUM"
"FAN MINIMUM" (viteza minim`

a ventilatorului)

”<un num`r între 0 [i 7>” "FAN (ventilator) <num`rul>”

"MAXIMUM"
"FAN MAXIMUM" (viteza
maxim` a ventilatorului)

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`. Pe vehiculele echipate cu modulul pen-
tru limba englez`, comanda rapid` "FAN" (ventilator) nu este disponibil`.

Degivrarea/Dezaburirea

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "CLIMATE" (climatizare) "CLIMATE" (climatizare)

2

"DEFROSTING ON/DEMISTING
ON" (degivrare activat`/
dezaburire activat`)

"DEFROSTING ON/DEMISTING
ON"(degivrare activat`/
dezaburire activat`)*

"DEFROSTING OFF/DEMISTING
OFF" (degivrare dezactivat`/
dezaburire dezactivat`)

"DEFROSTING OFF/DEMISTING
OFF" (degivrare dezactivat`/
dezaburire dezactivat`)*
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Temperatura

Aceast` func]ie v` permite s` regla]i temperatura.

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "CLIMATE" (climatizare) "CLIMATE" (climatizare)

2
"TEMPERATURE"
(temperatur`)*

"TEMPERATURE PLEASE"
(temperatura, v` rog)

3

"MINIMUM"
"TEMPERATURE MINIMUM"

(temperatura minim`)

”<un num`r între 15 [i 29° C
în pa[i de 0,5>” 

"TEMPERATURE <num`rul>"

"MAXIMUM"
"TEMPERATURE MAXIMUM"

(temperatura maxim`)

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`.

Modul automat

Pa[i Utilizatorul spune Sistemul r`spunde

1 "CLIMATE" (climatizare) "CLIMATE" (climatizare)

2 "AUTO MODE" (mod automat)* "AUTO MODE" (mod automat)

* Poate fi folosit` ca o comand` rapid`. Modul automat poate fi dezactivat
prin selectarea unei temperaturi sau a unei viteze a ventilatorului diferite.
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INFORMA}II GENERALE

ATEN}IE

Ave]i grij̀  la conectorii electrici ex -
pu[i (precum fi[a USB) atunci

cånd manevra]i dispozitivele externe.
Pune]i întotdeauna capacul de pro tec ]ie
atunci cånd este posibil. Poate exista
riscul unei desc`rc`ri electrostatice care
s` cauzeze deteriorarea dispozitivului.

Nu atinge]i sau manevra]i mufa
USB din vehicul. Acoperi]i mufa

atunci cånd nu o folosi]i.

Folosi]i numai memorii auxiliare
USB compatibile.

Trece]i întotdeauna unitatea au-
dio pe o alt` surs` (de exemplu,

radio) înainte de a deconecta dispoziti-
vul USB.

Nu monta]i huburi sau splitere
USB.

Not`: Sistemul este proiectat s` re-
cunoasc` [i s` citeasc` numai fi[ierele
audio potrivite de pe un dispozitiv USB
care este compatibil cu clasa dispoziti-
velor tip memorie auxiliar` USB sau cu
un iPod. Nu exist` garan]ia c` toate
dispozitivele USB vor func]iona îm-
preun` cu acest sistem.

Not`: Pute]i conecta dispozitive
compatibile cu cablu USB, precum [i
cele care se conecteaz` direct la
mufa USB a vehiculului (de exemplu,
stickuri de memorie [i chei USB).

Not`: Este posibil ca unele dispoziti-
ve USB cu un consum de putere mai
mare s` nu fie compatibile (de exem-
plu, unele unit`]i de disc mai mari).

Not`: Timpul de accesare pentru a
citi fi[ierele de pe dispozitivul extern
variaz` în func]ie de mai mul]i factori
precum structura fi[ierului, dimensiu-
nea [i con]inutul dispozitivului.

Sistemul este compatibil cu diferite
dispozitive externe care se vor inte-
gra perfect cu unitatea audio prin
mufele pentru intrare auxiliar` USB.
Dup` ce au fost conectate, controlul
dispozitivelor externe este posibil prin
unitatea audio.

