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Indicaţii aplicabile la staţia de benzină 
 
Deschiderea capotei. Trageţi de mânerul de deblocare a capotei situat sub coloana 
volanului. 
 
Pentru a avea la îndemână oricând aceste date referitoare la vehicul, când faceţi 
alimentarea puteţi înregistra mai jos datele aplicabile autovehiculului dumneavoastră. 
Detaliile corespunzătoare pot fi obţinute din capitolul Capacităţi şi specificaţii.  
 
Combustibil Ulei de motor 
Capacitatea rezervorului de combustibil: 40 
litri 

La completarea nivelului de ulei nu depăşiţi 
niciodată marcajul MAX. 
 

 Benzină fără plumb (cifră octanică 95 ) 
    Se poate folosi de asemenea benzină   
 super fără plumb (cifră octanică 98) 

Grad de viscozitate  

Presiunea în pneuri 
Când pneurile sunt reci:    bari 

Dimensiunea anvelopelor: 
 
 
 

Încărcare normală cu până la 3 
persoane: 

   Faţă    Spate 

Încărcare completă cu mai mult de 3 
persoane: 

   Faţă    Spate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ford        12/2001 en LHD 
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Ilustraţiile, informaţiile tehnice, datele şi descrierile conţinute în această publicaţie erau 
corecte la data trimiterii la tipar. Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări necesare, 
impuse de dezvoltările şi îmbunătăţirile permanente.  
 
Prezenta publicaţie nu va putea fi copiată, retipărită, memorată într-un sistem de 
procesare a datelor sau transmisă prin mijloace electronice, mecanice, fotografice sau de 
altă natură, sau înregistrată, tradusă, editată, rezumată sau adăugită fără acordul prealabil 
scris al Ford-Werke Aktiengesellschaft. Acelaşi lucru este valabil şi pentru diverse 
extrase din acest manual şi utilizarea lor în alte publicaţii.  
 
Nu se acceptă nici un fel de răspundere pentru nici un fel de inexactităţi sau omisiuni din 
această publicaţie, şi s-au luat toate măsurile posibile pentru ca aceasta să fie cât mai 
completă şi exactă posibil.    
 
Această publicaţie descrie opţiunile şi variantele de tapiţerie disponibile pentru întreaga 
gamă de modele Ford, în toate ţările europene şi ca urmare, s-ar putea ca unele din 
articolele incluse să nu se aplice vehiculului dumneavoastră.  
 
Important: Piesele şi accesoriile Ford ca şi piesele Motorcraft au fost proiectate în mod 
specific pentru vehiculele Ford, prin urmare, se potrivesc la vehiculul dumneavoastră 
oricând.  
 
Dorim să subliniem faptul că piesele şi accesoriile care nu sunt de fabricaţie Ford nu au 
fost examinate şi aprobate de Ford, şi, deşi desfăşurăm o supraveghere permanentă a 
produselor aflate pe piaţă, nu putem certifica nici compatibilitatea şi nici siguranţa unor 
astfel de produse, indiferent dacă sunt instalate sau sunt destinate a fi montate pe 
vehiculele noastre. Compania Ford nu va putea fi făcută responsabilă pentru nici un fel de 
daune cauzate de utilizarea de piese şi accesorii care nu sunt de fabricaţie Ford. 
 
© Drept de autor 2001 
Emisă de Ford-Werke Aktiengesellschaft, Ford Service Organisation 
 
Cod Nr. CG1388en LHD 12/2001 
Tipărită în Germania de: R. Winters GmbH, Wissen  
 
Tipărită în exclusivitate pe hârtie care nu conţine clor (TCF). 
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PREFAŢĂ 
 
Felicitări pentru achiziţionarea noului dumneavoastră vehicul Ford. Vă rugăm să acordaţi 
suficient timp familiarizării cu vehiculul dumneavoastră, citind această broşură. Cu cât 
cunoaşteţi şi înţelegeţi mai multe despre vehiculul dumneavoastră, cu atât va fi mai mare 
siguranţa, economia şi plăcerea de care veţi beneficia conducându-l.   
 

• Ghidul proprietarului vă familiarizează cu manevrarea vehiculului 
dumneavoastră şi vă oferă indicaţii privind conducerea zilnică a autovehiculului şi 
îngrijirea generală. 

 
Manualul descrie fiecare opţiune şi variantă de model disponibile în fiecare ţară 
europeană, şi de aceea unele din articolele cuprinse în acesta s-ar putea să nu se aplice în 
mod specific vehiculului dumneavoastră. În plus, datorită ciclului parcurs de tipărirea 
manualului, acesta este posibil să descrie unele opţiune înainte ca acestea să fie 
disponibile pe piaţă.  
 

• Ghidul Audio conţine instrucţiuni de folosire pentru echipamentele audio Ford. 
 

• În Jurnalul de Service, Dealerul dumneavoastră Ford are înscrise toate datele 
privind service-ul efectuat pentru autovehiculul dumneavoastră.  

 
• Ghidul de garanţie şi service vă informează despre diversele programe Ford 

referitoare la garanţie, şi despre Planul de Service Ford. 
 
Service-ul regulat al vehiculului dumneavoastră vă ajută să-i menţineţi atât ţinuta de 
drum cât şi  valoarea de revânzare. În întreaga Europă, vă stă la dispoziţie o reţea de peste 
10.000 de Dealeri autorizaţi Ford, capabili să vă ofere experienţa lor de profesionişti în 
service.  
 
Personalul instruit în mod special deţine cel mai înalt nivel de calificare, pentru a asigura 
întreţinerea autovehiculului dumneavoastră în mod corespunzător, la nivel de experţi. 
Acest personal beneficiază de sprijinul unei game largi de echipamente şi instrumente 
specializate, destinate special operaţiilor de service pentru vehiculele Ford.  

 
Reţineţi, Ghidul Proprietarului va trebui predat noului proprietar odată cu 
revânzarea vehiculului. Acesta face parte integrată din vehicul.   
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PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 
 Simbolurile de avertizare din prezentul manual 
 

Cum putem reduce riscul rănirilor personale şi preveni orice posibile daune aduse 
celorlalţi, vehiculului dumneavoastră şi echipamentelor acestuia? În acest manual, 
răspunsurile la astfel de întrebări se găsesc în comentariile puse în evidenţă de simbolul 
reprezentat de triunghiul de avertizare. Aceste comentarii trebuie citite şi respectate.  
 
Notă: 
Informaţiile importante sunt de 
asemenea furnizate în paragrafele 
care încep cu cuvântul Notă: Este 
important să citiţi şi să înţelegeţi 
aceste note. 
 
Simbolurile de avertizare de pe vehiculul dumneavoastră 
 
  

Când vedeţi acest simbol, este obligatoriu să consultaţi secţiunea respectivă 
a manualului, înainte de a atinge vreun buton sau de a încerca să faceţi orice 
fel de reglaj. 
 
  
Acest simbol vă avertizează asupra unui component care are înaltă tensiune 
proprie. Nu atingeţi niciodată aceste componente cu motorul în funcţiune sau 
cu contactul acţionat.   

 
 
Protecţia mediului 
  

 
Trebuie să ne asumăm toţi responsabilitatea protecţiei mediului. Utilizarea corectă a 
vehiculului şi eliminarea autorizată a deşeurilor de materiale de curăţat sau de lubrifianţi 
reprezintă etape importante în atingerea acestui ţel.  
 
Informaţiile referitoare la aceste aspecte sunt puse în evidenţă în acest manual cu ajutorul 
simbolului reprezentat de un copac, prezentat mai sus.    
 

INTRODUCERE 
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Caracteristici de protecţie care oferă o mai mare siguranţă la condus 
 
Riscul rănirii în accidente rutiere nu va putea fi total eliminat niciodată, dar poate fi redus 
cu ajutorul tehnologiilor moderne. 
 
De exemplu, în plus faţă de zonele de amortizare a coliziunii aflate în faţă şi în spate, 
vehiculul dumneavoastră este dotat şi cu zone de protecţie la impact lateral în uşile 
laterale şi cu airbag-uri laterale ataşate la scaunele din faţă, care vă asigură o protecţie 
suplimentară în cazul unei coliziuni laterale.  
Sistemul de siguranţă cu airbag-uri vă asigură protecţia în cazul unei coliziuni frontale. 
Scaunele de siguranţă vă împiedică să alunecaţi pe sub centurile de siguranţă. Aceste 
caracteristici au fost create pentru a reduce riscul de rănire.  
 
Conducând cu mare atenţie şi fiind permanent în alertă vă asiguraţi ca aceste 
caracteristici de protecţie să nu fie necesar a fi aplicate niciodată.  
 

 Vă rugăm să citiţi secţiunea Airbag. Folosirea necorespunzătoare a airbag-ului 
poate provoca rănirea pasagerilor.  

 
 Pericol extrem! 
Nu folosiţi scaunul special pentru copii aşezat cu spatele faţă de sensul de mers, 
pe scaunele protejate cu airbag frontal! Există riscul rănirii când se deschide 
airbag-ul!    

 
Siguranţa asigurată de dispozitive electronice 
 
Pentru siguranţa dumneavoastră, vehiculul este dotat cu comenzi electronice sofisticate. 
 

 Prin folosirea altor echipamente electronice (de ex. telefoane mobile fără antenă 
exterioară), pot apărea câmpuri electromagnetice care pot cauza funcţionarea 

defectuoasă a dispozitivelor electronice ale vehiculului. De aceea, va trebui să respectaţi 
instrucţiunile fabricaţilor echipamentelor respective.  
 

 Întrerupătorul de siguranţă al sistemului de injecţie combustibil 
 

În cazul unui accident, întrerupătorul de siguranţă va întrerupe automat alimentarea cu 
combustibil a motorului. Întrerupătorul poate fi de asemenea activat de intervenţia unor 
vibraţii bruşte (de ex. coliziune la parcare). Pentru resetarea întrerupătorului, vă rugăm să 
citiţi instrucţiunile de la pagina 93. 

INTRODUCERE 
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RODAJUL 
 
Nu există reguli specifice pentru rodajul vehiculului dumneavoastră. Pur şi simplu evitaţi 
condusul prea agresiv pe parcursul primilor 1500 km. Variaţi viteza frecvent şi evitaţi 
forţarea motorului. Acest lucru este necesar pentru a permite pieselor mobile să se rodeze  
corect.  
 
Dacă este posibil, ar trebui să evitaţi folosirea la maximum a frânelor în cursul primilor 
150 km în oraş şi al primilor 1500 km pe şosea.  
 
După 1500 km, puteţi creşte treptat performanţa vehiculului dumneavoastră, până la 
vitezele maxime permise.  

 
Evitaţi folosirea turaţiilor mari ale motorului. Astfel, vă veţi proteja motorul, veţi 
reduce consumul de combustibil, veţi reduce nivelul de zgomot al motorului şi 
veţi contribui la reducerea gradului de afectare a mediului înconjurător.  

 
Vă dorim să vă bucuraţi de o folosire sigură şi agreabilă a vehiculului dumneavoastră.  
 

INTRODUCERE 
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Set de instrumente de bord 
 
Pe pagina următoare sunt descrise toate instrumentele ca şi lămpile de 
avertizare şi control. 
 
 
Lampă de avertizare ABS 
 
Dacă acest simbol se aprinde după pornirea motorului sau în timpul 
condusului, acesta indică o defectare a sistemului de anti-blocare 
frâne.  
 
Sistemul de frânare normal asigurat de sistemul de frâne cu dublu 
circuit se menţine. Apelaţi imediat la un Dealer Ford pentru a vă 
verifica sistemul de frâne.  
 
Veţi găsi informaţii importante privind utilizarea sistemului ABS în 
secţiunea Frâne. 
 

INSTRUMENTE 
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Lampa de control indicator direcţie 
 
Luminează intermitent în timpul funcţionării. O creştere bruscă a frecvenţei 
luminii intermitente avertizează asupra nefuncţionării unuia din becurile 
indicatoare exterioare. 
 
 
Lampa de avertizare funcţionare motor 
(în funcţie de ţară şi motor) 
 
 
Se aprinde la rotirea cheii în contact. Trebuie să se stingă imediat ce 
porneşte motorul.  
Dacă rămâne aprinsă după ce porneşte motorul, aceasta indică o defecţiune. 
Apelaţi la un Dealer Ford cât mai curând posibil pentru a face verificarea 
necesară.  
 
Dacă lampa luminează intermitent în timpul mersului, reduceţi viteza 
vehiculului imediat. Dacă lampa continuă să lumineze intermitent, evitaţi 
să acceleraţi puternic şi să imprimaţi o turaţie mare motorului; apelaţi 
imediat la un Dealer Ford pentru a face verificarea necesară.  
 
 
Lampa de avertizare presiune ulei  
 
 
Dacă lampa se aprinde în timpul mersului, opriţi imediat autovehiculul, 
opriţi motorul şi verificaţi nivelul uleiului la motor.  
 
Completaţi imediat cu ulei până la nivelul corect, dacă nivelul de ulei este 
scăzut. 

 
 Nu reluaţi călătoria, dacă nivelul uleiului este corect; apelaţi la 
un Dealer Ford pentru verificarea motorului. 

INSTRUMENTE 
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Lampa de control airbag 
 
La rotirea cheii de contact, (poziţia II), lampa de control luminează 
aproximativ 5 secunde, pentru a vă confirma că sistemul airbag este 
operaţional. Dacă aceasta se aprinde în timpul mersului, apelaţi un Dealer 
Ford pentru a vă verifica sistemul. 
 
Pentru detalii suplimentare referitoare la funcţionarea acestui sistem, 
consultaţi secţiunea Airbag. 
 
 
Lampa de avertizare nivel de temperatură  
 
Dacă această lampă luminează intermitent, motorul este supraîncălzit. Opriţi 
imediat vehiculul şi opriţi motorul. Căutaţi sursa problemei.  
 

 
 Nu ridicaţi capacul rezervorului lichidului de răcire când motorul 
este fierbinte pentru că puteţi să vă opăriţi. Nu reporniţi motorul 
până nu eliminaţi problema.  

 
Lampa de avertizare contact  
 
Se aprinde la rotirea cheii de contact. Va trebui să se stingă imediat ce 
porneşte motorul.  
 
Dacă lampa se aprinde în timpul mersului, opriţi toate echipamentele 
electrice care nu sunt necesare şi mergeţi imediat la cel mai apropiat Dealer 
Ford. 
 

INSTRUMENTE 
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Lampa de avertizare sistem de frânare 

 
 
Se stinge după dezangajarea frânei de mână. Dacă luminează după 
dezangajarea frânei de mână, aceasta indică nivel scăzut al 

lichidului de frână. 
 
Adăugaţi lichid de frână imediat pentru a aduce nivelul acestuia în dreptul 
marcajului MAX. Apelaţi la un Dealer Ford pentru a verifica sistemul de 
frâne. Dacă lampa luminează în timpul condusului, aceasta înseamnă că unul 
din circuitele de frână s-a defectat. Al doilea circuit de frâne va rămâne 
intact. Înainte de a vă continua călătoria, apelaţi la un Dealer Ford pentru a vă 
verifica sistemul de frâne. Conduceţi încet şi cu mare atenţie. 

 
 Va trebui să apăsaţi mai tare pe frâne şi să aveţi în vedere distanţe 
mai mari de frânare înainte de oprirea vehiculului.  
 

 
 
 
Lămpile de avertizare ABS şi sistem de frâne 
 
Dacă ambele lămpi de avertizare luminează în acelaşi timp, opriţi vehiculul  
imediat ce acest lucru se poate face în siguranţă. Apelaţi la un Dealer Ford 
pentru a vă verifica sistemul de frâne, înainte de a vă continua călătoria.  
 

 
 Va trebui să apăsaţi mai tare pe frâne şi să aveţi în vedere distanţe 
mai mari de frânare înainte de oprirea vehiculului. 
 

INSTRUMENTE 
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Lampa de control fază lungă faruri 
 
Acest simbol luminează la aprinderea farurilor cu faza lungă sau când 
se foloseşte semnalizarea cu farurile.  
 
Indicatorul nivelului de combustibil 
 
 
Indicatorul nivelului de combustibil arată permanent conţinutul 
aproximativ al rezervorului de benzină. 
 
 
 
După realimentare, va trebui parcursă o distanţă considerabilă până 
ce acul indicator să se mişte din poziţia „plin”, pentru a indica 
scăderea nivelului de combustibil. 
 
 
 
Realimentaţi cât mai curând posibil, dacă acul indicator intră în zona 
„E”. Nivelul de combustibil existent ar putea fi mai mic decât 
capacitatea specifică a rezervorului, deoarece o cantitate mică de 
combustibil rămâne permanent în rezervor.  

INSTRUMENTE 



 16

 
 
 
 
 
 
 
Indicatorul de viteză 
 
Indică viteza curentă a 
autovehiculului.  
 
 
Contoar de parcurs 
 
Înregistrează kilometrajul total 
al autovehiculului.  
 
Contoar de parcurs distanţe 
individuale  
 
Acest indicator poate înregistra 
kilometrajul fiecărei călătorii în 
parte. Pentru a-l reseta, apăsaţi 
pe buton.   
 

INSTRUMENTE 



 17

 
 
 
Comenzi şi caracteristici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUTOANELE DE COMANDĂ DE PE TABLOUL DE BORD  
 
Butonul de deschidere de la distanţă a portbagajului 
 
Pentru a deschide portbagajul, apăsaţi acest buton. 
 
 
Comutatorul de reglare lumină faruri 
 
Nivelul fasciculului farurilor poate fi reglat în funcţie de încărcarea 
vehiculului. Rotiţi butonul în jos pentru a coborî fasciculul, şi în sus 
pentru a-l ridica.  
 
Tabelul de pe pagina alăturată indică poziţiile butonului pentru diverse 
situaţii de încărcare a autovehiculului. 
 
 

COMENZI ŞI CARACTERISTICI 
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Poziţii recomandate de comutare a unghiului farurilor 
Sarcina 
Persoane pe 
scaunele din faţă 

Persoane pe 
scaunele din spate 

Încărcătura din 
portbagaj 

Poziţiile 
comutatorului 

1-2 - - 0 
1-2 - Până la 100 kg 0 
1-2 1-2 Până la 30 kg 1.5 
1-2 2 Max.* 2.0 
1 - Max.* 3.0 
* Greutatea brută permisă este specificată în documentele de înregistrare a vehiculului, în anumite ţări. În 
caz contrar, cereţi detalii de la cel mai apropiat Dealer Ford. 
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Ceas cu afişaj analogic 
 
 
Ora se reglează folosind butonul. 
 
Apăsaţi scurt: etape minut cu minut. 
Dacă menţineţi apăsat: reglaj rapid.  
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Comutatorul farurilor de ceaţă spate 
 
Farurile de ceaţă din spate funcţionează numai când farurile faţă sunt 
aprinse. Becul de control din comutator indică funcţionarea acestora.  
 
Farurile de ceaţă spate trebuie folosite numai când vizibilitatea este redusă 
la mai puţin de 50 m. Acestea nu se vor folosi atunci când plouă sau ninge. 
La fiecare ciclu de oprire / pornire a motorului, comutatorul se resetează pe 
poziţia  „off” (închis). 
Comutatorul de încălzire parbriz şi lunetă  
 
Se foloseşte pentru dezgheţarea sau dezaburirea rapidă a parbrizului şi 
lunetei. Acesta trebuie acţionat numai dacă este necesar. 
 
Comutatorul de încălzire parbriz 
 
  
Sistemul funcţionează numai când motorul este pornit. 
Apăsaţi comutatorul pentru a porni / opri încălzirea parbrizului. 
Lampa de control din comutator se aprinde pe durata funcţionării.   
 
Comutatorul de încălzire lunetă 
 
  
Răsuciţi mai întâi cheia de contact.  
Apăsaţi comutatorul pentru a porni / opri încălzirea lunetei.  
Lampa de control din comutator se aprinde pe durata funcţionării. 
  

COMENZI ŞI CARACTERISTICI 
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ÎNCĂLZIRE ŞI VENTILAŢIE 
 
Inter-schimbul de aer 
 
Aerul din exterior intră în vehicul prin 
fantele de admisie aer din faţa parbrizului şi 
este direcţionat prin ventilator, carcasa 
dispozitivului de încălzire / a sistemului de 
aer condiţionat şi prin diversele orificii de 
ventilaţie, în habitaclu. Temperatura aerului, 
fluxul de aer ca şi distribuţia aerului se pot 
regla.  
 
Fantele de admisie a aerului de sub parbriz 
se vor curăţa permanent de frunze, zăpadă, 
etc., pentru a permite funcţionarea 
corespunzătoare şi eficientă a încălzirii şi 
ventilaţiei. 
 
Curent de aer forţat 
 
Când sistemul funcţionează normal, un flux 
continuu de aer direcţionat către 
dezaburizatorul geamurilor laterale asigură 
un schimb de aer constant şi previne 
aburirea geamurilor laterale.  
În anumite condiţii, poate apărea aburirea 
geamurilor. Pentru a preveni acest lucru, se 
va regla controlul distribuţiei aerului după 
necesităţi. 
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Distribuţia aerului 
 
Volumul şi direcţia fluxului de aer pot fi reglate cu ajutorul 
comenzilor de pe tabloul de bord şi al butoanelor de comandă de 
pe aeratoarele laterale şi centrale.  
 
 
Aeratoarele centrale şi laterale 
 
Fluxul de aer poate fi reglat cu ajutorul aeratoarelor sub formă de 
bile. Acestea pot fi rotite în sus şi în jos, ca şi lateral.  
 
Prin rotirea la 90 de grade, aeratoarele se închid. 
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 23

 
 

 
 
 
 
 
 
Butonul de distribuţie aer 
 
Direcţionează fluxul de aer astfel: 
 
 
 
 

 
 

Parbriz 
Întregul volum de aer este direcţionat către parbriz 
pentru a-l dezgheţa sau dezaburi.  
 

 Zona picioarelor / parbriz 
Fluxul principal de aer este direcţionat către zona 
picioarelor şi către parbriz. 
Folosiţi acest reglaj pe vreme rece.    
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Zona picioarelor 
Principalul flux de aer este dirijat 
către zona picioarelor şi o parte 
mai mică este direcţionată către 
parbriz. 

 
La nivelul feţei / în zona 
picioarelor 
Principalul flux de aer este 

dirijat la nivelul feţei şi în zonele 
pentru picioare, iar o parte mai mică 
este direcţionată către parbriz. 
 

 La nivelul feţei 
Principalul flux de aer este dirijat către 
zona feţei, iar o mică parte este dirijată 
către parbriz. Folosiţi acest reglaj pe 
vreme caldă.  
 

La nivelul feţei / parbriz 
Principalul flux de aer este dirijat la 
nivelul feţei şi către parbriz.  
 
Poziţii combinate  
 
Butonul de comandă a distribuţiei aerului 
poate fi reglat pentru orice poziţie 
intermediară, după dorinţă. 
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Butonul de control temperatură 
 
 
Se va regla după necesităţi. 
 
Reglajul maxim este recomandat pentru 
dezgheţarea / dezaburirea parbrizului.  
 
Notă: efectul de încălzire depinde de 
temperatura agentului de răcire, de aceea este 
eficient  numai când motorul este cald.  
 
 
Ventilatorul  
 
Fără intervenţia ventilatorului, fluxul de aer din 
interior depinde de viteza de rulare a vehiculului. 
Pentru a creşte viteza ventilatorului, selectaţi o cifră 
superioară de pe reglaj. 
Poziţia 3 este reglajul recomandat pentru 
dezgheţarea / dezaburirea parbrizului. 
  
Ventilatorul este oprit în poziţia „0”. 
Dacă ventilatorul este oprit, parbrizul se poate aburi  
în anumite condiţii de vreme.  
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Dezgheţarea / dezaburirea parbrizului 
Selectaţi temperatura maximă şi setaţi 
butonul de distribuţie a aerului în poziţia 

. 

Reglaţi ventilatorul în poziţia  sau . 
Dacă este necesar, acţionaţi butonul de 
încălzire parbriz şi lunetă. 
După dezgheţare / dezaburire, puneţi 

butonul în poziţia  pentru a obţine o 
distribuţie confortabilă a fluxului de aer în 
interiorul vehiculului. 
 
Deschideţi aeratoarele laterale pentru a 
preveni aburirea geamurilor. 
Butonul de control temperatură şi 
ventilatorul pot fi setate la un nivel inferior, 
pentru a se obţine confortul dorit. 
Se va consulta şi paragraful Reducerea 
umidităţii aerului din secţiunea Aer 
condiţionat. 
 
Încălzirea rapidă a interiorului vehiculului 
Reglaţi butonul de distribuţie a aerului în poziţia 

 şi rotiţi butonul ventilatorului în poziţia  

 sau . Un volum mai mic de aer va fi 
distribuit către parbriz şi aeratoare, care este 
suficient pentru a nu permite îngheţarea acestuia 
sau pentru a preveni aburirea pe vreme rece. 
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 Poziţia adecvată pe vreme rece 

Dacă fluxul de aer furnizat în poziţia  
nu este suficient pentru a dezaburi geamul, 
selectaţi poziţia . 
În funcţie de temperatura exterioară, s-ar 
putea să fie necesară o poziţie între  şi .  
Rotiţi butoanele de control temperatură şi  
turaţie a ventilatorului  
pentru a obţine o setare confortabilă. 
 
 
Ventilaţia 
 
Setaţi butonul de control distribuţie aer pe 

poziţia , reglaţi ventilatorul în poziţia 

   sau  Deschideţi fantele de 
aerisire centrale şi laterale.  
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AERUL CONDIŢIONAT 
 

 
Notă: Sistemul de aer condiţionat funcţionează numai 
când temperatura este peste +4◦C, motorul este în 
funcţiune şi ventilatorul este pornit. Închideţi complet 
toate geamurile. 

Cu aerul condiţionat pornit, se poate seta orice 
temperatură pentru interior, folosind butonul de control 
temperatură.  
Dispozitivul de aer condiţionat extrage umiditatea din 
aerul răcit (condens). Prin urmare, este normal să se 
formeze o mică băltoacă de apă sub autovehiculul parcat.  
Când intraţi într-un vehicul supraîncălzit, deschideţi 
geamurile pentru câteva minute pentru a permite 
evacuarea aerului fierbinte. Acest lucru va contribui la o 
mai bună răcire ulterioară a aerului. 
 
Pentru o performanţă de răcire maximă, folosiţi aerul 
condiţionat cu selectarea funcţiei de recirculare a aerului.  

 
 La pornirea sistemului de aer condiţionat, acesta 
foloseşte energie de la motor. Acest lucru va 
avea ca efect un consum crescut de combustibil. 

Pentru a economisi energie şi a reduce consumul de 
combustibil, opriţi sistemul de aer condiţionat atunci când 
nu este necesar. 
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Aerul recirculat  
 
Apăsaţi butonul pentru recircularea aerului pentru a trece 
alternativ de la admisia aerului exterior la recircularea 
aerului. Becul de control din buton se va aprinde pe 
durata funcţionării.  
Reglajul pentru aer recirculat se va folosi pentru a opri 
pătrunderea de mirosuri neplăcute din exterior sau pentru 
a răcori rapid interiorul autovehiculului. Geamurile vor 
avea tendinţa de a se aburi mai rapid dacă aţi selectat 
aerul recirculat. Comutaţi pe aer din exterior imediat ce 
este posibil sau treceţi pe aer condiţionat.  
 
Notă: Folosirea aerului recirculat mai mult de 30 de 
minute nu este recomandată, deoarece nu se face schimb 
de aer.  
 
Dacă se opreşte motorul cu aerul condiţionat în funcţiune 
şi selecţia pe aer recirculat, sistemul nu va trece pe aer 
exterior, aşa cum se întâmplă de regulă la pornirea din 
nou a motorului. 
 
 
 
Trecerea pe aer condiţionat 
Apăsaţi pe buton pentru a porni sau opri aerul condiţionat.  
Lampa de control din buton se aprinde în timpul funcţionării. 
Vă rugăm citiţi nota înscrisă sub Aer condiţionat. 
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Răcirea cu aer din exterior 
 
Pe vreme uscată cu temperaturi exterioare 
foarte ridicate, comutaţi aerul condiţionat şi 
dezactivaţi modul „aer recirculat”. Porniţi 
ventilatorul. Reglaţi butonul de control 
temperatură pe poziţia corespunzătoare 
celei mai scăzute temperaturi. Reglaţi 
butonul de distribuţie a aerului după 
dorinţă.  
 
 
Răcirea cu aer recirculat 
Pe vreme foarte umedă şi temperaturi 
exterioare foarte ridicate, activaţi sistemul 
de aer condiţionat şi aerul recirculat. 
Folosiţi această poziţie pentru a răcori 
interiorul încins al vehiculului sau pentru a 
opri pătrunderea de mirosuri neplăcute din 
exterior. Treceţi din nou pe aer din exterior, 
odată interiorul vehiculului răcorit la o 
temperatură agreabilă. 
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Efect de maximă răcire 
Activaţi aerul condiţionat şi aerul 
recirculat. Puneţi butonul de control al 
ventilatorului în poziţia 4. Reglaţi butonul 
de control al distribuţiei aerului în poziţia 

.  
 
Deschideţi aeratoarele laterale şi centrale. 
 
Reducerea umidităţii aerului  
 
Sistemul de aer condiţionat extrage 
umiditatea din aer şi geamurile se 
dezaburesc mai rapid. De aceea, porniţi 
sistemul de aer condiţionat pentru a ajuta 
dezaburirea geamurilor pe vreme rece / 
umedă şi când temperatura este de peste 
aproximativ + 4◦C. 
Reglaţi ventilatorul şi butoanele de control 
temperatură după dorinţă.  
 
Nu selectaţi sistemul pe aer recirculat atunci 
când butonul de control al distribuţiei 
aerului este setat pe , deoarece acest 
lucru va determina aburirea parbrizului. 
 
 
Recircularea aerului cu sistemul de aer 
condiţionat în poziţia închis 
 
Trecerea pe aer recirculat ar trebui folosită 
numai în cazul în care din exterior intră 
mirosuri neplăcute. Geamurile au tendinţa 
de a se aburi mai repede în cazul selecţiei 
aerului recirculat. Treceţi din nou pe aer din 
exterior imediat ce este posibil, sau, când 
temperatura este peste +4◦C, treceţi pe aer 
condiţionat.  
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BUTOANELE DE PE TABLOUL DE BORD  
 
 
Scrumiera de bord / torpedoul 
 
Dacă vehiculul este dotat cu scrumieră de 
bord, pentru a o goli deschideţi-o complet şi 
ridicaţi ştiftul de fixare.  
 
 
 
 
 
 
 
Priza de curent 
Priza pentru brichetă poate fi folosită pentru 
bricheta propriu-zisă (un accesoriu Ford) sau 
pentru alimentarea unui aparat de 12 volţi cu 
curent nominal de maximum 10 amperi. 
Dacă motorul nu este în funcţiune, 
alimentarea acestui aparat va determina 
descărcarea bateriei. 
La conectarea unui aparat, folosiţi numai 
conectorii specificaţi, din gama de accesorii 
Ford. 
Dacă vehiculul este dotat cu torpedou, priza 
de curent se află în partea exterioară a 
capacului frontal al acestuia.  
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Torpedoul   
(vehicule cu airbag pentru pasagerul din 
dreapta) 
Pentru a deschide torpedoul, apăsaţi 
butonul.  
 
 
 
 
Torpedoul 
(vehicule fără airbag pentru pasagerul din 
dreapta) 
 
Pentru a deschide torpedoul, trageţi în sus 
de mânerul de pe capac.  
 
 
 
 
 
 

  Pentru a evita riscul rănirii, nu 
păstraţi obiecte contondente în torpedou pe 
timpul călătoriei.  
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COMENZILE DE PE COLOANA VOLANULUI 
 
 
Dispozitivul de blocare a coloanei volanului / contactul 
Dispozitivul combinat de blocare a coloanei volanului / contact are următoarele poziţii 
ale cheii:  
 
0 – Motorul oprit, volanul blocat 
I -  Volanul deblocat, radioul în funcţiune. Aprinderea şi toate circuitele electrice sunt 
dezactivate. 
II – Contactul activat, toate circuitele electrice operaţionale. Lămpile de avertizare şi de 
control sunt aprinse. Aceasta este poziţia cheii în timpul condusului, care trebuie selectată 
şi atunci când sunteţi remorcat.  
 
III – Demarorul activat. Dezangajaţi cheia imediat ce porneşte motorul.  
La scoaterea cheii din contact, dispozitivul de blocare a coloanei volanului va fi activat şi 
va împiedica rotirea volanului. 

 
Nu readuceţi niciodată cheia în poziţia 0 când vehiculul este în mişcare. 
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Butonul de semnalizare cu farurile în caz de pericol 
Folosiţi acest buton numai în situaţii de urgenţă, pentru a avertiza 
participanţii la trafic de o avarie la vehicul, de un pericol iminent, 
etc. Apăsaţi butonul pentru a-l activa. Apăsaţi încă o dată pentru a-l 
dezactiva. Semnalizarea cu farurile poate fi acţionată şi când motorul 
este oprit.  
 
Claxonul 
Apăsaţi clapeta claxonului. Claxonul poate fi acţionat şi când 
motorul este oprit.  
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Butonul multifuncţional 
 
Următoarele funcţii sunt disponibile numai cu contactul activat. 
 
 
Indicatorul de direcţie dreapta 
Trageţi maneta în sus. 
 
Indicatorul de direcţie stânga 
Trageţi maneta în jos. 
 
Faruri stinse 
Comutaţi în poziţia neutră. 
Dacă luminile exterioare nu se sting, la deschiderea uşii şoferului se 
va auzi un semnal sonor.  
 
Luminile laterale şi luminile de poziţie  
Rotiţi butonul rotativ în prima poziţie.  
 
Faza scurtă  
Rotiţi butonul în poziţia a doua. 
 
 
Faza de întâlnire 
Puneţi maneta în poziţia centrală.  
 
Faza lungă 
Împingeţi maneta către tabloul de bord. 
 
Semnalizarea cu farurile 
Împingeţi maneta către volan. 
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 Maneta ştergătorului de parbriz 
În timpul condusului, sau cu cheia de 
contact în poziţia II, sunt disponibile 
următoarele funcţii de spălare / ştergere 
a parbrizului:  
 
 
 
Parbrizul 
Ştergere cu viteză mică 
Împingeţi maneta către volan cu o poziţie.  
 
Ştergere cu viteză mare 
Împingeţi maneta cu două poziţii mai sus. 
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Ştergere intermitentă 
Împingeţi maneta în jos. 
 
 
 
 
 
Dispozitivul de spălare parbriz 
Dispozitivul de spălare parbriz funcţionează atât timp cât butonul 
este ţinut apăsat.  
 

Nu acţionaţi pompa pentru lichid de spălare mai mult de 
10 secunde odată şi nu o acţionaţi niciodată când 
rezervorul dispozitivului de spălare parbriz este gol.  

 
 
Luneta  
Ştergere 
Trageţi maneta către volan. 
 
Spălare 
Trageţi de manetă în continuare, pentru a acţiona dispozitivul de 
spălare a lunetei. Sistemul va funcţiona atâta timp cât butonul este 
ţinut apăsat.  

 
Nu acţionaţi pompa pentru lichidul de spălare mai mult de 
10 secunde odată şi nu o acţionaţi niciodată când 
rezervorul dispozitivului de spălare parbriz este gol. 
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DISPOZITIVE ŞI BUTOANE DE 
COMANDĂ DE PE PLAFON 
Oglinda retrovizoare 
 
Pentru a reduce strălucirea acesteia în 
timpul condusului pe timp de noapte, 
înclinaţi oglinda trăgând-o înspre 
înapoi. 
 
 
Luminile interioare 
Luminile interioare au trei poziţii: 
contactul uşilor, stins şi aprins. 
 
Închideţi uşile când parcaţi vehiculul în 
garaj, în special dacă îl parcaţi pentru 
mai mult timp. Lăsarea uşilor deschise 
va consuma curent electric şi va 
descărca bateria. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Parasolarele 
Parasolarele pot fi eliberate din clemele 
de fixare şi înclinate către geamul 
lateral. 
Capacul oglinzii se poate rabata. 
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Trapa glisantă de acoperiş 
Trapa de acoperiş poate fi acţionată numai cu cheia de contact în poziţia I sau II. 
 

 Scoateţi cheia din contact când lăsaţi copiii singuri în autovehicul, pentru a evita 
orice risc de rănire prin acţionarea inadecvată a trapei electrice de acoperiş.  

 
După funcţionare continuă un timp mai îndelungat, trapa de acoperiş va înceta să 
funcţioneze timp de aproximativ 20 de secunde, pentru a permite răcirea motorului. 
 
Dacă pe capota vehiculului este apă, se recomandă să rulaţi câteva momente înainte de a 
deschide sau ridica trapa pentru a împiedica pătrunderea apei în habitaclu.  
 
 
Pentru a ridica partea posterioară a trapei 
de acoperiş  
Cu trapa de acoperiş închisă, apăsaţi pe 
butonul . 
 
Apăsaţi pe butonul  pentru a coborî trapa 
de acoperiş. 
 
Pentru a deschide şi închide trapa de 
acoperiş 
După ridicarea părţii posterioare a trapei, 

apăsaţi pe butonul  pentru a deschide 
trapa. 
Apăsaţi pe butonul  pentru a o închide.  
 

COMENZI ŞI CARACTERISTICI 
 



 41

 
 
 
Funcţiile automate 
Trapa de acoperiş se poate de asemenea 
deschide / închide sau ridica automat.  
 
Apăsaţi şi dezangajaţi butonul de comandă 
pentru câteva secunde. Pentru a întrerupe 
această  funcţie, apăsaţi din nou pe buton.  
Dacă partea posterioară a trapei este 
ridicată, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul 

 pentru a o închide.  
 
Dacă contactul este dezactivat (cheia se află 
în poziţia 0) cu trapa deschisă, trapa se va 
închide automat după trei secunde.  
Pentru a întrerupe această funcţie, apăsaţi pe 
buton în trei secunde de la dezactivarea 
contactului sau în timp ce trapa se închide. 
Cu contactul dezactivat, trapa rămâne 
operaţională (fără funcţionarea automată), 
până la 10 secunde de la ultima comandă.  
 
Funcţionarea inteligentă 
(numai cu funcţiile automate) 
 
La închiderea / deschiderea trapei, aceasta se 
va opri automat şi se va deschide / închide 
pe o distanţă mică dacă întâlneşte un 
obstacol. 
Pentru a închide complet trapa, îndepărtaţi 
obstacolul şi apăsaţi din nou pe buton. 
Dacă trapa s-a blocat în timpul deschiderii 
datorită unui obstacol, poziţia de oprire va fi 
salvată în memorie ca deschidere maximă. 
Pentru a deschide trapa complet din nou, va 
trebui să resetaţi mai întâi memoria. 
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Resetarea memoriei 
După deconectarea bateriei de pe vehicul sau 
scoaterea siguranţei, memoria trapei de acoperiş 
trebuie resetată. 

• Îndepărtaţi orice obstacol care ar putea fi 
întâlnit de trapă în timpul funcţionării.  

• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul  până 
ce trapa este complet închisă. 

Menţineţi apăsat butonul  pentru încă o 
secundă. 
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul  până 

ce trapa este complet deschisă. Menţineţi 
apăsat butonul  pentru încă trei secunde. 

 
Dacă trapa a fost blocată aceasta se va opri pentru 
câteva secunde în punctul în care a apărut 
obstacolul. Continuaţi să menţineţi apăsat butonul 
pentru a deplasa trapa până în poziţia de capăt. 
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Acoperişul pliabil 
Acoperişul pliabil electric poate fi acţionat numai 
după activarea contactului.  
 

 Scoateţi de fiecare dată cheia din contact 
atunci când lăsaţi copiii în vehicul, pentru a evita 
riscul de rănire prin acţionarea inadecvată a 
acoperişului pliabil electric.  
 
Notă: La viteze de rulare mai mari de 120 km/h 
acoperişul pliabil electric poate fi închis numai 
folosind funcţia de operare continuă.  
Pentru informaţii referitoare la curăţarea 
acoperişului pliabil, consultaţi capitolul Întreţinere 
şi îngrijire. 
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Funcţionarea continuă 
Pentru a deschide acoperişul, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul . 
Pentru a închide acoperişul, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul . 
Acoperişul se deschide / închide prin menţinerea butonului apăsat. 
Pentru a opri deplasarea acoperişului, dezangajaţi butonul.  
 
 
Pentru a deschide / închide automat acoperişul  
Acoperişul poate fi deschis sau închis automat. Apăsaţi scurt butonul  
pentru a-l deschide sau butonul  pentru a-l închide. Pentru a opri 
deplasarea acoperişului, apăsaţi din nou butonul corespunzător. 
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Poziţia confort 
Acoperişul poate fi programat pentru a se deschide într-o poziţie 
confortabilă prestabilită.  
Procedaţi astfel:  

1. Folosind funcţia de „funcţionare continuă”, deschideţi acoperişul 
până în poziţia „confort” dorită. 

2. Închideţi acoperişul folosind funcţia de „funcţionare continuă” 
până ce acesta s-a închis complet şi menţineţi butonul apăsat încă 
trei secunde.  

Când deschideţi acoperişul cu folosirea funcţiei automate, acesta se va 
deschide numai în poziţia „confort” prestablită.  
 
Funcţia de operare inteligentă 
La închiderea acoperişului cu folosirea funcţiei automate, acesta se va opri 
automat şi va glisa înapoi pe o distanţă mică dacă întâlneşte un obstacol. 
Acoperişul va continua mişcarea de închidere–deschidere până la 
îndepărtarea obstacolului, sau până la o nouă apăsare pe buton.  
La închiderea acoperişului cu funcţia „funcţionare continuă”, acesta se va 
opri automat dacă întâlneşte un obstacol.  

 
Închiderea neglijentă a acoperişului pliant poate provoca răniri, 
chiar dacă acesta este acţionat prin funcţia inteligentă.  
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Resetarea 
După deconectarea bateriei de pe vehicul, după scoaterea siguranţei sau 
atunci când trapa glisantă nu răspunde corect comenzilor, memoria 
trapei glisante poate fi resetată.  