Mai jos g`si]i o list` cu dispozitivele
compatibile tipice:

• stickuri de memorie USB

• unit`]i de disc USB portabile

• MP3 playere cu conectare USB

• dispozitive iPod (consulta]i site-ul
web www.ford-mobile-
connectivity.com pentru lista
actualizat` de compatibilit`]i).

Sistemul este compatibil cu viteza
maxim` USB 2.0, cu USB 1.1 [i cu sis-
temele de fi[iere FAT 16/32.

Informa]ii despre structurile
de fi[iere audio pentru
dispozitive externe

USB

Crea]i o singur` parti]ie pe dispozitivul
USB.

Dac` sunt create liste de redare,
acestea trebuie s` con]in` c`ile fi[ie-
relor cu referire la dispozitivul USB.
Se recomand` crearea unei liste de
redare dup` ce fi[ierele audio au
fost transferate pe dispozitivul USB.

Listele de redare trebuie create în
format .m3u.

Fi[ierele audio trebuie s` fie în format
.mp3.

Nu dep`[i]i urm`toarele limite:

• 1000 de articole pe folder (fi[iere,
foldere [i liste de redare)
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• 5000 de foldere pe dispozitiv USB
(inclusiv listele de redare)

• 8 niveluri de subdirector.

Pentru a permite controlul vocal pen-
tru liste de redare [i foldere personali-
zate, urma]i procedura de mai jos:

• Crea]i foldere denumite cu struc-
tura "Ford<*>" unde <*> este un
num`r între 1-10. De exemplu,
"Ford3" f`r` nicio extensie.

• Crea]i liste de redare denumite cu
structura "Ford<*>.m3u" unde
<*> este un num`r între 1-10. De
exemplu, "Ford5.m3u" f`r` ni-
ciun spa]iu între "Ford" [i num`r.

Dup` aceea, folderele [i listele de re-
dare personalizate sunt selectate cu
ajutorul comenzii vocale. Consulta]i
capitolul Comenzile unit`]ii audio
(pagina 169).

iPod

Pentru a permite comanda vocal`
pentru liste de redare personalizate,
crea]i liste de redare denumite cu
structura "Ford<*>" unde <*> este
un num`r între 1-10. De exemplu,
"Ford7" f`r` niciun spa]iu între
"Ford" [i num`r.

Dup` aceea, listele de redare sunt se-
lectate cu ajutorul comenzii vocale.
Consulta]i capitolul Comenzile
unit`]ii audio (pagina 169).

CONECTAREA
UNUI DISPOZITIV EXTERN

AVERTISMENT

Asigura]i-v` c` dispozitivul extern
este bine fixat în vehicul [i c` fire-

le nu obstruc]ioneaz` comenzile ne-
ce sare la condus.

Dispozitivele externe pot fi conectate
cu ajutorul mufei pentru intrare auxi-
liar` [i a portului USB. Consulta]i capi-
tolul Mufa pentru intrare auxi-
liar` (AUX IN) (pagina 81). Consul-
ta]i capitolul Portul USB (pagina 81).

Conectarea
Conecta]i dispozitivul [i, dac` este ca-
 zul, asigura]i-l pentru a împiedica mi[ -
carea acestuia în interiorul vehiculului.

Conectarea unui iPod

Pentru un confort maxim [i calitate
audio, v` recomand`m s` achi zi ]io -
na]i un cablu special, pentru o singur`
conexiune, disponibil la dealer.

În mod alternativ, pute]i conecta iPodul
folosind cablul USB iPod standard [i un
cablu cu jack audio separat de 3,5
mm. Dac` folosi]i aceast` metod`,
preseta]i volumul iPodului la maxim [i
dezactiva]i orice set`ri ale egalizatoru-
lui înainte de a face orice conexiuni:

• Conecta]i ie[irea de c`[ti a
 iPodului la mufa AUX IN.