1. Îndepărtaţi orice obstacol care ar putea bloca deplasarea acesteia. 
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul  până ce acoperişul se 

închide complet.  
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul  până ce acoperişul se 

deschide complet. Dezangajaţi butonul. 
4. Apăsaţi din nou butonul  şi menţineţi-l apăsat cel puţin şase 

secunde. La resetarea sistemului, se va auzi un clic. 
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BUTOANELE DE COMANDĂ MONTATE PE UŞI 
Oglinzile convexe de uşă 
 
În ambele oglinzi se măreşte câmpul vizual din spate pentru a reduce la minimum aşa 
numitul „punct mort” aflat în sectorul din spate al vehiculului. 
 

Obiectele care se văd în aceste oglinzi convexe vor părea mai mici şi mai 
îndepărtate decât sunt de fapt. Fiţi foarte atenţi pentru a nu supraestima distanţa 
faţă de obiectul pe care-l vedeţi în oglinda convexă.  

 
 
 
Oglinzile de uşă rabatabile 
Oglinzile exterioare pot fi rabatate manual 
spre interior, dacă este necesar, de 
exemplu în spaţiile înguste.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oglinzile de uşă reglabile manual 
Ambele oglinzi laterale sunt reglabile din 
interiorul vehiculului.  
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Oglinzile de uşă acţionate electric  
Folosind butonul de comandă de pe uşa 
şoferului, oglinda se poate regla după dorinţă. 
După reglare, răsuciţi butonul înapoi în poziţia 
centrală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suportul pentru pahare 
Suporturile pentru pahare sunt amplasate în 
compartimentul de pe uşă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu lăsaţi paharele cu băuturi fierbinţi în 
suportul de pahare în timpul mersului – 
există riscul ca acestea să se verse. 
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Geamurile din faţă cu acţionare 
electrică  
Geamurile pot fi acţionate numai când 
contactul este activat.  
 

 Scoateţi întotdeauna cheia din 
contact când lăsaţi copiii singuri 
în vehicul, pentru a evita riscul de 
rănire prin acţionarea incorectă a 
geamurilor cu deschidere electrică. 

 
Geamurile sunt acţionate cu ajutorul 
butoanelor de pe uşă. Geamurile se 
deschid / închid prin apăsarea butonului. 
 
Apăsaţi : pentru a deschide geamul 
Apăsaţi : pentru a închide geamul 
 
 
 
GEAMURILE DE AERISIRE DIN SPATE  
Pentru a debloca geamul, trageţi de mâner, apoi 
împingeţi până auziţi un clic pentru a deschide 
geamul complet. Procedaţi invers pentru a 
închide geamul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUZUNAR CU CAPAC IN PANOUL UŞII  
Se află pe panoul din dreapta spate.  
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COMENZILE DE PE CONSOLĂ 
 
 
 
Transmisia manuală (Cutia de viteze manuală) 
Vehiculul dumneavoastră este dotat cu transmisie sincronă cu 
cinci viteze. Viteza a cincea este viteza economică sau de 
turaţie mare. 

 
 Viteza de marşarier se va acţiona numai când vehiculul 
este în staţionare. 

 
Pentru a selecta viteza de marşarier, puneţi schimbătorul de 
viteze în poziţia neutră şi apoi împingeţi-l complet spre dreapta 
opunând rezistenţă apăsării arcului, înainte de a trage înspre 
înapoi.  
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Nu aplicaţi nici o forţă laterală 
inutilă asupra schimbătorului de 
viteze la trecerea din viteza a 5-a în 

viteza a 4-a, pentru că prin această mişcare 
puteţi trece, din neatenţie, în viteza a 2-a.   
 
Pentru a evita zgomotul la schimbarea 
vitezelor - la angajarea vitezei de 
marşarier, aşteptaţi cam trei secunde cu 
ambreiajul apăsat şi vehiculul în 
staţionare. 
 
 
 
 
 
Frâna de mână 
Pentru a aplica frâna de mână, trageţi de 
manetă în sus. Pentru a o dezangaja, trageţi de manetă 
uşor, apăsaţi butonul de blocare şi împingeţi maneta în 
jos. Frâna de mână  
acţionează asupra roţilor din spate.  
 
Aplicaţi frâna de mână complet, de fiecare dată, înainte 
de a părăsi vehiculul.  
Pentru a reduce efortul de aplicare a frânei 
de mână, apăsaţi pedala de frână în timpul 
angajării frânei de mână.  
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PORTBAGAJUL 
Capacul portbagajului 
 

Nu puneţi nici un obiect pe capacul 
portbagajului. 
 

 
 
Scoaterea capacului 
Detaşaţi mai întâi curelele de ridicare pe 
hayon. Apoi eliberaţi capacul din părţile 
laterale şi trageţi-l afară orizontal, fără a-l 
înclina.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remontarea capacului 
Inseraţi capacul orizontal, apoi aliniaţi-l şi 
împingeţi-l până se opreşte. Ataşaţi curelele 
de ridicare. 

COMENZI ŞI CARACTERISTICI 
 



 53

 
 
 
 
 
Extinderea compartimentului pentru 
bagaje  
Rabatarea spătarului scaunelor din 
spate către înainte 
Spătarul scaunelor din spate se poate 
rabata înspre înainte complet sau parţial 
(50/50). Pentru a rabata spătarul înspre 
înainte, împingeţi tetierele până ce ies din 
locaş, apoi trageţi de maneta de 
dezangajere înspre înainte.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ridicarea spătarelor scaunelor din 
spate  
Pentru a evita deteriorarea centurilor de 
siguranţă la ridicarea spătarelor scaunelor 
din spate, introduceţi clema de fixare a 
acestora în fanta prevăzută în acest scop, 
înainte de a rabata speteaza scaunelor. 
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Reglarea  unghiului spetezei scaunului din 
spate 
Dezangajaţi spătarul scaunului şi aplecaţi-l 
uşor înspre înainte. Trageţi mânerul în sus 
până ce se angrenează. Rabataţi scaunul 
înspre înapoi până se angrenează.  
 

 Apăsaţi ferm pe spătarul scaunului 
pentru a-l bloca.  

 
 Aşezaţi bagajele grele din portbagaj 
în partea din faţă a acestuia şi 

asiguraţi-le pentru a nu aluneca. Închideţi 
corect hayonul pentru a împiedica 
deschiderea acestuia în timpul mersului. 
Condusul cu hayonul deschis poate fi extrem 
de periculos pentru că gazele de eşapament 
pot pătrunde în habitaclu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plasa pentru bagaje 
O plasă pentru bagaje poate fi ataşată pe 
spătarul scaunelor din spate, cu fixare în 
cârligele situate la jumătatea spătarului. 
Puneţi în plasă obiectele mici pentru a le 
împiedica să se deplaseze prin portbagaj.  
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CHEILE 
Cheia Ford deschide toate broaştele de pe 
vehiculul dumneavoastră. În caz de pierdere, 
puteţi apela pentru procurarea de chei de schimb 
la Dealerii Ford, indicând codul cheii (înscris pe 
eticheta ataşată la cheile originale). 
 
Ar fi indicat să purtaţi permanent cu 
dumneavoastră o cheie de rezervă, pusă într-un 
loc sigur, în caz că aveţi nevoie de ea în situaţii de 
urgenţă.  
 
 
Cheie cu telecomandă cu frecvenţă radio 
Emiţătorul este integrat în cheie.  
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea 
Telecomanda cu frecvenţă radio. 
 
 
DISPOZITIVELE DE BLOCARE 
Dispozitivele de blocare a uşilor 
 
Uşile pot fi blocate şi deblocate din exterior cu 
ajutorul cheii sau din interior, folosind butonul 
de blocare a uşilor.  
 
Uşa şoferului poate fi blocată din exterior numai 
cu cheia. Uşa pasagerului poate fi blocată prin 
apăsarea butonului interior de blocare a uşii, 
înainte de închiderea uşii.  
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Portbagajul 
Pentru a deschide portbagajul, rotiţi cheia în sensul 
acelor de ceas. 
 
 
 
 
 
Dispozitivul de blocare a buşonului rezervorului de 
combustibil 
Deschideţi clapeta buşonului de benzină. Pentru a 
deschide buşonul, introduceţi cheia şi rotiţi-o în sens 
antiorar, apăsând uşor în acelaşi timp. 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMUL CENTRAL DE BLOCARE A UŞILOR 
Sistemul central de blocare a uşilor poate fi activat de 
pe uşa şoferului sau a pasagerului din dreapta. Acesta 
funcţionează numai când uşile sunt închise. Se poate 
activa din exterior cu cheia sau din interior cu ajutorul 
butonului de blocare. 
 
Portbagajul poate fi deblocat numai cu cheia. 
 
 

 
 Dacă apare o defecţiune la sistemul electric al 
vehiculului, uşile pot fi deblocate individual, cu 

ajutorul cheii. 
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Telecomandă cu frecvenţă radio  

 Vehiculul sau portbagajul se pot 
deschide, dacă apăsaţi din greşeală 

pe butonul  sau respectiv , 
fără ca cheia să fie neapărat îndreptată spre 
vehicul (de exemplu, când este în buzunarul 
dumneavoastră).  
 
Sistemul este operaţional timp de trei 
secunde după dezactivarea contactului. 
Distanţa de acţiune între emiţător şi vehicul 
este de aproximativ 10 metri.  
Portbagajul poate fi deschis manual cu cheia 
sau cu ajutorul telecomenzii pentru 
portbagaj. 
 

Dacă  frecvenţa telecomenzii este 
bruiată, nu veţi putea folosi nici una 
din funcţiile cu acţionare de la 

distanţă, respectiv vehiculul nu poate fi 
încuiat sau  descuiat. Totuşi, puteţi încuia / 
descuia vehiculul cu cheia. Frecvenţa radio 
folosită de telecomandă  
poate fi de asemenea folosită de alte aparate 
de emisie radio pe distanţe scurte (de ex. 
radioamatori, echipamente medicale, aparate 
radio portabile cu căşti, sisteme de alarmă 
etc.). 
 
Pentru aprobarea de tip a telecomenzii, 
consultaţi tabelul de la sfârşitul capitolului 
Capacităţi şi specificaţii. 
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Pentru  deblocarea uşilor 
 

Prin apăsarea o singură dată pe butonul  uşile se 
deblochează. 
 
 
Pentru a debloca hayonul  

Apăsaţi butonul  de două ori în decurs de trei 
secunde. 
 
 
Pentru a bloca uşile 

Prin apăsarea butonului  o singură dată, se 
activează blocarea centrală. 
Săgeţile indicatoare vor lumina intermitent o singură 
dată pentru a vă confirma că sistemul funcţionează.  
 
Programarea cheii 
Pentru vehiculul dumneavoastră, se pot programa 
maximum patru chei cu telecomandă prin frecvenţă 
radio. Vă rugăm să solicitaţi instrucţiuni de la 
Dealerul Ford. 
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Înlocuirea bateriei  
Dacă raza de acţiune a emiţătorului din cheia 
dumneavoastră scade treptat, trebuie înlocuită 
bateria (o baterie tip 3V CR 2032).  
Procedaţi astfel: 

• Scoateţi cu mare grijă emiţătorul de pe 
cheie, din locaşul de pe spatele cheii, 
folosind un obiect plat (de ex. o 
şurubelniţă). 

 
 
 

• Deschideţi emiţătorul detaşând clemele de 
prindere de pe laterală, cu ajutorul unui 
obiect plat.  

 
• Scoateţi cu grijă bateria, folosind un obiect 

plat. Fixaţi noua baterie între contacte cu 
semnul + în sus.  
Reasamblaţi emiţătorul, executând operaţiile 

în ordine inversă.  

 
 Bateriile cu litiu uzate nu trebuie aruncate 
împreună cu gunoiul menajer. Fiţi conştienţi 

de necesitatea protecţiei mediului atunci când 
aruncaţi bateriile uzate. 
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SISTEMUL DE IMOBILIZARE A 
MOTORULUI 
Sistemul de imobilizare a motorului este o 
funcţie de protecţie împotriva furtului, care 
împiedică pornirea motorului cu o cheie cu 
cod necorespunzător.  
 
Cheile 
Vehiculul dumneavoastră este livrat cu 
chei cu cod, marcate cu un punct colorat.  
Pentru pornirea motorului, nu se pot folosi 
decât chei cu codul electronic corect. 
 
 
Pentru codificarea unei noi chei, sunt 
necesare două chei codificate. În caz că aţi 
pierdut o cheie, luaţi toate celelalte chei cu 
dumneavoastră la Dealerul Ford care vă va 
înlocui cheia pierdută pe cheltuiala 
dumneavoastră şi o va reprograma 
împreună cu celelalte chei rămase.    

 
 Nu se pot codifica decât chei 
originale de rezervă de la un Dealer 

Ford autorizat.  
 
 
 
Armarea automată 
Sistemul este armat după cinci secunde de la dezactivarea 
contactului. Lampa de control va lumina intermitent la 
fiecare două secunde. 
Vehiculul este acum protejat electronic împotriva furtului.  
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Dezactivarea automată 
Prin activarea contactului, se dezactivează 
sistemul de protecţie dacă acesta recunoaşte 
codul de contact.  
Lampa de control luminează aproximativ trei 
secunde şi apoi se stinge. 
 
Dacă lampa de control luminează timp de un 
minut sau clipeşte aproximativ un minut şi apoi 
repetat la intervale neregulate, sistemul nu 
recunoaşte codul de cheie. Scoateţi cheia şi 
încercaţi din nou. 
Dacă s-a folosit o cheie cu codul incorect, este 
necesară o perioadă de aşteptare de aproximativ 
20 de secunde înainte de pornirea vehiculului cu 
cheia cu codul corect. 
 
Dacă nu porneşte motorul, înseamnă că a apărut 
o defecţiune a sistemului. Duceţi sistemul la 
reparat la un Dealer Ford cât mai curând posibil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pentru a asigura schimbul de date fără 
probleme între vehicul şi cheie, nu 

ecranaţi cheia cu un obiect metalic.  
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Codificarea cheilor 
Un număr maxim de opt chei se pot codifica cu ajutorul 
a două chei codificate pentru vehiculul dumneavoastră.  
Executaţi fiecare din următoarele etape în termen de 
cinci secunde. 

• Introduceţi prima cheie în contact şi rotiţi-o în 
poziţia II. 

• Rotiţi cheia înapoi în poziţia 0 şi scoateţi cheia 
din contact. 

• Introduceţi a doua cheie în contact şi rotiţi-o în 
poziţia II. 

• Rotiţi cheia înapoi în poziţia 0 şi scoateţi cheia 
din contact – modul de codificare cheie este 
acum activat. 

• Dacă introduceţi acum o cheie necodificată în 
contact şi o rotiţi în poziţia II în termen de 10 
secunde, această cheie va fi codificată pentru a 
corespunde sistemului. 

• După încheierea procesului de codificare, 
scoateţi cheia din contact. Aşteptaţi cinci 
secunde pentru ca sistemul să se activeze. 
Dacă nu s-a efectuat corect codificarea, lampa 
de control clipeşte după activarea contactului cu 
cheia nou codificată, iar motorul nu porneşte. 

 
Repetaţi procesul de codificare după ce aţi aşteptat 20 
de secunde cu contactul activat (poziţia II). 

 
Dacă pierdeţi o cheie, este absolut necesar să 
ştergeţi codul de pe cheile rămase şi să le 

recodificaţi. Consultaţi Dealerul Ford dacă aţi rămas cu 
o singură cheie valabilă.  
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Ştergerea codului 
Cu ajutorul a două chei codificate pentru 
vehiculul dumneavoastră, puteţi face celelalte 
chei inutilizabile, de exemplu după pierderea 
unei chei: 
Executaţi fiecare din etapele următoare în 
termen de cinci secunde: 
 
Executaţi primele patru etape din Codificarea 
cheilor, apoi continuaţi după cum urmează: 

• Introduceţi cea de-a doua cheie în 
contact şi rotiţi-o în poziţia II. 

• Scoateţi cheia din contact. 
• Introduceţi prima cheie în contact, rotiţi 

în poziţia II şi menţineţi această poziţie. 
Lampa de control va clipi timp de cinci 
secunde. 

• Dacă dezactivaţi contactul pe durata 
acestor cinci secunde, procesul de 
ştergere este anulat şi nici o cheie nu se 
şterge.  

• Dacă procesul de ştergere este încheiat 
corect, în afară de cele două chei 
utilizate pentru ştergerea codului, nu va 
mai putea fi utilizată nici o altă cheie, 
decât dacă este recodificată.  

Acum se pot codifica chei suplimentare. 
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SCAUNELE 
 
Aşezarea în poziţia corectă 
 
 
Scaunele, tetierele, centurile de 
siguranţă ca şi airbag-urile - toate 
contribuie la protecţia ocupanţilor 
vehiculului.  Utilizarea optimă a 
acestor componente vă asigură 
protecţie suplimentară. De aceea vă 
rugăm să respectaţi următoarele 
indicaţii: 
 

• Aşezaţi-vă în poziţia cea mai 
dreaptă posibil, cu baza 
coloanei vertebrale cât mai 
aproape de spetează, aceasta 
fiind înclinată la maximum 30 
de grade.  

• Reglaţi tetierele astfel încât 
partea superioară a tetierei să se 
afle la nivelul vârfului capului. 

• Nu aşezaţi scaunul din faţă prea 
aproape de tabloul de bord - 
şoferul trebuie să ţină volanul 
cu braţele uşor îndoite iar 
picioarele trebuie să fie uşor 
flexate astfel încât pedalele să 
poată fi complet apăsate până 
la podea.  

• Centura de siguranţă trebuie să 
fie aşezată pe centrul umărului. 
Partea de jos a acesteia trebuie 
să se fixeze ferm peste şold şi 
nu pe stomac.  

 
 Nu folosiţi nici un fel de huse 
care nu sunt create special pentru 

scaunele cu airbag-uri. Aceste huse trebuie 
să fie montate de tehnicieni instruiţi în 
acest sens.  
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Nu reglaţi scaunele în timpul mersului.  
 

 
 
Deplasarea scaunelor înainte şi înapoi  
 
Pentru a regla poziţia unui scaun, trageţi în sus mânerul 
aflat pe laterala interioară faţă a scaunului. După 
eliberarea mânerului, mişcaţi scaunul pentru a vă asigura 
că sistemul de fixare este angrenat ferm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglarea înălţimii scaunului şoferului 
 
Reglaţi înălţimea scaunului cu ajutorul mânerului aflat 
pe laterala exterioară faţă a scaunului.  
Pentru a-l ridica: trageţi mânerul în sus. 
Pentru a-l coborî: apăsaţi mânerul în jos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înclinarea spătarului scaunului înspre înainte 
Trageţi mânerul de blocare şi înclinaţi scaunul înainte 
complet.  
Pentru a permite accesul la scaunele din spate, deplasaţi 
scaunul înspre înainte aşa cum se descrie în secţiunea 
„Deplasarea scaunelor înainte şi înapoi”. 
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Reglarea unghiului spătarului scaunului  
Rotiţi rozeta de pe laterala scaunului. După ce scaunul a 
fost împins complet înainte, spătarul poate fi înclinat 
total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tetierele  
(din faţă şi din spate) 

 
 Reglaţi tetierele astfel încât porţiunea 
superioară a capului şi tetiera să se afle la 

aceeaşi înălţime.  
 
Reglarea înălţimii tetierelor prin tragerea acestora în 
sus sau împingerea spre spătarul scaunului. Înainte de 
utilizare, tetierele trebuie trase până ce se văd 
indicatoarele de poziţionare.   
 
 
Tetierele pot fi scoase complet, dacă se apasă simultan 
pe ambele butoane de blocare. Pentru a scoate tetierele 
din spate, înclinaţi spătarul scaunului înspre înainte sau 
deschideţi mai întâi hayonul. 
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CENTURILE DE SIGURANŢĂ 
Folosiţi permanent centurile de siguranţă / 
centurile pentru copii. Nu folosiţi niciodată o 
centură de siguranţă pentru mai multe persoane. 
Asiguraţi-vă că centurile nu sunt fixate prea slab 
sau răsucite şi că nu sunt blocate de un alt 
pasager sau de vreun pachet, etc.   

 
 Evitaţi purtarea de îmbrăcăminte prea 
groasă sau prea voluminoasă. Pentru o 

protecţie optimă, centurile de siguranţă trebuie 
să se fixeze ferm pe lângă corp.  
 
 
Fixarea centurilor cu bobină de inerţie, cu 
prindere în trei puncte  
Trageţi centura de pe bobină cu o mişcare 
uniformă. Dacă trageţi brusc sau dacă vehiculul 
este în pantă, centura se poate bloca. 

 
Introduceţi clema în cataramă până se 
aude un „clic” distinct, în caz contrar 

centura nu se blochează corect.  
 
Centura trebuie aşezată pe centrul umărului. 
Partea de jos trebuie fixată ferm peste şold şi nu 
pe stomac.  
 
Pentru a elibera centura, apăsaţi pe butonul roşu 
de pe cataramă. Apoi, permiteţi centurii să se 
reînfăşoare complet şi uniform pe bobină. 
 
Asiguraţi-vă că fiecare centură este fixată în 
catarama ei.  
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Nu înclinaţi prea tare scaunele din faţă, deoarece 
centura asigură protecţie maximă când scaunul se 
află în poziţia aproape dreaptă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capătul centurii de la baza barei suport alunecă 
înainte când centura este fixată.  
 
  

 
 Nu obstrucţionaţi niciodată bara suport cu 
bagaje etc., aşezate în zona picioarelor.  

 
  
 
 
 
Reglarea înălţimii centurilor de siguranţă ale 
scaunelor din faţă 
 
Pentru a asigura aşezarea centurii pe centrul 
umărului, se poate regla înălţimea centurii de 
siguranţă. Această reglare este posibilă prin fixarea 
acesteia în una din cele două poziţii aflate pe 
suportul superior. Vă rugăm să consultaţi Dealerul 
Ford.  
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Îngrijirea centurilor de siguranţă 
Verificarea centurilor de siguranţă 
 
Verificaţi periodic centurile, pentru a nu fi 
deteriorate sau destrămate. Verificaţi 
siguranţa punctelor de ancorare şi acţiunea 
de blocare a bobinelor de inerţie, smucind 
brusc de fiecare centură.  
 

 Nu încercaţi să reparaţi sau să 
ungeţi mecanismul retractor sau al 

cataramei, sau să modificaţi centurile în 
vreun fel.   
 
Centurile supuse la tensiune – ca rezultat al 
unui accident – trebuie înlocuite iar 
sistemele de ancorare trebuie verificate de 
un Dealer Ford. 
 
  
 
 
 
 
Curăţarea centurilor de siguranţă 
Folosiţi detergent Ford pentru curăţare 
interior sau apă caldă curată. Clătiţi şi uscaţi 
pe cale naturală, departe de surse de căldură 
artificiale.  
 
Nu folosiţi substanţe chimice de curăţat, apă 
fierbinte, decolorant sau vopsea de ţesături. 
Nu permiteţi intrarea umezelii în 
mecanismul retractor al bobinei de inerţie. 
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AIRBAG-uri 
Airbag-urile, în combinaţie cu centura de 
siguranţă, pot reduce riscul de rănire severă 
în cazul unei coliziuni grave. 

 
  Pericol extrem! Nu folosiţi un 
scaun special pentru copii aşezat cu 

spatele faţă de sensul de mers, pe scaunele 
protejate cu airbag frontal! 
Există riscul rănirii când se deschide airbag-
ul! 
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Scaunul şi spătarul acestuia trebuie 
reglate corect pentru ca airbag-ul să aibă 
eficienţă optimă.  

• Aşezaţi-vă în poziţie cât mai 
verticală, cu baza coloanei 
vertebrale cât mai aproape de 
spătarul scaunului, acesta fiind 
înclinat la maximum 30 de grade.  

• Reglaţi tetierele astfel încât partea 
superioară a tetierei să se afle la 
acelaşi nivel cu partea superioară 
a capului. 

• Nu deplasaţi scaunul din faţă prea 
aproape de tabloul de bord, 
şoferul trebuie să ţină volanul cu 
braţele uşor îndoite iar picioarele 
trebuie să fie uşor flexate astfel 
încât pedalele să poată fi complet 
apăsate până la podea. 

• Centura de siguranţă trebuie să 
fie aşezată pe centrul umărului. 
Partea de jos a acesteia trebuie să 
se fixeze ferm peste şold şi nu pe 
stomac. 

 
Aceasta este poziţia ideală de condus şi 
reduce riscul rănirii cauzate de 
apropierea prea mare de un airbag care 
se deschide. 
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Pasagerul din faţă va fi protejat eficient 
numai dacă stă într-o poziţie cât mai 
verticală. 
 

 Purtaţi întotdeauna centura de 
siguranţă şi menţineţi o distanţă 
suficientă între şofer şi volan.  

 
Numai când se foloseşte centura de 
siguranţă în mod corespunzător aceasta 
poate ţine corpul într-o poziţie care să 
permită airbag-ului să atingă efectul 
maxim.  
 
Sistemul 
 
Sistemul airbag cuprinde următoarele:  

• Baloane de nailon gonflabile 
(airbag-uri) cu generatori de gaze. 

• Senzori de coliziune. 
• O lampă de avertizare în tabloul de 

bord. 
• O comandă electronică şi unitate 

de diagnosticare. 
Notă: La umflarea airbag-ului se aude un 
zgomot puternic.  
În plus, este normal să apară un nor ca de 
fum, inofensiv, de resturi de pulbere. 
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Airbag-urile din faţă 

 
 Nu modificaţi partea din faţă 
a vehiculului în nici un fel, 

deoarece acest lucru poate afecta 
umflarea airbag-ului. 
 
Airbag-urile din faţă se activează în 
timpul unei coliziuni grave care 
intervine fie frontal fie la un unghi de 
până la 30 de grade, din stânga sau 
din dreapta.  Airbag-urile se umflă în 
câteva miimi de secundă în timpul 
coliziunii. Când corpurile ocupanţilor 
scaunelor din faţă intră în contact cu 
airbag-urile, acestea se dezumflă, 
atenuând mişcarea înspre înainte a 
ocupanţilor.  
 
 
 
 
Airbag-urile nu se activează la 
coliziuni minore, la capotare, 
coliziune din spate sau laterală. 

 
 Nu blocaţi niciodată spaţiul din faţa 
airbag-urilor. Nu agăţaţi şi nu puneţi 

nimic în aceste zone. 
 
Aceste zone trebuie şterse numai cu cârpă umedă, 
şi nu cu cârpă udă. 

 
 Reparaţiile la volan, coloana volanului şi 
sistemul airbag trebuie efectuate numai de 

tehnicieni calificaţi corespunzător. Declanşarea 
din neatenţie a airbag-ului poate provoca răniri. 
Dealerul Ford are tehnicieni atent instruiţi pentru 
a asigura service-ul vehiculului dumneavoastră.   
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Airbag-urile laterale 
 
O etichetă plasată pe laterala 
scaunului indică echiparea 
vehiculului cu airbag-uri laterale.  
Airbag-urile laterale sunt fixate pe 
laterala spătarelor scaunelor din faţă. 
În caz de coliziune laterală gravă, 
airbag-ul de pe laterala afectată de 
coliziune se umflă, chiar dacă 
scaunul respectiv nu este ocupat. 
Airbag-ul se umflă între panoul uşii 
şi ocupant. Imediat ce corpul 
ocupantului intră în contact cu 
airbag-ul, aerul comprimat iese, 
atenuând impactul cu acesta.  
 
Airbag-urile nu sunt activate în 
caz de coliziuni laterale minore, 
coliziuni frontale sau din spate.  
 
Senzorii de coliziune pentru airbag-
urile laterale sunt plasaţi în 
bandourile laterale. Nu aşezaţi 
obiecte grele sau ascuţite peste 
senzori.  
 
Curăţaţi scaunele numai cu produse 
de curăţat Ford. 
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 Reparaţiile la husele scaunelor 
şoferului şi pasagerului din faţă 

trebuie efectuate numai de tehnicieni 
calificaţi corespunzător. Declanşarea 
din neatenţie a airbag-urilor laterale 
poate provoca răniri. Dealerul Ford are 
tehnicieni special instruiţi pentru a 
asigura service-ul vehiculului 
dumneavoastră. 
 
Nu blocaţi, obturaţi sau acoperiţi airbag-
ul pentru că acest lucru poate împiedica 
umflarea corectă a airbag-ului lateral şi 
creşte astfel riscul de rănire. De 
exemplu, nu atârnaţi o haină sau o 
jachetă pe spătarul scaunului. 
 
Nu folosiţi huse-accesorii pentru scaune 
care nu au fost create special pentru 
scaune cu airbag-uri laterale. Aceste 
huse de scaune trebuie montate de 
tehnicieni calificaţi în acest sens.  
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Lampa de avertizare aferentă 
airbag-ului 
 
Când rotiţi cheia de contact în poziţia 
de blocare II, lampa de avertizare de 
pe tabloul de bord se aprinde pentru 
cinci secunde pentru a indica faptul că 
sistemul este în funcţiune.  
 
Dacă lampa de avertizare nu se 
aprinde, dacă rămâne aprinsă sau dacă 
începe să clipească sau luminează 
continuu în timpul condusului, aceasta 
înseamnă că a apărut o defecţiune. 
Apelaţi la un Dealer Ford pentru a 
verifica sistemul, pentru siguranţa 
dumneavoastră.  
 
Fabricantul airbag-ului montat pe 
vehiculul dumneavoastră recomandă 
ca airbag-ul să fie înlocuit după 15 ani. 
Eficienţa gazului de umplere ca şi a 
airbag-ului se poate diminua 
considerabil după această perioadă.  
 
Dacă aveţi dubii privind vârsta 
vehiculului dumneavoastră sau a 
airbag-urilor, Dealerul Ford poate face 
cu plăcere verificarea vârstei acestora.  
 
Sistemul de airbag trebuie introdus în 
circuitul înlăturării deşeurilor numai de 
un Dealer Ford autorizat. 
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Dispozitivele de siguranţă pentru 
copii 

 
 Remarcă privind siguranţa 
conform ECE R94.01.  

Pericol extrem. Nu folosiţi un scaun 
special pentru copii aşezat cu spatele 
faţă de sensul de mers, pe scaunele 
protejate cu airbag frontal!  
 
Textul original: 
Pericol extrem! Nu folosiţi un scaun 
special pentru copii aşezat cu spatele 
faţă de sensul de mers, pe scaunele 
protejate cu airbag frontal! 
Există riscul rănirii când se deschide 
airbag-ul. 

 
  
 
Când instalaţi un scaun / centură pentru 
copii citiţi cu atenţie şi respectaţi 
instrucţiunile fabricantului.  

 
 Nu ţineţi copiii în braţe când 
vehiculul este în mişcare. 

 
Copiii sub 12 ani sau cu înălţime de până la 
150 cm trebuie asiguraţi cu ajutorul unui 
dispozitiv special siguranţă pentru copii, 
cum ar fi un scaun pentru copii mici sau 
perne auxiliare.    
 
Dispozitivele de siguranţă pentru copii 
trebuie să fie adecvate şi aprobate de 
autoritatea de stat (în funcţie de 
normativele din fiecare ţară). 
 
Împreună cu centura de siguranţă pentru 
adulţi, aceste dispozitive garantează 
siguranţa maximă pentru copii.  
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O gamă variată de scaune pentru copii 
aprobate de ECE este disponibilă la 
Dealerul Ford. 
 
Dispozitivele de siguranţă folosite depind 
de vârsta şi greutatea copilului: 

• Sugarii sub aproximativ 9 luni şi a 
căror greutate este mai mică de 10 
kg trebuie transportaţi în scaune 
de siguranţă pentru sugari, 
aşezate cu spatele la direcţia de 
mers, fixate pe scaunul din spate. 

 
 

• Copiii sub aproximativ 4 ani şi a 
căror greutate este între 9 şi 18 kg 
trebuie transportaţi în scaune de 
siguranţă pentru copii aşezate pe 
scaunul din spate.  
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Copiii cu vârste între 4 şi 11 ani care 
cântăresc între 15 şi 36 kg trebuie să 
folosească o pernă auxiliară aşezată pe 
scaunul din spate. O centură auxiliară 
reglabilă fixată de perna auxiliară 
asigură aşezarea optimă a centurii 
diagonale peste umăr. Poziţia şezând cu 
spatele drept asigură ca centura pentru 
adulţi să fie corect plasată pe centrul 
umărului şi nu de-a lungul gâtului, 
cureaua din partea inferioară fiind fixată 
ferm peste şold şi nu peste stomac.  

 
 
  
 
 
 
 

SCAUNE ŞI ACCESORII DE FIXARE PENTRU SIGURANŢĂ 
 



 80

 
Pornirea 
 
ASPECTE GENERALE PRIVIND 
PORNIREA 
Pornirea 
 
  
 
Rotiţi cheia de contact în sens orar pentru a 
acţiona demarorul. Nu acţionaţi demarorul 
mai mult de aproximativ 15 secunde odată. 
Dezactivaţi cheia de contact imediat ce 
motorul porneşte.  
 
Dacă demarorul trebuie acţionat de mai multe 
ori, cheia de contact trebuie rotită din nou în 
poziţia I sau 0.   
 
Motorul  
 
Dacă bateria a fost deconectată de la vehicul, 
după reconectarea bateriei, acesta poate 
prezenta unele caracteristici neobişnuite în 
timpul rulării, pe o distanţă de aproximativ  
8 km.  
Acest lucru se datorează readaptării automate 
a sistemului de coordonare a motorului, la 
starea actuală a motorului, şi pot fi ignorate. 

 
 Dacă motorul nu porneşte, citiţi 
instrucţiunile privind oprirea / pornirea 

sistemului de injecţie combustibil de la pagina 
93. 
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PORNIREA MOTORULUI 
 
Motorul rece / cald 

• Apăsaţi pedala de ambreiaj 
complet şi porniţi motorul fără 
a atinge pedala de acceleraţie.   
 
 La temperaturi sub -20ºC, 
rotiţi cheia de contact în 

poziţia II pentru cel puţin o secundă 
înainte de a porni motorul. Acest lucru 
asigură atingerea presiunii maxime a 
combustibilului.  
 

• Dacă motorul nu porneşte în 15 
secunde, aşteptaţi câteva 
secunde şi repetaţi procedura.  

• Dacă motorul nu porneşte după 
trei încercări, aşteptaţi 10 
secunde şi apoi aplicaţi 
procedura „Motor înecat”. 

 
Dispozitivul de încălzire a motorului 
(dacă vehiculul este dotat cu acest 
dispozitiv) 
Dispozitivul de încălzire a motorului 
ajută încălzirea motorului şi a 
habitaclului. Pentru rezultate optime, 
folosiţi dispozitivul de încălzire cel 
puţin trei ore înainte de a porni 
vehiculul.  
 
 
 
Motor înecat  

• Apăsaţi pedala de ambreiaj 
complet. 

• Apăsaţi apoi lent pedala de 
acceleraţie complet, menţineţi 
această poziţie şi porniţi 
motorul.  

• Dacă motorul nu porneşte, 
repetaţi procedura din 
paragraful „Motor rece / cald”. 
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Condusul 
 
FRÂNELE 
Sistemul cu dublu circuit 
Vehiculul dumneavoastră este echipat cu 
sistem de frâne cu dublu circuit cu 
încrucişare diagonală. Roţile din faţă sunt  
echipate cu frâne cu discuri, iar cele din spate 
cu frâne cu tambur. Dacă unul din circuitele 
de frână se defectează, celălalt rămâne 
operativ. 

 
 Dacă unul din circuitele de frână se 
defectează, la apăsare veţi simţi 

pedala de frână mai „moale”. Va trebui să 
apăsaţi cu mai multă forţă pe pedala de frână 
şi să aveţi în vedere o distanţă mai mare de 
fânare înainte de oprirea vehiculului. Apelaţi 
la un Dealer Ford pentru a verifica sistemul 
de frânare înainte de a vă continua călătoria.    
 
 
Frânele cu discuri 
Discurile de frâne umede asigură un 
coeficient de frecare mai mic, având ca efect 
reducerea eficienţei frânelor. După plecarea 
dintr-o spălătorie auto, apăsaţi uşor de câteva 
ori pedala de frână în timpul mersului, pentru 
a îndepărta pelicula de apă.  
 
 
Lichidul de frână 
Dacă lampa de avertizare a sistemului de 
frânare nu se stinge la apăsarea pedalei de 
frână, aceasta indică faptul că nivelul 
lichidului de frână este scăzut.  

 
 Adăugaţi lichid de frână imediat 
pentru a aduce nivelul din rezervor 
până la marcajul MAX şi apoi 

apelaţi la Dealerul Ford pentru verificarea 
sistemului de frânare.  
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Sistemul de anti-blocare frâne (ABS) 
Sistemul ABS recunoaşte diferenţele de 
viteză de rotaţie a roţilor şi previne blocarea 
acestora, chiar la frânarea bruscă. Ca 
rezultat, vehiculul continuă să fie stăpânit de 
şofer şi permite evitarea obstacolelor.  
 
 
Acţionarea sistemului de anti-blocare frâne 
ABS nu este folosit la frânarea normală. Acesta 
acţionează numai când roţile sunt gata să se 
blocheze. Funcţionarea ABS este indicată de o 
pulsaţie în pedala de frână. Nu eliberaţi pedala 
în timpul procesului de frânare.  

 
 La vehiculele echipate cu sistem de 
anti-blocare frâne, orice modificare 

ce ar putea schimba înălţimea de rulare a 
vehiculului poate avea efect negativ asupra 
frânării.  
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Frânarea cu ABS 
 
În situaţii de urgenţă, apăsaţi pedala 
de ambreiaj şi aplicaţi continuu toată 
forţa asupra pedalei de frână. ABS 
va fi activat imediat, permiţându-vă 
să păstraţi controlul total asupra 
vehiculului şi, dacă există spaţiu 
suficient, vă va permite să evitaţi 
obstacolele. 
 
Este recomandabil să vă familiarizaţi 
cu această tehnică de frânare. Totuşi, 
evitaţi să vă asumaţi riscuri inutile!  

 
 Deşi ABS asigură eficienţă 
optimă de frânare, distanţele 

pe care se opreşte vehiculul pot varia 
în funcţie de suprafaţa şi condiţia 
şoselei. Folosirea ABS nu poate 
elimina pericolele inerente datorate 
condusului prea aproape de 
vehiculul din faţă, de acvaplanare, de 
viteza prea mare în curbă sau de 
starea proastă a suprafeţei şoselei. 
 
 
Două reguli importante pentru 
frânarea în caz de urgenţă cu 
sistemul de anti-blocare frâne:  
 

1. Apăsaţi pedala de ambreiaj şi 
aplicaţi o forţă continuă pe 
pedala de frână.  

 
2. Evitaţi obstacolul apărut. 

Indiferent de forţa cu care 
frânaţi, controlul asupra 
vehiculului se menţine. 
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CONVERTORUL CATALITIC 
Convertorul catalitic contribuie la 
reducerea poluării cu gaze de eşapament.  
 
Alimentarea cu combustibil 

 Folosiţi întotdeauna combustibil fără 
plumb.  

Combustibilul cu conţinut de plumb va 
cauza permanenta deteriorare a 
covertorului catalitic şi a senzorului de 

HO2S (senzorul de oxigen din gazele de eşapament 
încinse). Ford nu poate accepta responsabilitatea 
deteriorărilor cauzate de folosirea combustibilului 
cu conţinut de plumb. Deşi astfel de defecte nu sunt 
acoperite de garanţie, vă rugăm să apelaţi la cel mai 
apropiat Dealer Ford imediat ce aţi alimentat, din 
neatenţie, cu combustibil cu plumb.  
 
 
Vehiculele cu motoare pe benzină au 
gâtul rezervorului de benzină prevăzut 
cu o deschizătură îngustă care este 
compatibilă numai cu ştuţul pompelor de 
benzină fără plumb.  
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 Pentru a evita deversarea de combustibil din 
gâtul rezervorului, opriţi alimentarea la cea 
de-a doua închidere automată a ştuţului 

pompei de combustibil – în acest moment, 
rezervorul este plin.  

 
 Pentru a evita vărsarea de combustibil, care 
este periculoasă pentru alţi utilizatori ai 

şoselei, în special pentru motociclişti şi biciclişti, 
opriţi întotdeauna alimentarea după ce ştuţul de 
umplere se opreşte a doua oară. Adăugarea în 
continuare de combustibil va umple spaţiul de 
expansiune din rezervor şi va provoca deversarea de 
combustibil. 
 
Condusul unui vehicul cu convertor catalitic  

 Dacă motorul dă rateuri sau pare a avea o 
performanţă slabă în timpul rulării, 

conduceţi cu viteză mică până la cel mai apropiat 
Dealer Ford. Nu folosiţi acceleraţia la maxim.  
 
Evitaţi orice condiţii de funcţionare care ar putea 
conduce la pătrunderea de gaze nearse sau arse 
parţial în catalizator, în special atunci când motorul 
este fierbinte.   
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Evitaţi: 

• Ca vehiculul să rămână complet 
fără combustibil. 

• Pornirea prea frecventă a 
motorului cu manivela, chiar când 
nu este necesară. 

• Funcţionarea motorului cu o fişă 
de bujie decuplată.  

• Pornirea prin împingere sau 
remorcare a vehiculului cu motorul 
la temperatura de funcţionare; 
folosiţi şufele de remorcare. 

• Dezactivarea contactului în timpul 
condusului. 

 
 
Parcarea 
 

 Este important să se evite parcarea, 
mersul la ralanti sau condusul 

vehiculului pe frunze uscate sau pe iarbă 
verde. Chiar dacă motorul este oprit, gazele de 
eşapament vor continua să radieze o cantitate 
importantă de căldură pentru o scurtă perioadă 
de timp, creând un potenţial pericol de incendiu.  
 
Conservarea şasiului şi zonei de dedesubtul 
vehiculului   
Vehiculul dumneavoastră este echipat cu 
scuturi termoizolante. Nu aplicaţi vaselină pe 
sau pe lângă scuturi, ţeava de eşapament sau 
convertor. Nu îndepărtaţi aceaste scuturi 
termoizolante.  
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PORTBAGAJUL DE ACOPERIŞ 
Greutatea maximă admisă pe portbagajul de 
acoperiş este de 75 kg.  
 