• Conecta]i cablul USB din iPod
la mufa USB a vehiculului.

UTILIZAREA
UNUI DISPOZITIV USB
Sunt folosite diferite pictograme pen-
tru a identifica tipurile de fi[iere audio,
foldere etc.

Dispozitivul USB este sursa
activ`

Folder

List` de redare

E100029

E100022

E100023

FIESTA martie 2009  30.03.2009  21:51  Page 185



186

Conectivitatea

Album

Artist

Nume fi[ier

Titlu pies`

Nu sunt disponibile informa]ii

Func]ionare

Selecta]i dispozitivul USB ca surs` audio
ap`sånd repetat pe butonul AUXpån`
cånd ecranul USB apare pe afi[aj. Dup`
prima conectare a dispozitivului USB,
prima melodie din primul folder va înce-
pe s` fie redat` automat. Ulterior, dup`
schimbarea sursei audio, pozi]ia red`rii
de pe dispozitivul USB este memorat`.

Pentru a naviga prin con]inutul dispoziti-
vului, ap`sa]i tastele cu s`geat` în sus/
în jos sau butonul OK o singur` dat`.

Afi[ajul va oferi informa]ii despre me-
lodie, împreun` cu alte informa]ii im-
portante descrise mai jos.

• O bar` de derulare vertical` în par-
tea dreapt` a afi[ajului indic` pozi]ia
curent` a vizualiz`rii folderului.

• ">" dup` o înregistrare indic` faptul
c` un nivel inferior poate fi citit (de
exemplu, un folder denumit dup`
un album cu melodiile individuale
ale albumului din acel folder).

• "<" înaintea listei indic` faptul c` un
nivel superior poate fi citit.

• Pictogramele din stånga textului
piesei/folderului indic` tipul de

fi[ier/folder. Consulta]i lista pentru
o explicare a acestor pictograme.

Pentru a naviga prin con]inutul dispo-
zitivului USB, folosi]i tastele cu s` gea t`
în sus/în jos pentru a derula listele [i
tastele stånga/dreapta pentru a v`
deplasa în sus sau în jos în ierarhia
 folderului. Cånd piesa, lista de redare
sau folderul dorit este subliniat, ap` sa]i
butonul OK pentru a selecta redarea.

Not`: Dac` dori]i s` trece]i la un nivel
superior al con]inutului dispozitivului
USB, ]ine]i ap`sat` tasta cu s`geat`
stånga.

Comenzile sistemului audio

Ap`sa]i tastele SEEK (c`utare) sus [i
jos pentru a trece de la o pies` la alta.

}ine]i ap`sate tastele SEEK pentru a
permite derularea rapid` înapoi/înain-
te a piesei.

Utiliza]i butoanele pentru func]ii pen-
tru a activa redarea aleatorie [i repe-
tarea pentru folderele [i listele de re-
dare respective.

Ap`sa]i butonul pentru func]ia 3 pen-
tru a scana întregul dispozitiv, folderul
curent sau o list` de redare dac` este
în curs de utilizare.

Ap`sa]i butonul INFO sau butonul pen-
 tru func]ia 4 pentru a afi[a urm`toarele:

• titlul
• artistul
• albumul
• numele directorului
• numele fi[ierului.

UTILIZAREA UNUI IPOD
Sunt folosite diferite pictograme pen-
tru a identifica tipurile de fi[iere audio,
foldere etc.

E100024

E100025

E100026

E100027

E100028
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iPod este sursa activ`

List` de redare iPod

Artist iPod

Album iPod

Gen iPod

Cåntec iPod

Categorie generic` iPod

Fi[ier media generic iPod

Func]ionare

Selecta]i iPOD ca surs` audio ap` -
sånd repetat pe butonul AUX pån`
cånd iPOD apare pe afi[aj.