 Condusul cu o încărcătură aşezată pe 
portbagajul de acoperiş modifică 
centrul de gravitate şi aerodinamica 

vehiculului. Acest lucru poate avea o influenţă 
negativă asupra comportamentului vehiculului 
în timpul mersului. Când conduceţi cu viteză 
mare sau cu încărcături mari pe acoperiş (de 
ex. echipamente de surfing sau suporturi de 
schiuri), se poate dezvolta un puternic efect de 
ridicare. De asemenea, distanţa de frânare 
poate fi mai mare.  
Adaptaţi comportamentul în timpul 
condusului şi viteza vehiculului la condiţiile 
modificate, în special la luarea curbelor sau în 
caz de vânt lateral.  
 
Portbagajele montate pe acoperiş sunt 
disponibile la orice Dealer Ford. Pentru a fixa 
portbagajul de acoperiş este necesar ca mai 
întâi să fixaţi ataşamentele speciale sub 
bordura acoperişului. Este recomandabil ca 
acestea să fie fixate de un Dealer Ford.  
 

 
 Nu se va încerca folosirea nici 
unei alte metode de fixare a 
portbagajului de acoperiş, 

deoarece poate rezulta o montare 
nesigură a acestuia.  

 
 Toate dispozitivele de fixare 
dintre portbagajul de acoperiş şi 
vehicul trebuie fixate cu cuplul 

maxim corect. Acestea trebuie verificate 
înainte de a pleca la drum, după 50 km 
de condus şi în mod regulat la fiecare 
1000 km. 
 
Nu depăşiţi greutatea brută admisă. 
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CONSUMUL DE COMBUSTIBIL 
Pentru a furniza date de referinţă comparabile, consumul 
de combustibil se măsoară de către toţi producătorii 
europeni de vehicule în condiţii de testare aprobate oficial 
şi strict controlate: Reglementarea CE 80/1268 EEC.  
Consumul de combustibil şi emisiile de CO2 depind de 
motor, tipul transmisiei, dimensiunea pneurilor şi masa 
proprie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 
tabelele cu consumul de combustibil din capitolul 
Capacităţi şi specificaţii.  
Consumul mare de combustibil este cauzat în principal de 
următorii factori: 
 
Viteza de condus şi selectarea vitezelor 
 

  Dacă aveţi mai mult de aşteptat la o trecere 
de cale ferată sau la semafor în zone 
aglomerate, este recomandabil să opriţi 

motorul pe perioada de aşteptare. Trei minute de 
aşteptare cu motorul la ralanti echivalează cu aproape 
un kilometru de parcurs. 
 

Graficul de mai sus indică modul în care consumul 
de combustibil este afectat de viteza 
de condus şi de alegerea treptelor de viteză. 

Menţinerea unei trepte de viteză mai 
mici pentru a îmbunătăţi acceleraţia va 
avea ca rezultat un consum mai mare de 
combustibil. 
 
Lungimea distanţei parcurse / 
temperatura ambiantă 
Pornirile frecvente la rece şi condusul pe 
distanţe scurte are ca efect creşterea 
consumului de combustibil. 
 
Condiţiile de trafic şi de şosea 
O circulaţie rutieră care determină 
deplasarea lentă, condusul în pantă, 
curbele strânse frecvente şi drumurile 
neasfaltate - toate au efecte adverse asupra 
consumului de combustibil.  
 
Obiceiul de a conduce neuniform  
Anticipaţi pericolele ce pot apărea şi 
menţineţi o distanţă de mers în siguranţă 
faţă de vehiculul din faţă.  
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Condiţiile de încărcare a vehiculului 
O încărcare suplimentară a vehiculului va 
avea ca rezultat un consum mai mare de 
combustibil. Demontaţi portbagajul de 
acoperiş după folosire. 
 
Starea vehiculului 
Presiunea prea mică în pneuri sau întreţinerea 
necorespunzătoare a motorului sau vehiculului 
pot de asemenea avea ca rezultat un consum 
mai mare de combustibil.  
 

 Sfaturi pentru o conducere 
economică şi conservarea mediului: 

Conduceţi economic şi folosiţi consumatori 
electrici suplimentari numai când este nevoie.  

• Porniţi imediat la drum, fără a mai 
încălzi întâi motorul. 

• Folosiţi pedala de acceleraţie „cu 
blândeţe”. 

• Treceţi în treapta superioară de viteză 
imediat ce este posibil pentru a rula cu 
o turaţie mai scăzută a motorului.  

• Rămâneţi pe această treaptă superioară 
de viteză cât mai mult posibil. Treceţi 
pe o treaptă inferioară de viteză numai 
când motorul nu mai merge perfect 
(consultaţi tabelul cu date privind 
viteza la trecerea dintr-o treaptă de 
viteză în alta din capitolul Capacităţi 
şi specificaţii). 

• Evitaţi folosirea acceleraţiei maxime 
pe perioade lungi. Dacă este folosită 
numai ¾  din viteza maximă posibilă, 
consumul de combustibil se reduce cu 
până la 50%. 

• Anticipaţi dinainte condiţiile de trafic. 
• Opriţi aerul condiţionat şi dispozitivul 

de încălzire a parbrizului dacă nu sunt 
necesare.  

• Verificaţi / reglaţi presiunea în pneuri 
în mod regulat. 

• Efectuaţi reviziile vehiculului regulat, 
de preferinţă la Dealerul Ford.  
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SENZORUL CU ULTRASUNETE PENTRU 
DISTANŢA DE PARCARE 
Sistemul constă din senzori cu ultrasunete 
plasaţi pe bara de protecţie din spate, un 
controler şi un semnal sonor amplasat în 
portbagaj. Sistemul măsoară distanţa până la cel 
mai apropiat obstacol la mersul în marşarier şi 
ajută şoferul să estimeze corect această distanţă, 
cu ajutorul semnalelor sonore. 
 
La o distanţă sub 100 cm între obstacol şi bara 
din spate, se aude un sunet intermitent. 
Reducerea distanţei accelerează intermitenţa 
sunetului. Acesta devine ton continuu când 
distanţa este sub 30 de cm. 

  
 Senzorul pentru distanţa de parcare 
este un sistem auxiliar care nu este 
destinat exonerării şoferului de orice 

responsabilitate în exercitarea unei atenţii 
sporite la mersul în marşarier. Anumite obiecte 
aflate aproape de vehicul (la aproximativ 30 
cm), deasupra sau sub nivelul senzorilor ar 
putea să nu fie detectate de senzorul pentru 
distanţa de parcare şi astfel pot cauza 
deteriorarea vehiculului. Undele de ultrasunete, 
ploaia în aversă şi / sau condiţiile care provoacă 
reflexii intermitente pot conduce la nedetectarea 
obiectelor de către senzori. În plus, obiectele 
care absorb undele de ultrasunete ar putea să nu 
fie detectate de fiecare dată, datorită 
caracteristicilor improprii ale suprafeţelor lor. 
 
Sistemul este activat automat după acţionarea 
cheii în contact şi selectarea vitezei de 
marşarier.  
Se va auzi un sunet cu tonalitate scurtă, care 
indică verificarea sistemului.  
 
Îndepărtaţi permanent murdăria, gheaţa sau 
zăpada de pe senzori (dar nu folosiţi obiecte 
ascuţite). 
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SITUAŢII DE URGENŢĂ CARE IMPUN OPRIREA LA MARGINEA ŞOSELEI 
 
BUTONUL DE SEMNALIZARE CU 
FARURILE ÎN CAZ DE PERICOL 
Folosiţi acest buton numai în caz de urgenţă, 
pentru a avertiza participanţii la trafic de faptul că 
vehiculul este defect, sau despre un pericol 
iminent etc. Apăsaţi butonul pentru a-l activa. 
Lampa de pericol se poate aprinde şi când 
contactul este dezactivat. 
 
PROGRAMUL DE STRATEGIE PENTRU 
FUNCŢIONARE LIMITATĂ 
 
Sistemele de coordonare a motorului din  
dotarea vehiculelor pe benzină au un program de 
„Strategie pentru Funcţionare Limitată” 
încorporat, pentru următoarele situaţii: 
 
Dacă apare o anomalie în sistemul de coordonare 
a motorului, modulul de control o înlocuieşte cu o 
anumită valoare calculată, pentru a-i permite 
acestuia să-şi îndeplinească funcţiile. Totuşi, 
întrucât unele din operaţii vor fi limitate, 
performanţa motorului va fi mai scăzută.  
 
Totuşi, vehiculul poate fi condus cu viteze de 
până la 60 km/h pe suprafeţe netede.  
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COMUTATORUL DE ÎNCHIDERE A  
SISTEMULUI DE INJECŢIE COMBUSTIBIL  
 
Toate sistemele de injecţie combustibil pentru 
benzină sunt echipate cu un comutator de închidere 
a sistemului de injecţie combustibil care opreşte 
alimentarea cu combustibil în caz de accident. Acest 
lucru este foarte important şi de primă prioritate 
pentru siguranţa dumneavoastră.  
 
Activarea sistemului poate fi determinată de 
asemenea şi de vibraţii bruşte (de ex. coliziune în 
timpul parcării). 
Comutatorul este amplasat sub covoraşul din faţa 
uşii laterale din dreapta. Pentru a ajunge la buton, 
introduceţi mâna în orificiul din covoraş. Butonul se 
va rămâne ridicat după activarea comutatorului.  

 
 Nu resetaţi comutatorul de închidere a 
pompei de combustibil dacă observaţi sau 

simţiţi miros de combustibil venind de la sistemul 
de combustibil. 
  
Resetarea comutatorului 

• Rotiţi cheia de contact în poziţia 0. 
• Verificaţi sistemul să nu aibă scurgeri. 
• Dacă nu există scurgeri de combustibil, 

resetaţi comutatorul de închidere a pompei 
de combustibil prin apăsarea butonului de 
pe comutator (a se vedea ilustraţia). 

• Rotiţi cheia de contact în poziţia II. După 
câteva secunde, readuceţi cheia în poziţia 
I.  

• Verificaţi din nou dacă nu există scurgeri 
la sistemul de combustibil. 

SITUAŢII DE URGENŢĂ CARE NECESITĂ OPRIREA LA MARGINEA 
ŞOSELEI 



 94

 
SIGURANŢE ŞI RELEE 
 

 Dezactivaţi contactul şi 
toate echipamentele 
electrice înainte de a 

schimba o siguranţă sau un releu. 
 
Înlocuiţi de fiecare dată o siguranţă 
defectă cu una nouă având aceleaşi 
valori. 
 
Cutia de siguranţe se află sub 
tabloul de bord, în stânga coloanei 
volanului. 
 
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile 
din tabelele cu siguranţe, referitoare 
la siguranţele pe care le puteţi 
înlocui dumneavoastră, şi cele care 
nu trebuie înlocuite fără a avea 
cunoştinţele de specialitate 
necesare.  
 
O siguranţă arsă poate fi identificată 
printr-o întrerupere a filamentului. 
Toate siguranţele se fixează prin 
împingere în locaş.  
 
  

 
 Orice modificare 
neautorizată a sistemului 
electric sau a sistemului de 

combustibil al vehiculului poate 
avea efecte adverse asupra 
performanţei vehiculului şi 
constituie un pericol de incendiu 
sau pericol pentru siguranţa 
persoanelor. 
De aceea se recomandă ca orice 
lucrare care implică demontarea 
sistemului de combustibil sau a 
celui electric să fie încredinţată unui 
Dealer Ford.  
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Cutia cu siguranţe (sub tabloul de bord) 
Siguranţa Valori (amperi) Circuite protejate 
1 20 Dispozitivul de încălzire a lunetei, sistemul 

centralizat de blocare uşi  
2 10 Luminile din interior, ceasul, radioul, conectorul 

magistralei de date, modulul încălzitorului 
3 30 Modulul ABS 
4 4 Modulul EEC V 
5 15 Bricheta 
6 10 Lămpile de marcaj lateral din partea stângă, lampa 

tabloului de bord, reglarea unghiului farurilor, 
luminarea ceasului, panoul încălzitorului, luminarea 
aparatului de radio, butonul de eliberare a hayonului 

7 10 Lămpile de marcaj lateral din dreapta 
8 10 Înclinarea fasciculului farului din stânga 
9 10 Înclinarea fasciculului farului din dreapta 
10 10 Faza lungă din stânga, indicatorul de fază lungă 
11 10 Faza lungă din dreapta 
12 30 Motorul ventilatorului încălzitorului 
13 15 Comutatorul de lumini, lampa de marşarier, lampa 

de frână 
14 30 Geamurile acţionate electric 
15 20 Comutatorul de lumini 
16 20 Motorul ştergătoarelor, motorul pompei sistemului 

de spălare geamuri 
17 10 Aerul condiţionat, aprinderea, grupul de instrumente, 

sistemul de încălzire şi ventilaţia  
18 10 Modulul airbag-ului 
19 10 Pompa de combustibil 
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Cutia cu siguranţe (sub tabloul de bord) 
Siguranţa Valori (amperi) Circuite protejate 
20 15 Coordonarea electronică a motorului, aerul 

condiţionat, ventilatorul de răcire a motorului (la 
viteze mari), ventilatorul de răcire a motorului 
(vehicule fără aer condiţionat) 

21 30 Ventilatorul de răcire 
22 10 Indicatoarele de direcţie 
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Cutia cu siguranţe (sub tabloul de bord) 
Siguranţa Valori (amperi) Circuite protejate 
23 20 Semnalizarea cu farurile în caz de pericol, claxonul 
24 40 Dispozitivul de blocare a aprinderii 
25 30 Modulul ABS 
26 - Nu este folosită 
27 10 Butonul de deschidere de la distanţă a portbagajului  
28 10 Oglinzile cu comandă electrică 
29 10 Farurile de ceaţă din spate 
30 10 Transmiterul senzorului HEGO (convertorul 

catalitic) 
31 - Dioda – injecţia de combustibil 
32 15 Trapa din acoperiş 
33 - Nu este folosită 
34 - Nu este folosită 
35 10 Radio, trapa din acoperiş 
36 3 Modulul ABS 

 
Înlocuirea acestor siguranţe / relee necesită cunoştinţe specializate. 
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Cutia cu relee (sub tabloul de bord) 
Releul Culoarea Circuite conectate 
I Verde Motorul ventilatorului de răcire (numai fără CA) 
II Roşu Intervalul ştergătorului de parbriz  
III - Nu este folosit 
IV - Nu este folosit 
V verde Aprinderea 
VI verde Dispozitivul de încălzire a lunetei 
VII verde Dispozitivul de inhibiţie pornire 
VIII alb Semnal sonor de avertizare asupra „luminilor 

aprinse” 
A maro Înclinare fascicul  
B maro Faza lungă 
C maro Injector combustibil 
D maro Pompa de combustibil 
E maro Butonul de aer condiţionat 
F maro Deschiderea portbagajului cu telecomandă 
G - Nu este folosit 

Înlocuirea acestor relee necesită cunoştinţe specializate. 
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SCHIMBAREA UNEI ROŢI  
 

 
 Este extrem de important să respectaţi aceste 
instrucţiuni înainte de a ridica vehiculul pe 

cric: 
 
Parcaţi vehiculul într-o astfel de poziţie încât nici 
circulaţia rutieră şi nici dumneavoastră să nu fiţi 
stânjeniţi sau puşi în pericol.  
 
Asiguraţi-vă că vehiculul se află pe teren ferm, neted. 
Dacă este necesar, asiguraţi suplimentar vehiculul 
prin blocarea roţilor cu nişte blocaje adecvate.  
 
Asiguraţi-vă că roţile din faţă sunt îndreptate direct 
înspre înainte. 
 
Trageţi frâna de mână şi selectaţi prima treaptă de 
viteze sau cea de marşarier.  
 
  
 
Roata de rezervă 

 Dacă dimensiunea roatei de rezervă - fie a 
jantei, fie a anvelopei, diferă de celelalte roţi 
montate, trebuie respectate următoarele   
reguli: 

 
• Nu depăşiţi viteza maximă de 80 km/h. 
• Parcurgeţi distanţele cele  mai scurte posibil. 
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• Nu montaţi niciodată mai mult de 
o roată de rezervă pe vehicul. 

 
• Nu folosiţi lanţuri de zăpadă pe 

acest tip de roţi.  
 

• Nu intraţi într-o spălătorie auto 
automată. 

 
   
 
Roata de rezervă este amplasată în spate, 
sub podeaua portbagajului. Slăbiţi 
suficient şurubul de fixare cu partea 
hexagonală a cheii tubulare pentru a 
permite ridicarea şi eliberarea suportului 
roţii. 
 
Ridicaţi suportul roţii şi eliberaţi cârligul. 
 
Coborâţi suportul şi scoateţi roata de 
rezervă. 
 
Instalaţi roata defectă executând operaţiile 
în ordine inversă.   

 
 Strângeţi şurubul atât cât este 
necesar pentru a vă asigura ca 

suportul roţii să nu iasă, în mod accidental, 
din cârlig.  
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Cricul 

Când vehiculul este ridicat cu 
ajutorul unui cric, nu executaţi 
alte operaţii decât schimbarea 

roţii. Nu lucraţi sub vehicul când 
acesta este sprijinit numai pe cric.  

 
Cricul şi cheia tubulară se află în 
portbagaj, sub panoul din spate. Mânerul 
cricului este pliat pe cric. 
 
Punctele de sprijinire a cricului 
  
 
Cricul trebuie montat numai în anumite 
zone de sub praguri. Acestea sunt uşor de 
identificat prin micile semne de marcaj 
de deasupra pragurilor.  
 
Punctele de fixare a cricului pentru cricul 
cu care este dotat vehiculul sunt 
identificate în desen cu (1). Nu folosiţi 
decât aceste puncte.  
 
Puncte suplimentare de fixare a 
cricului 
 
  
 
La utilizarea unui cric cu troliu, acesta se 
va aplica numai în punctele de fixare 
identificate în ilustraţie cu (4). La 
utilizarea unei instalaţii de ridicare, se 
vor folosi punctele identificate cu (2), iar 
la folosirea unui suport se vor folosi 
poziţiile identificate cu (3). 
Poziţionarea în alte puncte poate cauza 
deteriorări considerabile ale caroseriei, 
direcţiei, suspensiei, motorului, 
sistemului de frânare şi conductelor de 
alimentare. 
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Demontarea unei roţi  

• Asiguraţi-vă că roţile din faţă sunt 
îndreptate complet înspre înainte. 

• Aplicaţi frâna de mână şi selectaţi 
treapta de viteză pentru marşarier sau 
prima treaptă de viteză.  

• Evacuaţi pasagerii din vehicul. 
• Dacă este necesar, asiguraţi vehiculul 

împotriva deplasării sau patinării 
folosind blocaje de roţi adecvate. 

• Introduceţi capătul plat al cheii de 
demontare roţi între jantă şi capacul 
butucului şi răsuciţi cu atenţie pentru a 
scoate capacul. 

• Fixaţi cheia pentru piuliţe pe piuliţa de 
blocare (numai la roţile din aliaj). 

• Slăbiţi total piuliţele de pe roată. 
• Aşezaţi cricul cu întreaga suprafaţă de 

sprijin pe teren ferm. 
• Cricul trebuie aplicat vertical în punctul 

de fixare pe vehicul. 
• Ridicaţi vehiculul până ce roata se 

ridică de pe teren. 
• Deşurubaţi şi scoateţi piuliţele de pe 

roată şi scoateţi roata.  
 
Dacă vehiculul dumneavoastră este dotat cu 
roţi din aliaj, odată cu vehiculul vă este 
furnizat şi un certificat cu codurile de referinţă 
ale piuliţelor. Dispozitivele de blocare şi 
piuliţele de roţi, ca piese de rezervă pot fi 
obţinute pe baza acestui certificat de la Dealerul  
Ford.  
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Montarea unei roţi 
 

 Roţile din aliaj nu trebuie asigurate folosind 
piuliţe de roţi destinate roţilor din oţel.  

 
• Împingeţi roata de rezervă pe butucul roţii. 

Înşurubaţi piuliţele roţii şi fixaţi-le ferm, în senul 
acelor de ceas, cu capătul conic al piuliţelor 
către roată.  

 
Notă: Piuliţele de roţi destinate roţilor din aliaj pot fi 
utilizate şi pentru roţile de rezervă din oţel pentru o 
scurtă perioadă de timp (maximum două săptămâni). 
Respectaţi instrucţiunile din secţiunea Roata de 
rezervă. 
 

• Coborâţi vehiculul şi scoateţi cricul. 
• Fixaţi cheia pentru piuliţe pe piuliţa de blocare 

(numai la roţile din aliaj). 
• Strângeţi complet piuliţele folosind ordinea „în 

diagonală”.  
• Aliniaţi capacul roţii cu ventilul şi apăsaţi-l ferm 

cu degetul mare. 
• Puneţi la loc cricul şi roata defectă executând 

operaţiile în ordine inversă.  
 
Apelaţi la un atelier pentru a verifica cuplul de 
strângere a piuliţelor pentru roţi şi presiunea în pneuri 
cât mai curând posibil.   
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BATERIA  
 

Sfaturi pentru siguranţă 
 Respectaţi de fiecare dată aceste măsuri de precauţie atunci 
când manipulaţi o baterie:  

 

• Purtaţi ochelari de protecţie. Evitaţi contactul acidului sau a 
particulelor de plumb cu pielea sau hainele. 

• Acidul din baterie este caustic. Purtaţi mănuşi şi ochelari de 
protecţie. Nu înclinaţi bateria pentru că acidul poate ieşi prin 
orificiile de ventilaţie. Dacă vă intră cumva stropi de acid în 
ochi, clătiţi imediat cu apă curată timp de câteva minute. 
Apoi mergeţi la medic imediat. Dacă ajung stropi de acid pe 
piele sau pe haine, neutralizaţi efectul acestora într-o baie 
alcalină (săpun) şi clătiţi cu apă. Dacă aţi înghiţit acid în mod 
accidental, mergeţi la medic imediat. 

  
 

• Nu permiteţi accesul copiilor la acidul din baterie. 
 
  
 
 
 
 

• La încărcarea bateriei, se evaporă gaz exploziv.  
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• Este interzis lucrul în prezenţa unei flăcări 
deschise sau a scânteilor, ca şi fumatul. 
Evitaţi apariţia scânteilor la manevrarea 
firelor electrice şi echipamentelor 
electrice. Nu conectaţi polii bateriei. Scurt 
circuitul rezultat va produce scântei şi 
poate cauza răniri.  

 
  
 
• Sistemul de aprindere electronică 

funcţionează cu înaltă tensiune. Nu 
atingeţi aceste componente cu motorul în 
funcţiune sau cu contactul activat.  

 
Demontarea şi instalarea bateriei 

 Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de 
precauţie la scoaterea şi remontarea bateriei:  
 
  
 

• Vehiculul dumneavoastră este echipat cu o 
baterie argint / calciu (marcată cu Ca). 
Această baterie nu trebuie înlocuită decât 
cu o baterie argint / calciu. Nu se va 
folosi nici un alt tip de baterie. Curentul şi 
capacitatea noii baterii trebuie să 
corespundă cu cele ale bateriei vechi sau 
cu recomandările Ford. Contactaţi 
Dealerul Ford pentru specificaţiile corecte 
ale bateriei.   

• Cu contactul dezactivat şi toate 
echipamentele electrice oprite, scoateţi 
întâi cablul negativ, de fiecare dată (-). 
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• Procedaţi cu foarte mare atenţie pentru a evita 
contactul simultan al ambilor poli ai bateriei cu o 
unealtă metalică sau contactul accidental între 
polul pozitiv şi componentele caroseriei metalice 
a vehiculului.  

• La reconectarea bateriei, conectaţi mai întâi cablul 
pozitiv (+) şi apoi cablul negativ (-), de fiecare 
dată. 

 
 Bateriile uzate conţin acid sulfuric şi plumb. În 
nici un caz nu aruncaţi aceste baterii la 
containerul de gunoi menajer. Folosiţi numai 
spaţiile special amenajate şi autorizate pe plan 

local pentru aruncarea acestor deşeuri.  
 

După deconectarea şi respectiv reconectarea 
bateriei, vehiculul poate prezenta  anumite 
caracteristici neobişnuite în timpul mersului, pe o 
distanţă de aproximativ 8 km.  
 
Acest lucru se datorează readaptării automate a 
sistemului de coordonare a motorului şi poate fi 
ignorat.  
Radioul trebuie reprogramat pe baza codurilor. 
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Procedură la pornirea motorului cu fire 
trase de la altă baterie  
Nu conectaţi decât baterii care au aceeaşi 
tensiune nominală (12V). Folosiţi cabluri de 
legătură cu cleme izolate şi secţiune 
corespunzătoare. Nu deconectaţi bateria de la 
sistemul electric al vehiculului.  
Puteţi obţine cabluri de legătură adecvate de la 
Dealerul Ford.  
 
 
 
Pentru a conecta cablurile 

• Poziţionaţi vehiculele astfel 
încât acestea să nu se atingă.  

• Opriţi motorul şi orice 
echipamente electrice care nu 
sunt necesare. 

• Conectaţi borna pozitivă (+) 
a bateriei descărcate la borna 
pozitivă (+) a bateriei de la 
care se alimentează curent 
(cablul 1). 

• Conectaţi unul din capetele 
celui de-al doilea cablu la 
borna negativă (-) a bateriei 
de la care se alimentează 
curent şi celălalt capăt, la o 
distanţă cât mai mare de 
baterie, la blocul motor sau la 
batiul motorului care trebuie 
pornit (cablul 2). Nu 
conectaţi borna negativă (-) 
a bateriei de la care se 
alimentează curent. 

• Asiguraţi-vă că firele de 
conectare nu ating nici unul 
din componentele mobile ale 
motorului. 
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Pentru a porni motorul 

• Porniţi motorul 
vehiculului pe care se află 
bateria de la care se 
alimentează curent, la o 
viteză moderată.  

• Porniţi motorul 
vehiculului care are 
bateria descărcată. 

• Odată pornit motorul, 
lăsaţi să funcţioneze 
ambele vehicule încă trei 
minute înainte de a 
deconecta cablurile.  

 
 
Pentru a deconecta cablurile 

• Pentru a reduce vârfurile de 
tensiune la deconectare, 
porniţi ventilatorul şi 
dispozitivul de încălzire a 
lunetei de pe vehiculul care 
are bateria descărcată.  

 
 Nu aprindeţi farurile 
în loc de dispozitivul de 
încălzire a lunetei. 

Tensiunea de vârf poate arde 
becurile.  
• Deconectaţi cablul 2 (-) mai 
întâi şi apoi cablul 1 (+). 
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REMORCAREA VEHICULULUI 
 
Vehiculul este echipat cu un cârlig de 
remorcare cu înşurubare, pentru faţă şi 
spate, în scopul fixării unui cablu de 
remorcare Ford sau Motorcraft. Cârligul 
de remorcare trebuie purtat permanent în 
vehicul.  

 
 Cârligul de remorcare are filet pe 
stânga.  

 
 
 
Pentru a fixa cârligul de remorcare, 
ridicaţi capacul special din bara de 
protecţie cu ajutorul unei şurubelniţe plate 
şi instalaţi cârligul rotindu-l în sens 
antiorar.  
 
 

 
 Asiguraţi-vă că aţi strâns foarte 
ferm cârligul. Folosiţi coarba 

pentru a face acest lucru.  
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După folosire, deşurubaţi cârligul 
de remorcare şi remontaţi capacul 
acestuia pe bara de protecţie.  
 
Puteţi obţine un cablu de 
remorcare adecvat pentru aceste 
vehicule de la Dealerul Ford. 
După remorcare, aveţi grijă să 
conduceţi încet şi cu viteză 
uniformă, fără a smuci vehiculul 
care face remorcarea. O tensiune 
prea mare în cablul de remorcare 
poate provoca deteriorarea 
vehiculului.  
 

 La remorcarea vehiculului 
cheia de contact trebuie 

rotită în poziţia II astfel încât 
direcţia, lămpile de avertizare ale 
indicatoarelor de direcţie şi lămpile 
sistemului de frânare să 
funcţioneze complet.  
 
Întrucât servo-frâna şi servo-
direcţia nu funcţionează cu 
motorul oprit, este necesară 
exercitarea unei forţe mai mari 
asupra pedalei de frână şi asupra 
volanului. Fiţi pregătiţi pentru o 
distanţă de frânare mai mare şi 
pentru o rotire mai greoaie a 
volanului. 
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Pornirea vehiculului prin remorcare sau 
împingere 

 
 Pentru a preveni deteriorarea 
convertorului catalitic, va trebui să nu 
împingeţi sau remorcaţi vehiculul 

când motorul se află la temperatura de 
funcţionare. Folosiţi cabluri de conectare la 
altă baterie şi o baterie de pe alt vehicul.  
 
Prin remorcarea sau împingerea vehiculului, 
este posibilă pornirea motorului rece. 
 
 

• Rotiţi cheia de contact în poziţia II. 
• Apăsaţi pedala de acceleraţie.  
• Remorcaţi sau împingeţi vehiculul şi 

eliberaţi încet pedala de ambreiaj, 
imediat ce vehiculul atinge o viteză 
suficientă.   

 

SITUAŢII DE URGENŢĂ CARE NECESITĂ OPRIREA LA MARGINEA 
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SERVICE 
Executarea operaţiilor de service de către Ford 
 

Pentru operaţiile de service esenţiale pentru 
fiabilitatea şi comportamentul corect la 
drum al vehiculului, respectaţi intervalele de 

efectuare a operaţiilor de service indicate în 
Ghidul de Service. Este recomandabil să apelaţi 
de fiecare dată la un Dealer Ford.  
 
Ce trebuie să faceţi obligatoriu 
Verificaţi în mod regulat nivelul lichidelor şi 
completaţi-l de câte ori este nevoie. Verificaţi 
presiunea în pneuri şi corecta funcţionare a 
frânelor şi luminilor. Verificaţi lămpile de 
avertizare. Schema de întreţinere vă stă la 
îndemână pentru a vă fi de ajutor.   
 
Rezervoarele pentru lichidul de frână, lichidul de 
răcire şi cel pentru servo-direcţie sunt translucide 
pentru a permite o rapidă verificare vizuală. 
 
Pentru o mai simplă identificare, capacele 
gâturilor de umplere şi joja pentru nivelul de ulei 
la motor sunt marcate galben / negru.  

 
 Contactul trebuie dezactivat înainte de a 
lucra în compartimentul motor. Chiar 

dacă aţi dezactivat contactul, ventilatorul de răcire 
poate porni automat. De aceea, procedaţi cu mare 
atenţie, pentru a evita prinderea unui obiect de 
îmbrăcăminte (cravată, eşarfă) în ventilator sau 
cureaua ventilatorului.  

 
 Sistemul de aprindere electronică 
funcţionează cu înaltă tensiune. Nu 

atingeţi niciodată aceste componente cu motorul 
în funcţiune sau cu contactul activat. 
 
Îngrijirea generală a vehiculului 
La spălarea motorului, se evacuează reziduuri de 
combustibil, ulei şi vaselină. De aceea, va trebui 
să folosiţi în acest scop numai o staţie de benzină 
sau o staţie service a unui Dealer Ford care sunt 
dotate cu echipamente de separare a uleiului, în 
sectorul de spălare vehicule.  
  

ÎNTREŢINERE ŞI ÎNGRIJIRE 

Deşeurile ca: ulei, lichid de frână sau 
antigel uzat, bateriile şi anvelopele uzate 
trebuie înlăturate numai folosind spaţiile 
speciale autorizate pentru aruncarea 
deşeurilor sau va trebui să apelaţi la 
firma de unde aţi cumpărat vehiculul 
pentru a solicita asistenţă pentru 
înlocuirea acestora. În nici un caz nu va 
trebui să aruncaţi în containerul de gunoi 
nici unul din aceste deşeuri sau să turnaţi 
lichidele în sistemul de canalizare.  
 
Toţi trebuie să ne preocupăm de 
protecţia mediului. Aduceţi-vă şi 
dumneavoastră partea de contribuţie. 
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Schema de întreţinere   
 
Verificarea zilnică: 

• Funcţionarea tuturor luminilor de 
interior şi exterior. Înlocuiţi 
becurile arse sau cu lumină slabă şi 
asiguraţi-vă că geamurile tuturor 
lămpilor sunt curate. 

 Contactul prelungit şi repetat cu 
ulei uzat poate cauza afecţiuni 

grave ale pielii, inclusiv dermatite sau 
cancer. Evitaţi contactul excesiv al pielii cu 
ulei uzat şi spălaţi-vă bine în caz că se 
întâmplă acest lucru.  
 

Când faceţi alimentarea, verificaţi:   

• Nivelul uleiului la motor 
• Nivelul lichidului de frână 
• Nivelul lichidului de spălare a 

parbrizului 
• Presiunea în pneuri şi starea 

acestora (numai când sunt reci) 

 

O dată pe lună verificaţi:  

• Nivelul lichidului de răcire (cu 
motorul rece) 

• Dacă există scurgeri la diversele 
ansambluri, conducte, furtunuri şi 
rezervoare 

• Nivelul lichidului la servo-direcţie 
• Funcţionarea aerului condiţionat * 
• Funcţionarea frânelor 
• Funcţionarea claxonului 

 

Notă: * Aerul condiţionat trebuie folosit cel puţin 30 minute pe lună.  
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Deschiderea capotei motorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trageţi mânerul de eliberare a 
capotei situat sub capacul 
coloanei volanului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ridicaţi capota şi sprijiniţi-o cu 

tija respectivă. 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru a închide capota, puneţi din 
nou tija de sprijin în locaş şi fixaţi-o 
în clema de prindere, coborâţi capota 
şi lăsaţi-o să cadă pe ultimii 20-30 
cm, pentru ca aceasta să se fixeze 
ferm.  
Verificaţi de fiecare dată ca 
dispozitivul de blocare a capotei să fie 
complet angrenat.  
 

ÎNTREŢINERE ŞI ÎNGRIJIRE 



 115

 
Compartimentul motorului 

 
 
Pentru o mai simplă identificare, capacul 
gâtului de umplere ulei şi joja pentru nivelul 
de ulei sunt marcate cu galben / negru. 
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Joja pentru nivelul de ulei 
Consumul de ulei al motorului este 
influenţat de foarte mulţi factori. 
Motoarele noi ating valoarea normală 
numai după aproximativ 5000 km. La 
încărcături grele, motorul va consuma mai 
mult ulei. 
 
Verificaţi periodic nivelul uleiului la 
motor, de exemplu când faceţi 
alimentarea sau înainte de o călătorie 
mai lungă. Verificaţi nivelul uleiului la 
motor cu motorul la temperatura de 
funcţionare şi asiguraţi-vă că vehiculul 
stă la nivelul solului.   
Dezactivaţi contactul şi aşteptaţi câteva 
minute pentru ca uleiul să revină în baia 
de ulei (la temperaturi scăzute sau când 
motorul nu a atins temperatura de 
funcţionare, aceasta ar putea dura mai 
mult). Un motor rece nu trebuie pornit 
înainte de a verifica nivelul uleiului. 
Trageţi joja afară, ştergeţi-o cu o cârpă 
uscată care nu lasă scame, reintroduceţi-
o complet în baia de ulei şi mai scoateţi-
o o dată.  
Nivelul de ulei este indicat de pelicula 
de ulei rămasă pe jojă. Dacă nivelul 
indicat se situează între marcaje, nu este 
nevoie să adăugaţi ulei. Uleiul încins 
poate depăşi nivelul marcajului MAX cu 
câţiva milimetri, datorită dilatării 
termice.  
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Dacă nivelul se află în dreptul marcajului MIN, adăugaţi ulei 
folosind numai ulei de motor care corespunde specificaţiei 
Ford. Aproximativ 0,75 l de ulei va ridica nivelul peliculei de 
ulei de pe jojă de la marcajul MIN la cel MAX. 
 
Adăugaţi ulei numai până la nivelul marcajului superior 
(MAX). Nu adăugaţi niciodată ulei peste marcajul MAX. 
 
 
Buşonul gâtului de umplere a băii de ulei 
Buşonul gâtului de umplere se fixează prin împingere. Pentru 
a-l deschide, trageţi de buşon. Nu deschideţi buşonul în 
timpul funcţionării motorului.  
 
Aditivii de ulei nu sunt nici necesari nici recomandaţi şi, în 
anumite condiţii, pot conduce la defecţiuni ale motorului 
neacoperite de Garanţia Ford.   
 
Pentru a închide buşonul, apăsaţi-l până se aude un clic. 
 

 Recipientele goale şi cu ulei uzat nu trebuie aruncate 
la containerul de gunoi menajer. Folosiţi numai 
spaţiile locale autorizate, special amenajate atunci 
când doriţi să aruncaţi astfel de recipiente. 
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Rezervorul de lichid de frână / ambreiaj 

 
 Feriţi ochii şi pielea de contactul 
cu acest lichid. Dacă acest lucru se 

întâmplă, clătiţi zona afectată cu multă apă 
imediat şi contactaţi medicul. 
 
 
Sistemele de lichide de frână şi ambreiaj 
sunt alimentate de la acelaşi rezervor.  
Nivelul lichidului trebuie să se situeze 
între marcajele MIN şi MAX de pe latura 
rezervorului. Dacă nivelul scade sub 
marcajul MIN, lampa de avertizare 
aferentă lichidului de frână de pe tabloul 
de bord se va aprinde. Adăugaţi numai 
lichid de frână care corespunde 
specificaţiei Ford (a se vedea capitolul 
Capacităţi şi specificaţii). Apelaţi la 
Dealerul Ford cât mai curând posibil 
pentru a vă verifica sistemul pentru 
eventuale scurgeri. 
Ştergeţi bine capacul şi gâtul rezervorului 
cu o cârpă uscată înainte de a deşuruba 
capacul de pe rezervor.  
Se va respecta igiena absolută la 
adăugarea de lichid de frână. Orice 
murdărie intrată în sistemul de frânare 
poate cauza scăderea eficienţei de frânare. 

 
 Dacă acest lichid intră în contact 
cu o suprafaţă vopsită, ştergeţi 

imediat cu un burete umed şi clătiţi cu 
multă apă. 
 
Simbolul de pe rezervorul de lichid de 
frână indică lichid de frână fără conţinut 
de parafină.  
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Rezervorul sistemului de răcire 

 Nu scoateţi niciodată buşonul 
gâtului de umplere când motorul 

este încins.  
 
Nivelul lichidului de răcire este vizibil 
prin rezervorul translucid. Nivelul 
lichidului de răcire trebuie să se situeze 
între marcajul MIN şi MAX atunci când 
motorul este rece. Lichidul de răcire 
fierbinte se dilată, de aceea poate depăşi 
marcajul MAX.   
 
Lichidul de răcire trebuie adăugat când 
motorul este rece. Dacă trebuie adăugat 
lichid de răcire când motorul este 
fierbinte, aşteptaţi mai întâi 10 minute. 
Iniţial, deşurubaţi capacul numai un sfert 
de cursă, pentru a permite ieşirea 
presiunii. Aşteptaţi un moment apoi 
deschideţi-l complet. Adăugaţi un amestec 
de 50% apă şi 50% lichid de răcire.  
 
Adăugaţi numai lichid de răcire care 
corespunde specificaţiei Ford. Pentru 
informaţii suplimentare consultaţi 
capitolul Capacităţi şi Specificaţii. 

 
 Nu combinaţi lichide de răcire de 
diverse culori şi specificaţii. 
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Lichid de răcire motor 
 
 

  Nu permiteţi contactul lichidului cu pielea 
sau ochii. Dacă acest lucru se întâmplă, 
clătiţi imediat zona afectată cu multă apă şi 

  contactaţi medicul.  
 
Lichidul de răcire folosit la concentraţia corectă nu 
numai că protejează motorul de o posibilă 
deteriorare cauzată de îngheţ în timpul iernii, dar şi 
asigură protecţia pe întreg parcursul anului 
împotriva coroziunii. Motoarele moderne 
funcţionează la temperaturi foarte ridicate iar 
lichidele de răcire de calitate inferioară sunt 
ineficiente în menţinerea unei protecţii adecvate 
împotriva coroziunii sistemului de răcire. 
Din acest motiv, va trebui să folosiţi numai lichid 
de răcire care corespunde specificaţiilor Ford. A se 
vedea capitolul Capacităţi şi specificaţii.   
 
  
 
Verificarea nivelului lichidului la servo-direcţie 
Opriţi motorul. Cu sistemul de direcţie aflat la 
temperatura normală de funcţionare, nivelul 
lichidului trebuie să ajungă la marcajul MAX.  
 
Dacă acesta scade sub marcajul MIN, completaţi cu 
lichid de tipul specificat. Consultaţi capitolul 
Capacităţi şi specificaţii. 
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Bateria 
Bateria necesită foarte puţine operaţii de 
întreţinere. Nivelul lichidului se verifică în 
cursul inspecţiilor de service de rutină. 
 

 
 Vehiculul dumneavoastră este echipat cu o 
baterie argint / calciu (marcată Ca).La 

înlocuirea bateriei, folosiţi numai baterii argint / calciu. 
Nu va trebui să folosiţi nici un alt tip de baterii.  
 
  
 
La înlocuirea unei baterii, curentul şi capacitatea noii 
baterii vor trebui să corespundă cu cele ale bateriei 
vechi sau cu recomandările Ford. Contactaţi Dealerul 
Ford pentru specificaţiile corecte pentru baterie. 
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Sistemul de spălare a parbrizului  
Sistemele de spălare a parbrizului şi lunetei sunt 
alimentate din acelaşi rezervor. Dacă este necesar, 
adăugaţi apă curată şi concentrat de spălare 
parbrize Ford (1:20).  
Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de pe 
recipient pentru concentraţia corectă. 
 
Puneţi capacul la loc şi fixaţi-l bine după 
completarea cu lichid.  
 
  
 
Reglarea pulverizatorului dispozitivului de 
spălare parbriz 
 
Pulverizatoarele sub formă de bilă pot fi reglate cu 
precizie folosind un ac.  
 