Lista de meniu iPod pentru navigarea
prin con]inut va fi disponibil` pe afi[ajul
radio. Navigarea prin con]inut urmea -
z` acelea[i reguli ca [i în cazul folosirii
individuale a iPodului (de exemplu,
c`utare dup` artist, titlu etc.). Pentru a
naviga prin con]inutul  iPodului, ap`sa]i
tastele cu s`geat` în sus/în jos sau
butonul OK o singur` dat`.

Afi[ajul va oferi informa]ii despre
pies`, împreun` cu alte informa]ii
 importante descrise mai jos.

• O bar` de derulare vertical` în par-
tea dreapt` a afi[ajului indic`
pozi]ia curent` a vizualiz`rii listei.

• ">" dup` o înregistrare indic` fap-
tul c` un nivel inferior poate fi citit

(de exemplu, toate albumele unui
artist).

• "<" înaintea listei indic` faptul c` un
nivel superior poate fi citit.

• O pictogram` în partea stång` in-
dic` tipul listei afi[ate în acel mo-
ment (de exemplu, lista de albu-
me). Consulta]i lista pentru o expli-
care a acestor pictograme.

Pentru a naviga prin con]inutul dispo-
zitivului iPod, folosi]i tastele cu s` gea -
t` în sus/în jos pentru a derula listele [i
tastele stånga/dreapta pentru a v`
deplasa în sus sau în jos în ierarhie.
Cånd piesa, lista de redare, albumul
sau genul dorit sunt subliniate, ap`sa]i
butonul OK pentru a selecta redarea.

Not`: Dac` dori]i s` trece]i la un nivel
superior al con]inutului iPodului, ]ine]i
ap`sat` tasta cu s`geat` stånga.

Comenzile sistemului audio

Ap`sa]i tastele SEEK (c`utare) sus [i
jos pentru a trece de la o pies` la alta.

}ine]i ap`sate tastele SEEK pentru a
permite derularea rapid` înapoi/înain-
te a piesei.

Utiliza]i butoanele pentru func]ii pen-
tru a activa redarea aleatorie [i repe-
tarea listelor de redare.

Ap`sa]i butonul pentru func]ia 3 pen-
tru a scana întregul dispozitiv sau o
list` de redare dac` este în curs de
utilizare.

Ap`sa]i butonul INFO sau butonul pen-
 tru func]ia 4 pentru a afi[a urm`toarele:

• titlul

• artistul

• albumul.

E100030

E100031

E100032

E100033

E100034

E100035

E100036

E100037
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Anexe

CERTIFICATELE
DE OMOLOGARE

NOTIFICAREA
FCC/INDUSTRY CANADA
Acest dispozitiv este în conformitate
cu Partea 15 din Reglement`rile emise
de FCC (Federal Communications
Commission - Comisia Federal` pen-
tru Comunica]ii). Func]ionarea sa res-
pect` urm`toarele dou` condi]ii: (1)
acest dispozitiv nu trebuie s` provoa-
ce interferen]e d`un`toare [i (2) acest
dispozitiv trebuie s` accepte orice in-
terferen]` recep]ionat`, inclusiv inter-
feren]ele ce ar putea provoca un mod
de func]ionare necorespunz`tor.

FCC ID: OW3RX-42

IC: 661AA-RX42

Schimb`rile sau modific`rile aduse
dispozitivului care nu sunt în mod ex-
pres aprobate de partea responsabil`
de conformitate pot duce la anularea
autoriz`rii utilizatorului de a folosi echi-
pamentul.

RX-42 – declara]ia
de conformitate

Noi, partea responsabil` de conformi-
tate, declar`m pe propria r`spundere
c` produsul Handset Integration
RX-42 este în conformitate cu preve-
derile urm`toarei Directive a Consiliu-
lui: 1999/5/CE. O copie a declara]iei
de conformitate poate fi g`sit` la:

www.nokia.com/ phones/
declaration_of_conformity

Denumirea [i logo-ul m`rcii Bluetooth
sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc.
[i orice utilizare de c`tre Ford Motor
Company se face sub licen]`. Celelal-
te m`rci [i denumiri comerciale sunt
de]inute de respectivii proprietari.