Pulverizatorul dispozitivului de spălare a lunetei 
este situat pe acoperiş, deasupra lunetei.  
Pentru a asigura funcţionarea corectă a sistemului, 
curăţaţi regulat pulverizatoarele de gheaţă sau 
zăpadă. 
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Verificarea lamelelor ştergătoarelor 
Verificaţi uzura lamelelor ştergătoarelor de pe 
vehiculul dumneavoastră trecând vârful 
degetelor peste muchia lamelelor. Urmele de 
grăsime, silicon sau ulei împiedică de 
asemenea funcţionarea corectă a lamelelor 
ştergătoarelor.  
Pentru curăţare, se recomandă soluţiile de 
curăţare Ford. 
 
Schimbaţi lamelele ştergătoarelor de pe 
vehiculul dumneavoastră cel puţin o dată pe an. 
 
 
Reînnoirea lamelelor ştergătoarelor de 
parbriz  
Se recomandă reînnoirea lamelelor 
ştergătoarelor de parbriz înainte de venirea 
iernii. Depărtaţi mai întâi braţul ştergătorului 
de parbriz şi poziţionaţi lamela ştergătorului în 
unghi drept faţă de ştergător. Pentru a o scoate 
de pe braţul ştergătorului, apăsaţi pe clema de 
fixare în sensul săgeţii, deblocaţi lamela şi 
trageţi în sens opus. 
 
  
 
Lamela ştergătorului lunetei 
Pentru a scoate lamela ştergătorului, depărtaţi 
braţul ştergătorului ţinând de capacul de 
plastic. Apoi trageţi lamela ştergătorului în 
sensul săgeţii şi scoateţi-o de pe braţ. 
 
Pentru a monta o nouă lamelă, împingeţi noua 
lamelă până ce se fixează ferm în locaş. 
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ANVELOPELE 
 
Pentru siguranţa dumneavoastră: 
Verificaţi presiunea în pneuri când faceţi 
alimentarea, cu anvelopele reci (nu uitaţi să 
verificaţi şi roata de rezervă). Consultaţi tabelul 
din Capitolul Capacităţi şi specificaţii pentru 
presiunea în pneuri prescrisă.  
Respectaţi presiunea corectă în pneuri în special 
în cazul unor încărcături mari şi când conduceţi 
cu viteze mari. O umflare insuficientă a pneurilor 
reduce stabilitatea, creşte rezistenţa de rotire a 
roţilor, accelerează uzura anvelopelor şi cauzează 
defectări premature ce pot conduce la accidente.  
 
Dacă trebuie să urcaţi vehiculul pe bordură, faceţi 
acest lucru lent şi, dacă este posibil, abordaţi 
bordura cu roţile în unghi drept. Evitaţi 
obstacolele abrupte şi cu margini ascuţite. Nu 
frecaţi laturile anvelopelor de bordură când 
parcaţi.  
 
Examinaţi în mod regulat suprafaţa anvelopelor 
pentru a nu apărea tăieturi, corpuri străine sau 
uzură neuniformă. O uzură neuniformă a 
suprafeţei de rulare poate indica o aliniere 
necorespunzătoare a roţilor.  
 
Cerinţele legale privind grosimea minimă a 
suprafeţei de rulare sunt de 1,6 mm (în funcţie de 
ţară). Totuşi, vă rugăm să reţineţi că performanţa 
şi siguranţa anvelopelor tind să scadă după ce se 
atinge o limită de 3mm. Riscul de acvaplanare 
este considerabil mai mare cu cât suprafaţa de 
rulare este mai subţire.  
 
Consultaţi capitolul Capacităţi şi specificaţii 
pentru anvelopele permise iarna şi pentru lanţurile 
de zăpadă.  
 

 Procedaţi la eliminarea anvelopelor uzate 
în conformitate cu reglementările locale 
privind mediul. Schimbaţi anvelopele de 

vară cu cele de iarnă imediat ce condiţiile o 
impun. Acest lucru reduce consumul de 
combustibil şi zgomotul în interiorul vehiculului.  
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ÎNLOCUIREA BECURILOR 
 
Nu apucaţi niciodată becul de partea din 
sticlă. Montaţi numai becuri care au filtru 
UV. Înlocuiţi de fiecare dată un bec defect 
cu un bec nou de acelaşi tip.  
 
Becurile pentru fascicul înclinat, faza 
lungă, indicatoarele de direcţie din faţă şi 
lămpile laterale sunt incluse în ansamblul 
luminilor. Pentru a schimba un bec 
procedaţi astfel:  
  
 
 
 
Farurile din faţă, luminile laterale 

 
 Verificaţi alinierea farurilor după 
fiecare înlocuire a unui bec. 

• Stingeţi luminile. 
• Deschideţi capota. 
• Împingeţi clema cu arc din spatele 

ansamblului lumini în sus şi scoateţi 
capacul.  

 
Fiţi atenţi la filetul fasungului când instalaţi 
becul.  
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Fasciculul înclinat  
Becul H7, de 55 waţi, cu halogen 
 
Scoateţi conectorul, eliberaţi clema din 
sârmă şi înlocuiţi becul. Fiţi atenţi la filetul 
fasungului când înlocuiţi becul.  
 
Faza lungă 
Becul H1, de 55 waţi cu halogen 
 
Scoateţi conectorul, eliberaţi clema din 
sârmă şi înlocuiţi becul. Fiţi atenţi la filetul 
fasungului când înlocuiţi becul. 
Asiguraţi-vă că poziţia este corectă. 
 

ÎNTREŢINERE ŞI ÎNGRIJIRE 



 127

 
Luminile laterale 
  
Bec de 5 waţi cu bază conică 
 
Trageţi suportul becului din reflector, scoateţi 
becul şi înlocuiţi-l.  
Instalaţi suportul executând operaţiile în ordine 
inversă. 
 
  
 
Semnalizatoarele de direcţie din faţă 
 
Bec sferic de 24 waţi 
Rotiţi suportul becului către stânga şi trageţi-l 
afară. Rotiţi becul către stânga apăsând uşor, 
scoateţi-l afară şi înlocuiţi-l.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Semnalizatoarele laterale cu lumină 
intermitentă 
Bec de 5 waţi cu baza conică 
 
Faceţi să alunece întregul ansamblu al 
semnalizatorului către dreapta sau către stânga 
şi trageţi-l afară. Scoateţi dulia din ansamblu 
rotind-o în sens antiorar. Scoateţi becul. 
 
Instalaţi lampa la loc repetând operaţiile în 
ordine inversă.   
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Înlocuirea becului din ansamblul luminilor din spate 
Scoateţi hayonul. Apăsaţi pe clapetele de blocare şi 
scoateţi întreaga placă-suport a becului.  
 
Rotiţi becul defect în sens antiorar, apăsându-l uşor, 
pentru a-l scoate. 
Instalaţi ansamblul repetând operaţiile în sens invers. 
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Lampa centrală a stopurilor de frână, montată 
în partea superioară 
 
Becuri cu baza conică de 5 waţi (5 buc.) 
 
Deschideţi hayonul. Deşurubaţi ambele şuruburi şi 
scoateţi complet ansamblul de lumini. Înclinaţi 
carcasa înspre exterior pentru a deschide modulul 
de lumini. Apăsaţi dispozitivul de prindere a 
reflectorului dinspre cele patru puncte de blocare şi 
trageţi-l afară. Scoateţi becul cu bază conică pentru 
a-l înlocui. 
 
Montaţi noul bec executând operaţiile în ordine 
inversă.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Indicatorul plăcuţei de înmatriculare 
 
Bec cu baza conică de 10 waţi 
Introduceţi o şurubelniţă plată în nişa lămpii şi 
scoateţi ansamblul lampă afară. Rotiţi fasungul în 
sens antiorar şi scoateţi becul. Becul este de tipul 
cu fixare prin împingere.  
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Luminile interioare 
 
Bec-ghirlandă de 10 waţi 
Stingeţi luminile interioare. Scoateţi cu grijă 
apărătoarele cu ajutorul unei şurubelniţe şi 
înlocuiţi becul-ghirlandă defect.  
 
  
 
Lampa pentru portbagaj 
Bec cu baza conică de 5 waţi 
 
Eliberaţi dispozitivele de fixare rotative, 
rotindu-le în sens antiorar şi scoateţi panoul 
ornamental.   
 
Rotiţi suportul becului în sens antiorar şi 
scoateţi-l afară. Scoateţi becul şi înlocuiţi-l.   
Instalaţi lampa la loc repetând operaţiile în 
ordine inversă.  
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ÎNGRIJIREA VEHICULULUI 
Spălarea vehiculului 

 
 Folosiţi doar locuri de spălare a 
automobilului care sunt dotate cu 
sisteme de drenaj inofensive 

pentru mediu.  
 
Particulele de materiale de curăţat nu 
trebuie să fie deversate în sistemul casnic 
de canalizare. Folosiţi numai spaţiile locale 
special autorizate pentru aruncarea 
deşeurilor.  
 
Cel mai important element necesar pentru 
întreţinerea vopselei vehiculului este apa 
curată.   
 
  
 
Staţiile automate de spălare autovehicule 
 
Cea mai bună procedură este spălarea fără 
perie, cu o instalaţie adecvată de spălare 
automobile. La instalaţiile care 
funcţionează fără contactul vehiculului, 
numai cu apă sub presiune, apa poate 
pătrunde, datorită presiunii, în interiorul 
vehiculului.  
 
Nu folosiţi instalaţii cu presiune mare a 
apei pentru spălarea vehiculelor cu acoperiş 
glisant.  
 

Deşurubaţi şi scoateţi antena 
înainte de a intra într-o staţie 
automată de spălare. Opriţi 

 ventilatorul pentru a preveni 
depunerea de particule de ceară pe filtrele 
de aer.  
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Spălarea manuală  
Clătiţi cu apă multă dacă folosiţi un şampon auto. Uscaţi 
vehiculul cu ajutorul unei piei şamoa (de căprioară).  
 
Pe timp de iarnă, nu uitaţi să includeţi şi spălarea părţii de 
dedesubt a vehiculului.  

 
 După spălarea vehiculului, apăsaţi uşor pe frâne de 
câteva ori în timpul condusului pentru a îndepărta 
umezeala de pe discurile de frână.  

 
Spălarea cu ajutorul instalaţiei de mare presiune  
Este extrem de important să se respecte instrucţiunile 
de operare în cazul instalaţiei de spălare sub 
presiune, în special în ceea ce priveşte presiunea 
(maximum 80 bari) şi distanţa de pulverizare 
(minimum 30 cm), deoarece pot apărea deteriorări 
grave ale componentelor sensibile.  
Se recomandă folosirea de duze de pulverizare plate. 
Nu îndreptaţi duza de pulverizare a jetului către 
radiator sau alternator. 
Notă: Nu folosiţi duze cu secţiune rotundă.  
  
 
 
Curăţarea acoperişului pliabil 
Pentru a evita deteriorarea acoperişului pliabil, 
folosiţi un detergent neagresiv şi un burete curat, o 
cârpă moale sau o perie moale. Clătiţi cu atenţie 
urmele de detergent înainte de a se usca. 
 
Puteţi îndrepta jetul unui dispozitiv de spălare 
acţionat electric sau al unui furtun asupra 
acoperişului, de sus în jos.  Nu îndreptaţi jetul de apă 
la baza acoperişului, deoarece acest lucru poate 
provoca pătrunderea apei în interior.  
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Repararea punctelor mici de vopsea 
sărită 
Deteriorarea vopselei datorită urmelor lăsate 
de criblură sau micile zgârieturi pot fi 
reparate folosind vopsea Aerosol Paint 
Spray sau Touch-up, din gama de Accesorii 
Ford. Respectaţi instrucţiunile de aplicare 
pentru fiecare produs.  
 

Pentru a păstra garanţia vehiculului 
privind vopseaua, îndepărtaţi 
imediat particulele cu aspect aparent 

inofensiv, dar adesea agresive de pe părţile 
vopsite – de exemplu, murdărie de păsări, 
răşini de copaci, urme de insecte, pete de 
smoală, sare de pe şosea şi reziduuri 
industriale. 
 
Curăţarea farurilor   
Pentru a evita deteriorarea lentilelor farurilor 
nu folosiţi substanţe abrazive agresive sau 
solvenţi chimici. Nu ştergeţi farurile când 
sunt uscate şi nu folosiţi obiecte ascuţite 
pentru a curăţi lentilele.  
 
 
Curăţarea lunetei 
Pentru a evita deteriorarea elementelor de 
încălzire a lunetei când curăţaţi partea 
interioară a acesteia, folosiţi numai cârpe 
moi sau o piele şamoa umedă. Nu folosiţi 
solvenţi sau obiecte ascuţite pentru a 
curăţa geamul.  
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Conservarea părţii de dedesubtul vehiculului 
Partea de dedesubtul vehiculului a fost 
tratată împotriva coroziunii. Modul de 
conservare a părţii de dedesubtul vehiculului 
trebuie verificat în mod regulat, şi, dacă este 
necesar suprafaţa va fi rectificată de 
Dealerul Ford.  
 
 
Curăţarea roţilor 
În funcţie de distanţa parcursă, curăţaţi 
roţile săptămânal pentru a evita pătarea 
datorată prafului depus la frânare. 
Folosiţi detergent Ford Wheel Cleaner 
sau apă caldă şi un burete moale. Nu 
folosiţi niciodată materiale abrazive. 
Acestea vor deteriora finisajul special al 
suprafeţei. 
 
Produsele de curăţat  
Pentru a obţine cele mai bune rezultate, 
folosiţi următoarele produse din 
Programul produse chimice Ford de 
îngrijire a automobilului: 
 

• Şampon auto 
• Ceară auto 
• Ceară de lustruit 
• Wash & Wax (spălare şi lustruire) 
• Luciu de finisare  
• Protector materiale plastice şi cauciuc 
• Spray pentru habitaclu 
• Spray pentru dezgheţare parbriz 
• Concentrat pentru spălare parbriz (1:20) 
• Soluţie de spălare parbriz pe timp de iarnă 
• Soluţie pentru îndepărtarea urmelor de insecte 
• Soluţie pentru curăţarea roţilor 

 
 Aceste produse au fost create pentru a nu 
afecta mediul, din faza de producţie până 
la eliminarea sub formă de deşeuri.   
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Conservarea componentelor vopsite  
Lustruiţi cu o substanţă pe bază de ceară 
suprafeţele vopsite ale vehiculului 
dumneavoastră o dată sau de două ori pe an. 
Acest lucru va întreţine luciul vopselei iar 
picăturile de apă vor aluneca mai uşor.  

 
 La lustruirea vehiculului asiguraţi-
vă că soluţia de lustruit nu intră în 
contact cu suprafeţele de plastic, 

deoarece este dificil de îndepărtat de pe 
astfel de suprafeţe.  
Nu lustruiţi suprafeţele vopsite ale 
vehiculului pe timp de soare arzător.  
 

Îngrijirea accesoriilor din piele 
 Folosiţi numai materiale şi 
detergenţi de curăţat pielea adecvate. 

 
Ştergeţi suprafeţele de piele cu o cârpă 
umedă din bumbac sau lână şi uscaţi cu 
ajutorul unei cârpe moi curate. Suprafeţele 
foarte murdare pot fi curăţate cu un 
detergent neagresiv, cum ar fi apă cu săpun.  
 
Pe durata utilizării vehiculului, se 
recomandă tratarea pielii cu un agent special 
de conservare la fiecare şase luni.  
Nu trebuie să umeziţi prea tare pielea şi 
procedaţi cu foarte multă atenţie pentru a nu 
permite pătrunderea apei pe la cusături.  
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Capacităţi şi specificaţii 
 

 
 
NUMERELE DE IDENTIFICARE 
Plăcuţa de identificare a autovehiculului 
 
Plăcuţa de identificare a autovehiculului este 
amplasată în partea dreaptă a stâlpului uşii din 
dreapta. Această plăcuţă conţine informaţii 
asupra tipului de vehicul, greutăţii vehiculului 
şi identităţii diverselor componente. 
 
 
 
Numărul de identificare a vehiculului 
Numărul este fixat pe o tăbliţă metalică în 
partea dreaptă a panoului cu instrumente şi 
este de asemenea ştanţat pe caroseria 
vehiculului în dreapta, în faţa scaunului.  
Îndepărtaţi învelişul acesteia. 
 
Numărul de identificare de pe panoul cu 
instrumente poate fi citit prin parbriz, din 
exteriorul vehiculului. 
 
Un simbol de pe plăcuţă identifică sistemul 
de airbag. 
 
Seria motorului 
Seria motorului este ştanţată pe blocul motor 
lângă cutia de viteze, în partea stângă din faţă, 
privind spre radiator.  
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Capacităţi şi specificaţii 
 
 

COMBUSTIBIL 
 

Benzină 

Capacitatea rezervorului: 40 litri 
 

Benzină fără plumb (cifra octanică 95) 

Folosiţi de fiecare dată numai combustibil 
din categoria indicată mai jos şi numai de 
înaltă calitate, cu conţinut de detergenţi şi 
alţi aditivi. Folosirea de combustibili de 
calităţi inferioare poate provoca defecţiuni 
ale motorului.  

 
 Nu folosiţi aditivi suplimentari 
sau alte tratamente pentru motor. 

Acestea nu sunt necesare şi pot  cauza 
defectarea motorului şi / sau a 
convertorului catalitic, defecte ce nu sunt 
acoperite de Garanţia Ford. 
 
La deşurubarea capacului rezervorului, este 
posibil să auziţi un sunet sâsâit. Acest lucru 
este normal şi trebuie ignorat. Pentru a 
evita vărsarea de combustibil, opriţi 
alimentarea la cea de-a doua oprire 
automată a ştuţului de umplere.    

Se poate folosi şi benzină fără plumb cu 
cifră octanică mai mare, fără a afecta 
motorul, dar avantajul oferit nu este 
semnificativ. 
 
Vehiculele cu convertor catalitic trebuie 
alimentate exclusiv cu benzină fără plumb. 
 
Pentru a evita alimentarea cu un tip greşit 
de benzină, gâtul de umplere a rezervorului 
de combustibil are o deschidere mică, 
compatibilă exclusiv cu ştuţul pompelor 
pentru combustibil fără plumb. 

 
 Folosiţi întotdeauna benzină fără 
plumb. Benzina care conţine 

plumb va provoca permanenta defectare a 
convertorului catalitic şi a senzorului 
HO2S (senzorul de oxigen din gazele de 
eşapament încinse). Ford nu poate accepta 
nici un fel de responsabilitate pentru daune 
cauzate de folosirea de benzină cu plumb.  
Deşi astfel de defecte nu sunt  acoperite de 
garanţie, vă rugăm să contactaţi cel mai 
apropiat Dealer Ford imediat, dacă din 
greşeală aţi alimentat cu benzină cu plumb.  
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Date despre motor 
Tipul motorului 1.31 

Endura-E cu catalizator 
Capacitatea cubică     cm3 1299 
Puterea utilă kW (PS) 36 (49) 44 (60) 
conf. Directivelor CE la rot/min 4500 5000 
Cuplu maxim  Nm 95 105 
conf. Directivelor CE La rot/min 2000 2500 
Categoria de combustibil cerută cifră octanică 95, fără plumb* 
Turaţia maximă continuă a 
motorului 

Rot/min 5450 

Turaţia maximă intermitentă a 
motorului 

Rot/min 5675 

Turaţia la ralanti Rot / min 875 ±50 
Sistemul de inducţie Injecţie electronică a combustibilului 
Ordinea excitării (pentru aprindere)  1-2-4-3 
Bujii (Motorcraft) AGFS 22C1 
Distanţă între electrozii bujiei mm 1,0 
Sistem de aprindere Sistem de aprindere electronică 
Jocul supapelor 
(la rece)** 

Admisie 
Emisie 

mm 
mm 

0,2 – 0,25 
0,5 – 0,55 

Filtru ulei de motor (Motorcraft) EFL 500 
* Se poate folosi benzină fără plumb cu cifra octanică 98, dar nu oferă avantaje 
semnificative. 
** Se va verifica / regla cu motorul oprit, la cel puţin cinci minute după oprirea 
motorului. 
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Consumul de combustibil conform Directivei CE 80/1268/EEC 
   Consumul de combustibil în litri / 

100km 
 

Dimensiunea 
anvelopei 

Raport 
transmisie 

Greutate 
de 
referinţă 
conf. CE, 
de la ...la.. 
(kg) 

Mediu 
urban 

Mediu 
neurban 

Total Emisii de 
CO2 
(g/km) 

1.3 l Endura-E 36/44 kW (49/60 PS)   fără servo-direcţie  
165/65 R13 3.61  8.3 5.2 6.3 154 
165/65 R13 4.06 940-1055 8.8 5.5 6.7 163 
165/60 R14 3.61  8.4 5.3 6.4 157 
165/60 R14 4.06  8.9 5.6 6.8 165 
 

Date privind viteza la schimbarea treptelor de viteză (în km/h) 
Puterea 
utilă 

Viteza aferentă treptelor de viteză km / h  
Tipul motorului 

 
kW (PS) 

1-a 
treaptă de 
viteză  

a 2-a 
treaptă de 
viteză 

a 3-a 
treaptă de 
viteză 

a 4-a 
treaptă de 
viteză 

a 5-a 
treaptă de 
viteză 

1.3 l Endura -E 36 (49) 0-39 19-70 30-104 41-137 52-147 
1.3 l Endura -E 44 (60) 0-39 20-74 31-111 41-146 51-155 
Valorile variază în funcţie de dimensiunea anvelopei. 
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ULEIUL DE MOTOR 
Schimbarea uleiului de motor 
 
Ford Motor Company recomandă folosirea uleiului 
de motor Ford / Motorcraft Formula E SAE 5W-
30. Motorul cu care este dotat vehiculul 
dumneavoastră a fost creat pentru a folosi acest tip 
de ulei. Pentru performanţe optime, trebuie să 
folosiţi de fiecare dată acest ulei.  
 
Se pot folosi de asemenea alte uleiuri de motor cu 
viscozitatea SAE 5W-30 care corespunde cerinţelor 
Specificaţiei Ford WSS-M2C913-A. 
 
 
Adăugarea de ulei de motor 
Dacă nu puteţi găsi ulei care să corespundă acestor 
specificaţii, va trebui să folosiţi numai ulei cu 
viscozitate SAE 5W-30, SAE 10W-40 sau SAE 5W-40, 
în funcţie de temperatura mediului, care să corespundă 
cerinţelor specificaţiilor ACEA A1/B1 sau ACEA 
A3/B3. Folosirea acestor uleiuri poate avea ca rezultat 
durata mai lungă de demarare, o performanţă redusă a 
motorului, economie mai scăzută de combustibil şi o 
creştere a nivelului emisiilor de gaze.  
 
Dealerii Ford sunt permanent informaţi, la zi, în 
legătură cu schimbările şi îmbunătăţirile aduse 
uleiurilor recomandate. 
 
Dealerul dumneavoastră Ford va fi încântat să vă ajute 
dacă aveţi nevoie de sfaturi şi informaţii suplimentare.  
 

 Nu folosiţi uleiuri care nu corespund 
specificaţiilor şi cerinţelor de mai sus. Folosirea 
de ulei neadecvat poate conduce la defectări ale 

motorului care nu sunt acoperite de Garanţia Ford.  
 
 Nu adăugaţi niciodată ulei peste marcajul 
„MAX” de pe jojă.  

 
 Nu folosiţi aditivi suplimentari sau alte 
tratamente ale motorului. Acestea nu sunt 
necesare şi pot conduce la defectări ale 
motorului care nu sunt acoperite de Garanţia 

Ford. 
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LICHIDELE FOLOSITE ÎN FUNCŢIONAREA 
VEHICULULUI 
Schimbaţi aceste lichide la intervalele indicate în Ghidul de 
Garanţie şi Service.  
 
Lichidul pentru transmisia manuală 
Folosiţi ulei sintetic pentru cutia de viteze 75W90 sau ulei 
pentru cutia de viteze care să corespundă specificaţiei Ford 
WSD-M2C200-C. Axul transmisiei nu necesită întreţinere. Nu 
este necesară schimbarea uleiului.  
 
Servo-direcţia  
Folosiţi Lichid pentru transmisia automată Ford care să 
corespundă specificaţiei ESP-M2C 166-H. 
 
Lichidul de frână şi ambreiaj 
Folosiţi lichid de frână Motorcraft DOT 4 sau lichid de frână 
conform specificaţiei Ford SAM-6C9103-a. Completaţi până la 
nivelul marcajului MAX dacă este necesar.  
 
Folosiţi numai lichid de frână care nu conţine parafină. 
 
În condiţii grele de drum (cum ar fi tractarea unei remorci, 
folosirea intensă a vehiculului în zone muntoase, etc.) 
reînnoirea lichidului de frână va trebui să se facă în acelaşi 
timp cu schimbarea plăcuţelor de frână.  

 
 Se va respecta igiena absolută în timpul completării 
nivelului lichidului de frână. Orice murdărie intrată la 

sistemul de frânare poate cauza scăderea performanţei frânelor.  
 

Lichidul de răcire 
 Nu amestecaţi lichide de răcire de diverse culori sau 
specificaţii. 

 
 
Folosiţi un amestec de 50% apă şi 50% lichid de răcire 
Motorcraft Super Plus 2000, conform specificaţiei Ford WSS-
M97B44-D. 
 
Lichid pentru dispozitivul de spălare parbriz  
Umpleţi rezervorul cu Concentrat de spălare parbrize Ford 1:20 
şi apă. Dacă temperaturile exterioare sunt predominant reci, 
folosiţi lichid de spălare parbrize Ford pentru iarnă. 
 
Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de pe recipient pentru a 
respecta concentraţia corectă. 
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Ghidul pentru staţia de alimentare cu 
combustibil 
 
Pentru o orientare rapidă la staţia de 
alimentare cu combustibil şi lichide pentru 
funcţionarea vehiculului, indicaţi detaliile 
aferente vehiculului dumneavoastră aflate pe 
spatele capacului. 
 

 Recipientele goale şi cu ulei uzat nu 
trebuie aruncate la containerul de 
gunoi menajer. Folosiţi numai spaţiile 

locale autorizate special amenajate atunci când 
doriţi să aruncaţi astfel de recipiente 
 
Capacitate – litri 
Tipul motorului 1.3  l Endura-E 
Ulei de motor  cu filtru 
   fără filtru  

3.25 
2.75 

Transmisie manuală 2.8 
Servo-direcţie Marcajul MAX 
Sistemul de răcire, inclusiv încălzirea 5.25 
Sistemul de spălare parbriz 2.5 
Capacitatea rezervorului de combustibil 40 
Rezervorul lichidului de frână Marcajul MAX 
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GREUTATEA VEHICULULUI 

Respectaţi greutatea brută maximă a 
vehiculului dumneavoastră ca şi 
încărcătura maximă permisă pe axa din 
faţă şi cea din spate. Datele sunt 
indicate pe plăcuţa de identificare a 
vehiculului şi în documentele 
vehiculului (acolo unde este cazul). 
Pentru indicaţii suplimentare, 
consultaţi Dealerul Ford.   

Depăşirea acestor valori va determina 
modificări ale comportamentului 
 vehiculului la frânare şi condus şi pot 
provoca accidente. 
 
  
 
Masa proprie este masa vehiculului pregătit 
pentru condus, respectiv inclusiv lichidul de 
răcire, lubrifianţii, rezervorul de combustibil 
umplut 90%, sculele, roata de rezervă şi 
şoferul (75 kg). 
 
Sarcina utilă rezultă din greutatea brută 
maximă permisă minus masa proprie. 
 
Echipamentele opţionale şi echipamentele 
instalate ulterior vor duce la reducerea sarcinii 
utile.  
 
Patru pasageri cântăresc aproximativ 300 kg, 
respectiv 75 kg pe persoană, în medie. 
 
Construcţia vehiculului dumneavoastră nu 
permite să fie folosit la remorcare.  
 
Greutatea vehiculului (kg) 
Tipul motorului Greutatea brută 

permisă 
Masa proprie Greutatea 

utilă 
Greutatea permisă 
pentru portbagajul 
de acoperiş 

1.3 l  Endura-E 
(36/44 kW) fără 
servo-direcţie 

 
1265 

 
946-998 

 
max. 319 

 
75 

1.3 l  Endura-E 
(44kW) cu 
servo-direcţie 

 
1265 

 
965-1020 

 
max. 300 

 
75 
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ANVELOPELE 
Presiunea în pneuri 
 
Presiunea în pneuri trebuie verificată când 
anvelopele sunt reci, înainte de a începe 
călătoria. Presiunea pentru anvelopa roţii de 
rezervă trebuie să fie stabilită în funcţie de 
valoarea dată maximă pentru combinaţia 
vehicul / dimensiune anvelope.  
 
Dacă se folosesc anvelope de iarnă, nu 
depăşiţi presiunea maximă indicată de 
fabricantul de anvelope. 
 
Presiunea în pneuri (anvelope reci) în bari 

Încărcătură normală, 
până la 3 persoane 

Încărcătură completă, 
mai mult de 3 persoane 

 
Dimensiunea anvelopei 

faţă spate faţă spate 
155/70 R 13 2.2 1.8 2.5 2.5 
165/65 R 13 2.1 1.8 2.5 2.5 
165/60 R 14 2.1 1.8 2.5 2.5 
 
 
Observaţii privind presiunea în pneuri 
Presiunea în pneuri indicată se referă la 
anvelopele reci.  
 
Schimbarea anvelopelor 

 Anvelopele sau roţile nepotrivite pot 
conduce la accidente, ca şi la 
invalidarea aprobării de tip a 
vehiculului. 

Cereţi Dealerului Ford combinaţia corectă de 
anvelope / roţi autorizate pentru vehiculul 
dumneavoastră, sau, acolo unde este cazul, 
consultaţi documentele vehiculului.  
 
Anvelopele pentru vehiculul dumneavoastră 
au fost selectate cu atenţie pentru a vă asigura 
manevrarea optimă a acestuia, confort şi 
siguranţă. La schimbarea anvelopelor se 
recomandă insistent utilizarea mărcii de 
anvelope originale montate pe vehicul sau 
consultarea Dealerului Ford. 
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Anvelope de iarnă 

 
 Roţile din aliaj nu trebuie asigurate 
folosind piuliţe speciale pentru roţile ce 

pot fi dotate cu lanţuri din oţel.  
 
Dacă folosiţi anvelope de iarnă, acestea trebuie să 
fie montate pe toate cele patru roţi. Nu depăşiţi 
viteza maximă specificată de fabricantul 
anvelopelor. 
 
Va trebui să ataşaţi o plăcuţă autocolantă cu viteza 
operaţională maximă redusă, în partea dinspre 
şofer a tabloului de bord, în câmpul vizual al 
şoferului.  
 
La folosirea de anvelope de iarnă, se va respecta 
presiunea în pneuri indicată de fabricantul de 
anvelope.  
 
Notă: Piuliţele pentru roţi de pe roţile din aliaj pot 
fi folosite şi pentru roata de rezervă din oţel, 
pentru o perioadă scurtă de timp (maximum două 
săptămâni). Respectaţi instrucţiunile din secţiunea 
Roata de rezervă. 
 
Lanţurile de zăpadă 
 
Folosiţi numai lanţuri de zăpadă cu zale mici pe 
roţile conducătoare (din faţă) şi numai cu 
anvelope 155/70 R 13, numai pe jante 4.5 J x 13.  
Nu depăşiţi viteza de 50 km/h. Scoateţi lanţurile 
imediat ce ajungeţi pe şosele fără zăpadă.  
Pentru a evita deteriorarea capacelor de roţi cu 
diametru plin, acestea trebuie demontate înainte 
de montarea lanţurilor de zăpadă. 
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Dimensiuni (mm) 
A = lungime totală 3620 
B = lăţime totală (exclusiv oglinzile exterioare) 1639 
C = înălţime totală (masa proprie) 1385-1395* 
D = ampatament 2448 

Faţă 1392-1395* E = ecartament  
spate 1408-1411* 

* În funcţie de combinaţia roată/ anvelopă 
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Telecomanda cu frecvenţă radio 
Dacă aprobarea de tip a telecomenzii a fost inspectată oficial, consultaţi tabelul de mai 
jos.  
 
Se recomandă folosirea telecomenzii numai în ţările menţionate în listă. 
 
 
 
Aprobarea de tip pentru telecomandă  
Ţara Codul testului oficial 

  

 
 

  

 
* 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 
 

* la data tipăririi materialului, nu existau date disponibile 
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Aprobarea de tip pentru telecomandă  
Ţara Codul testului oficial 

  

 
Eticheta de cumpărare  

 

  

  

  

 
 

  

 
 

 
SIEMENS 433,92 MHz 
5WK4 725/8686/8202 
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Sistemul de imobilizare a motorului 
Dacă aprobarea de tip a sistemului de imobilizare a motorului dumneavoastră a fost 
inspectată oficial,  vă rugăm să consultaţi tabelul de mai jos. 
 
 
 
Aprobarea de tip pentru sistemul de imobilizare a motorului  
Ţara Codul testului oficial 

 
CEPT SRD 9cA 

 
Nu este nevoie de etichetă 

 
RTT/D/X1142, RTT/D/X1438, 
RTT/D/X1616 

 
53000.002516/98 

 
1422 102 485A, 1422 102 1183 

 
BAKOM 94.0056.K.P. 

 
MCW 129/95 1/1998 

 
CTU 1998 1 
RM 024 

 
....... 

 
CEPT SRD 9cDK 

 
....... 

 
....... 

 
Sistem de câmp proxim inductiv. 
Nu este necesară aprobarea de tip. 

 
CEPT SRD 9cUK 

 ΥΠΜΕ /∆ΤΕΕ  ΕΚ447/03/01/97 

 
MU-275-088/98 

 
.............. 
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Aprobarea de tip pentru sistemul de imobilizare a motorului  
Ţara Codul testului oficial 
I CEPT-1 DGPGF/SEGR/2/04/332282/FO 

DGPGF/4/2/04/339553/PA 
IL * 
IRL TRA 24/5/221 TRA 24/5/109/2 
IS IS-2855-00, IS-2855-01, IS-2855-02 
J Nu este necesară aprobarea de tip 
L 1206/179/45, L2431/10367-01l, 

L2431/10367-021, L2431/10367-031 
M WT/122/98 
N NO95000140.R 
NL CEPT SRD 9cNL 
NZ SCUTIRE DE OBŢINERE LICENŢĂ 
P ICP-039TC-95, ICP-039TC-98 
PL 176.01.S 
RC ...... 

 
S SCUTIRE DE OBŢINERE LICENŢĂ 
SC Raport Confirmare: KTI 980226  
SGP LPREQ-RDAS-A-0470-98 
SK ....... 

 
T PTD.515/98, PTD.516/98, PTD.517/98 
TR TGM.13.03/03180-2252 
USA FCC ID: 

KMH-15607-DNGPATS 
KMH-15607-CP3PATS 

* La momentul tipăririi lucrării nu existau date disponibile. 
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A Pagina B Pagina 
ABS 8, 80-81, 

128  
Bateria 104-107, 121 

Aeratoarele 22-31 Bateria de la alt vehicul 107-111 
Antena 131 Blocarea centralizată a uşilor 58 
Airbag 7-13, 64-77, 

136 
Butonul pentru farurile de 
ceaţă din spate 

20 

Aerul condiţionat 28-31, 113 Blocarea coloanei volanului 34 
Alimentarea 2, 15, 85-

86, 113, 137 
Butonul multifuncţional 36 

Acoperişul pliabil  43-46, 132 Buşonul gâtului de umplere 
cu ulei de motor 

117 

Airbag-urile frontale 70, 77 D  
Airbag-urile laterale 71 Dispozitivele de protecţie 

pentru copii  
77-79 

Anvelopele  112, 124, 
144-146 

Dezgheţarea / dezaburirea  22, 25-26 

Anvelopele de iarnă 145 Dimensiunile 146 
  Dubla blocare 55-56 
C  Datele despre motor 137 
  Deschiderea capotei 114 
Ceasul cu afişaj analogic 19 Deschiderea uşilor 55 
Capota 114, 125 Deschiderea portbagajului 17, 56, 57 
Capacităţi 136-137 Dispozitivul electric de 

spălat  
132 

Convertorul catalitic 85-87 Deschiderea de la distanţă a 
portbagajului 

17 

Contactul 34 F  
Capacul gâtului de umplere 56 Frânele cu discuri 82 
Comutatorul de închidere a 
sistemului de injecţie 

93 Farurile de ceaţă 20, 128 

Cablurile de legare la 
bateria de la alt vehicul 

107-111 Frâna de mână 14, 51, 102 

Chei / dispozitive de blocare 55-59 Farurile 35-36, 125-
126, 133 
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Capacul portbagajului 52 Faza scurtă 36, 125 

Centurile de siguranţă 67-72 Faza lungă 
15, 36, 126 

Cârligul de remorcare 109-110 G 
 

Combustibil nears 86 Geamurile acţionate electric 
49 

Conservarea zonei de 
dedesubtul vehiculului 

87-137 Geamurile de aerisire din 
spate 

49 

Codificarea cheilor 59-63 Ghid completare lichide la 
staţia de alimentare cu 
combustibil 

142 

Capacul gâtului de umplere cu 
ulei de motor 

112-117 Greutatea vehiculului 
143 

  Garanţia 
85, 133 

H  Greutatea 
143 

Huse pentru scaune 75 Geamurile 
49 

   
 

I, Î  J 
 

Indicatorul de direcţie 12, 36, 125 Joja pentru uleiul de motor 
115-116 

Intrarea forţată a aerului 21  
 

Indicatorul nivelului de 
combustibil 

15 K 
- 

Indicator de kilometraj 16 L 
 

Indicator de presiune ulei 12 Lichidul de frână 14, 82, 118, 
142 

Inhibitorul pornirii 34, 77 Lichidul de frână / ambreiaj 
118 

Indicator de avertizare 
depăşire temperatură 

13 Lichidul de ambreiaj / frână 14, 82, 118, 
142 

Indicatorul de parcurs distanţe 
individuale 

16 Lămpile de control 
11-14 

Inter-schimbul de aer 21 Lichidul de răcire 
119, 120, 142 

INDEX 
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Înlocuirea becurilor 125-129 Lampa de avertizare  
indicator de direcţie 12 

Îngrijirea accesoriilor din piele 135 Luminile exterioare 
122, 14136 

Îngrijirea vehiculului 131-135 Lampa de avertizare  
funcţionare motor 12 

  Luminile exterioare 
36, 127 

M  Luminile - exterioare 
36, 125-127 

Manetele de la nivelul 
volanului 

36-38 Luminile - interioare 
39, 130 

Modul de coordonare a 
funcţionării limitate 

92 Lichidul sistemului de 
transmisie manuală 

141, 142 

Maneta ştergătorului  37-38 Lampa plăcuţei de 
înmatriculare 

 
129 

  Lustruirea 
135 

N  Lichidul de servo-direcţie 
120, 141-142 

Numărul motorului 136 Lichidul de spălare parbriz 
122, 141  

Numerele de identificare 136 Luminile laterale şi de 
poziţie 36, 125-129 

Numărul de identificare a 
vehiculului 

136 Lanţurile de zăpadă 
145 

  Luminile hayonului 
128-129 

O  Lichide folosite în 
funcţionarea vehiculului 141-142 

Oglinzile laterale 47 Lămpile de avertizare 
11-14 

Operaţii de service asigurate 
de Ford 

112 Lamelele ştergătoarelor 
123 

Oglinda retrovizoare interioară  39 Lampa stopurilor de frână 
128, 129 

Oglinzile 39, 47  
 

P  R 
 

Pornirea la rece 81 Reglarea pulverizatorului 
dispozitivului de spălare 
parbriz  

122 

Protecţia la coroziune a 
sistemului de răcire 

120 Rezervorul de combustibil 
139, 142 

INDEX 
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Produse de curăţat 134 Remedierea punctelor de 
vopsea sărită 133 

Plasa pentru bagaje din 
portbagaj 

54 Relee de siguranţă 
94-99 

Priza de curent 32 Rodajul 
8 

Portbagajul de acoperiş 88 Remorcarea / împingerea 
vehiculului  109-110 

Parasolarele 39 Rezervorul pentru lichide de 
spălare 122, 141 

Presiunea în pneuri 144 Rabatarea scaunelor din 
spate 53-54 

Plăcuţa de identificare a 
vehiculului  

136  
 

Pulverizator cu jet de spălare 122 S 
 

Piuliţele de roţi 102, 103 Scrumiera 
32 

Pornirea  34, 80-89 Sistemul centralizat de 
blocare uşi 58 

  Schimbarea unei roţi 
99-103 

T  Sistemul de răcire 13, 119, 120, 
142 

Trapa de acoperiş acţionată 
electric 

40-43 Suportul de pahare 
48 

Torpedoul 33 Sistemul de blocare uşi 
55 

Tetiere 66 Sistemul de frâne cu circuit 
dublu 

82 

Transmisia manuală 50-51 Scaune de siguranţă pentru 
copii 77-78 

Tipuri de ulei 139-142 Sistemul de încălzire a 
motorului 81 

Trapa glisantă de acoperiş 40-43 Sistemul de imobilizare a 
motorului 

60-63, 149-
150 

Telecomanda  55-57 Sistemul de încălzire în zona 
picioarelor 24 

Telecomanda cu frecvenţă 
radio  

147-148 Semnalizarea cu farurile în 
caz de pericol / avarie 35, 92 

  Semnalizarea cu farurile 
36 

U  Sistemul de încălzire a 
parbrizului 20 

INDEX 
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Uşile 55-58 Sistemul de încălzire a 
lunetei 20, 133 

Uleiul de motor 12, 116-117, 
139-142 

Sistemul de încălzire, 
ventilaţie, aer condiţionat 21-31 

Urcarea pe cric 99-103 Semnalizatorul de frâne 
central 129 

  Spălarea parbrizului cu jet 
intermitent 38 

V  Siguranţe şi relee 
94-99 

Ventilatorul 25 Sisteme de blocare  / chei 
55-60 

Viteza de marşarier 50, 51 Schema de întreţinere 
113 

Ventilaţia 27 Senzorul de distanţă la 
parcare 91 

Vitezometrul 16 Spătarul scaunelor din spate 
53-54 

  Schimbarea anvelopelor 
144 

  Scaunele 
64-68 

  Senzor cu ultrasunete pentru 
distanţa de parcare 

91 

  Spălarea vehiculului 
131-135 

  Ştergătoarele de parbriz 
lunetă 37-39 

  Ştergerea codurilor cheilor 
63 

  Ştergătorul / dispozitivul de 
spălare lunetă 38 
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