COMPATIBILITATEA
 ELECTROMAGNETIC~

AVERTISMENTE

Vehiculul dumneavoastr` a fost
testat [i certificat în conformitate

cu reglement`rile europene privind
compatibilitatea electromagnetic`
(2004/104/CE). Este r`spunderea
dumneavoastr` s` v` asigura]i c` orice
echipament pe care l-a]i instalat este în
conformitate cu prevederile locale.
Aceste echipamente trebuie montate
de tehnicieni cu o calificare cores-
punz`toare.

Aparatele care emit unde radio
(de exemplu telefoane mobile,

aparate de radioamatorism etc.) nu
pot fi instalate pe vehicul decåt dac` se
încadreaz` în parametrii din tabelul de
mai jos. Nu exist` prevederi sau condi]ii
speciale privind instalarea sau folosirea.

Nu monta]i niciun emi]`tor, mi-
crofon, difuzor sau alte obiecte în

spa]iul pe care îl ocup` airbagul atunci
cånd este deschis complet.

Nu conecta]i cablurile antenei la
cablurile electrice, conductele de

combustibil sau conductele sistemului
de frånare originale ale vehiculului.

Antena [i cablurile de alimentare
trebuie s` se afle la cel pu]in 100

mm de orice module electronice [i air-
baguri.
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E85998

6

7

1 2 3 8

4

5

Band`
de frecven]` (MHz)

Putere maxim` la ie[ire
wa]i (RMS maxim)

Pozi]ii
 anten`

1 – 30 50 W 3, 8

30 – 54 50 W 2, 3

68 – 87.5 50 W 1, 2, 3, 4, 5

142 – 176 50 W 1, 2, 3, 4, 5

380 – 512 50 W 1, 2, 3, 4, 5

806 – 940 10 W (2 W1) 1, 2, 3, 4, 5 (61, 71)

1200 – 1400 10 W 2

1710 – 1885 10 W (1 W1) 1, 2, 3, 4, 5 (61, 71)

1885 – 2025 10 W (1 W1) 1, 2, 3, 4, 5 (61, 71)

2400 – 2500 0,1 W Toate pozi]iile

1 Numai pentru telefoane mobile GSM/3G cu anten` exterioar` instalat` pe
interiorul parbrizului.
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Not`: Dup` instalarea oric`rui aparat
care emite unde radio, asigura]i-v` c`
nu se produc interferen]e cu echipa-
mentul electric din vehicul, atåt în ca-
zul emisiei, cåt [i al recep]iei.

Verifica]i tot echipamentul electric:

• cu contactul în pozi]ia ON (pornit)

• cu motorul pornit

• la un test de drum la diverse viteze.

Cåmpurile electromagnetice gene-
rate în interiorul cabinei vehiculului de
transmi]`torul instalat nu trebuie s`
dep`[easc` limitele expunerii uma-
ne specificate în directiva UE
2004/40/CE.
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Ecranele bordului, ecranele LCD,
ecranele radio ....................................... 128

Cutia de viteze 
A se vedea: Transmisia ......................... 89 
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FIESTA martie 2009  30.03.2009  21:51  Page 193



194

Index

G
Geamurile electrice ........................... 53 
Butoanele de pe u[a [oferului ............ 53
Butonul de siguran]` pentru
geamurile spate ..................................... 53
Deschiderea [i închiderea automat`
a geamului de pe partea [oferului ...... 53
Func]ia antistrivire ................................... 53
Resetarea memoriei
geamurilor electrice ............................... 54

Geamurile [i oglinzile înc`lzite ......... 75 
Geamurile înc`lzite ................................. 75
Oglinzile exterioare înc`lzite ................. 75

Geamurile [i oglinzile ......................... 53
Ghid rapid .............................................. 8
Glosar de simboluri .............................. 5 
Simbolurile de pe vehiculul
dumneavoastr` ........................................ 5
Simbolurile folosite în acest manual ...... 5 

I
Identificarea vehiculului ................... 142
Iluminarea ............................................ 43
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